
Verslag aandeelhoudersvergadering FIAM N.V.  
 
27 mei 2017 te Nieuwegein 11.00 uur. 
 
 
1. Opening 
Allen worden hartelijk welkom geheten. In totaal zijn 36 aandeelhouders zelf, dan wel 

gemachtigd aanwezig.  

De heer Van der Mast, lid van de Raad van Advies, treedt op als voorzitter en verder zijn 

aanwezig de heren Vrij, eveneens lid van de Raad van Advies en de heer Vriend, directeur 

van FIAM N.V.   

De voorzitter gaat na welke personen de vergadering voor de eerste maal dan wel sinds 

jaren weer bezoeken. Diverse personen bezoeken de vergadering voor de eerste keer, 

enkelen komen na langjarige afwezigheid opnieuw naar de vergadering. De voorzitter zet de 

ontwikkeling van FIAM uiteen en licht de huidige situatie toe. Na enkele vragen is iedereen 

bijgepraat en is het kennisniveau van de aanwezigen met betrekking tot FIAM ruwweg op 

eenzelfde niveau.  

 
2. Toelichting op gang van zaken. 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Vriend; die zet de stand van zaken uiteen, waarop 

diverse aandeelhouders vragen stellen ter verduidelijking. 

Van de juridische procedures die worden ondernomen is met name de procedure tegen de 

Staat Amazonas van belang. Deze procedure heeft ertoe geleid dat de rechter de 

overschrijving van de percelen grond van RDF naar derden heeft doorgehaald. Dit betekent 

goed nieuws omdat de in totaal 22 percelen grond nu onder beheer zijn van de Staat in 

afwachting van overdracht aan de rechtmatige eigenaar. Binnen enkele maanden is een 

vervolguitspraak in de procedure te verwachten. 

De voortgang van deze procedure is ook bepalend voor het verloop van de andere 

procedures.  

Bij de aandeelhouders bestaan vele vragen die grotendeels betrekking hebben op de 

vervolgstappen, de alternatieven hierin en de betekenis voor de aandeelhouders en andere 

betrokkenen. 

De voorzitter en directie gaan in op de vele vragen en lichten toe dat de vervolgstappen eerst 

volledig ingezet kunnen worden na positieve uitspraken van de rechters.  

 

Vanuit de vergadering stellen zich enkele aandeelhouders beschikbaar voor (delen van) 

taken indien het vervolg van de activiteiten van FIAM meer capaciteit gaat vragen na 

positieve uitspraken in de juridische procedures. Voorzitter en directie geven aan het op prijs 

te stellen dat aandeelhouders zich beschikbaar stellen en leggen de namen en 



contactgegevens vast.  

 

De door de aandeelhouders geleverde middelen ter financiering van de activiteiten van FIAM 

Operations staan grotendeels nog op een bankrekening. Met de financiers is hierover al 

vorig jaar een beleidslijn afgesproken waarbinnen de ontwikkelingen zich nu afspelen.  

 
 
3. Rapportage Kascontrolecommissie 
De heren Schlösser en Timmermans vormen de Kascontrolecommissie. Zij hebben zich 

helaas vandaag niet vrij kunnen maken om aanwezig te zijn. 

De heren hebben in april de kas gecontroleerd en hebben hieromtrent een verslag opgesteld 

dat door de heer Vriend wordt voorgelezen. Het verslag is tevens bij de jaarrekening 

opgenomen. 

Samengevat geeft de commissie aan dat de jaarrekening cijfermatig akkoord is bevonden en 

is ook de administratie akkoord bevonden.  

Ook de jaarrekening van FIAM Operations b.v. was onderwerp van controle.  

 

De heren Schlösser en Timmermans hebben aangegeven ook komend jaar de de 

Kascontrolecommissie te willen vormen waar de vergadering mee instemt.  

 

De vergadering neemt met waardering kennis van de rapportage en is de commissie 

erkentelijk voor de werkzaamheden. De vergadering waardeert de werkzaamheden van de 

commissie. Ook de voorzitter bedankt de heren Schlösser en Timmermans voor de 

werkzaamheden waarna de vergadering met applaus het agendapunt afsluit. 

 
4. Concept Jaarrekening 2016 FIAM NV 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Vriend voor een korte toelichting. Toegelicht wordt 

dat het jaar 2016 met een verlies van € 23.000 is afgesloten. Dit bedrag wordt nagenoeg 

geheel bepaald door de bijboeking van de aan schuldeisers verschuldigde rente. 

De kosten van de door FIAM gevoerde juridische procedures worden momenteel vanuit 

FIAM Operations bekostigd. 

 

De voorzitter brengt het voorstel om de jaarrekening 2016 vast te stellen in stemming en 

deze wordt unaniem vastgesteld. Met deze vaststelling en voorzien van de rapportage van 

de Kascontrolecommissie wordt de directie decharge verleend voor de activiteiten in 2016.  

 

5. Verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2017 

De voorzitter geeft aan dat een volgende vergadering voor 1 juli 2018 gehouden dient te 



worden al zou het alleen maar zijn om te besluiten tot uitstel voor het opstellen van de 

jaarrekening.  

De vergadering is van mening dat ieder jaar een vergadering gehouden dient te worden. 

Indien de situatie het vraagt kan de vergadering eventueel ook in het najaar gehouden 

worden. Om deze reden wordt de vergadering gevraagd in te stemmen met een verlenging 

van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2017. Deze verlenging is alleen nodig 

indien de situatie daarom vraagt. Normaliter wordt in mei 2018 de volgende vergadering 

gehouden. De vergadering stemt hiermee unaniem in. 

 
7. Informatieplicht directie aan Raad van Advies 

Bij de instelling van een Raad van Advies is besloten de directie te verplichten de Raad 

periodiek te informeren. Deze verplichting volgt niet zondermeer uit de statuten. Tot een 

eventuele statutenwijziging plaats heeft gevonden, dient formeel jaarlijks besloten te worden 

de directie te verplichten de Raad periodiek te informeren. 

 

De vergadering wordt gevraagd te stemmen omtrent het besluit de directie te verplichten de 

Raad van Advies periodiek te informeren over de gang van zaken rond FIAM N.V. 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem is aangenomen. 

 
8. Rondvraag 
Naar aanleiding van een vraag van een aandeelhouder wordt aangegeven dat wordt 

nagegaan hoe een afbeelding van de landkaart met daarop de intekening van de percelen 

grond op de website wordt geplaatst.  

Nadat alle vragen zijn beantwoord dankt de voorzitter allen voor de aanwezigheid en inbreng 

en wenst ieder een goede thuisreis. 

 
9. Sluiting  
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering om 12.25 uur. 


