
  Stichting Beleggersbelangen Centurion - KvK nr. 60860456 – centurionbeleggers@gmail.com  1  

STICHTING BELEGGERSBELANGEN CENTURION  

Campanula 9  

3317 HB Dordrecht  

  

  

  

Aan de beleggers in Centurion Vastgoed B.V.  

 

 

Betreft: nieuwsbrief 12 

 

Dordrecht, 20 juli 2017 

 

Beste mede-beleggers, 

 

Via deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Centurion.  

 

1. Faillissement – eerste uitkering 

 

Vanaf het begin van het faillissement van Centurion zijn redelijk wat liquiditeiten voorhanden. 

Aanvankelijk is ingezet op een spoedige verkoop van de gronden in Costa Rica, zodat de opbrengst 

daarvan tezamen met de liquiditeiten kan worden uitgekeerd. Nu die verkoop waarschijnlijk niet op 

korte termijn zal geschieden, heeft het bestuur van onze stichting een brief gestuurd aan de curator 

met het dringende verzoek om tussentijds een uitkering te doen aan de gedupeerden. 

 

Mede dankzij de inzet van de curator heeft de rechter-commissaris afgelopen week beslist, dat de 

noodzakelijke voorbereidingen voor een tussentijdse uitkering aan de crediteuren in gang kunnen 

worden gezet. Dit is in ieder geval een goed bericht!  

 

De voorlopige inschatting is dat bij de eerste uitkering circa 5 % zal worden terugbetaald. De curator 

zal de beleggers na de zomer nader informeren hoe dat in zijn werk zal gaan. In afwachting daarvan 

hoeft u geen actie te ondernemen.  

 

2. Accountants – uitspraak en claim 

 

In november 2016 berichtte de accountantskamer ons, dat de uitspraak na 15 weken zou volgen. 

Sindsdien is de uitspraak steeds verder uitgesteld. Dat heeft niet te maken met de zaak zelf, maar 

met persoonlijke omstandigheden bij de leden van de accountantskamer. Zodra wij zicht hebben op 

een concrete datum voor de uitspraak, laten wij dat aan u weten. 

 

Afgelopen weken heeft de curator overlegd met de rechter-commissaris met het oog op de vordering 

tegen VWGNijhof en de accountants. De curator sluit zich aan bij deze claim namens de boedel en 

gezamenlijke crediteuren van Centurion. Dit maakt onze positie in een procedure zeker sterker. 

 

Vriendelijke groet en een goede vakantie toegewenst,  

 

 

Kees Roelen   André van den Enden   Marjan Berg    Edo van den Assem  


