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Aankondiging van het bestuur van TIF (The Depositors’ and 

Investors’ Guarantee Fund) aan de eigenaren van vorderingen, over 

betalingen uit de deposito afdeling van het fonds, na de val van de 

IJslandse banken in de herfst van 2008 en later. 

Het bestuur van het depositogarantiestelsel voor deposito-eigenaren en investeerders (“TIF” 

of “het Fonds”) heeft op 8 september 2008 een beslissing gepubliceerd over hoe de 

uitkeringen uit de deposito afdeling van het Fonds zullen geschieden. Deze publicatie was 

naar aanleiding van de val van de IJslandse banken in de herfst van 2008 en later. De 

beslissing is in haar geheel op de homepage van het fonds, www.tif.is, gepubliceerd, en voor 

verklaringen en aanvullingen op de informatie die hierna volgt wordt naar die publicatie 

verwezen. De beslissing kan ook, op verzoek, per post aan eigenaren van vorderingen 

worden toegestuurd. 

Deze beslissing van het bestuur van TIF kan beduidende invloed hebben op de rechten van 

de eigenaren van vorderingen. De stelling van het bestuur van TIF is als volgt: Eérst zal aan 

de deposito-eigenaren van Landsbanki Íslands hf worden betaald. Daarna zal aan de andere 

deposito-eigenaren door de deposito afdeling van het fonds worden betaald. Het bestuur van 

TIF gaat er van uit dat de betalingsplicht van het Fonds in het geval van andere aangesloten 

banken bij het Fonds, later in werking is getreden.  Een gevolg van deze beslissing is, dat er 

van uit moet worden gegaan dat er geen bezittingen bij TIF aanwezig zijn geweest, op het 

moment dat de betalingsplicht in de andere gevallen in 2008 in werking trad.  Het is daarom 

te voorzien dat, gelet op de huidige stand van zaken, eigenaren van vorderingen op 

Kaupþing banki hf en Glitnir banki hf géén uitkeringen uit de deposito afdeling van TIF zullen 

ontvangen. 

Daarom worden de eigenaren van vorderingen bij TIF hierbij ertoe uitgenodigd, om kennis te 

nemen van de beslissing van het bestuur van TIF.  Eveneens worden de eigenaren van 

vorderingen bij TIF uitgenodigd, om schriftelijke aanmerkingen en hun eventuele protesten 

tegen deze beslissing binnen twee maanden na haar publicatie in te dienen.   Vragen en/of 

opmerkingen en/of protesten die TIF na deze genoemde periode bereiken, zullen niet in 

behandeling worden genomen. Als er geen vragen en/of opmerkingen en/of protesten tegen 

deze beslissing naar voren komen, zal het bestuur van TIF de uitkeringsprocedure 

voortzetten in overeenstemming met haar beslissing.  

Schriftelijke protesten, op/ aanmerkingen of vragen dienen aan TIF toegestuurd te worden. 

Dit kunt u doen via het e-mail adres tif@tif.is of op het volgende postadres: 

TIF 

t.a.v. het bestuur van TIF 

Borgartún 35 

105 Reykjavík - IJsland 

 

 


