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Aan de beleggers in Centurion Vastgoed B.V.  

 

Betreft: nieuwsbrief 15 

 

Dordrecht, 15 april 2020 

 

Beste mede-beleggers, 

 

Graag willen wij u danken voor alle hartelijke berichten, die wij afgelopen weken van u ontvingen. Wij 

verheugen ons met u over de schikking en de uitkering van 17%, die daardoor mogelijk was. Wij hebben 

ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor u en dan doen deze blijken van erkenning ons extra plezier.  

 

Verschillende beleggers hebben vragen gesteld omtrent de toekomst van onze stichting. Wij willen u 

hiermee op de hoogte brengen van onze intenties voor de komende tijd. 

 

1. Verhaalsmogelijkheden  

 

Nu de accountants zijn aangepakt en hun verzekeringsmaatschappij over de brug is gekomen, willen 

wij toch nog de mogelijkheden bezien om met behulp van een gespecialiseerd bureau verdwenen 

gelden van Centurion te achterhalen. Dit moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Justitie en curator hebben 

in het verleden al tevergeefs pogingen gedaan om gelden in het buitenland te traceren. Wij stoppen 

onze energie, na vrijblijvende gesprekken, er alleen in, als wij de indruk hebben, dat de kosten-baten 

analyse positief uitvalt. 

 

Ook willen wij de verantwoordelijken voor het Centurion debacle op de huid blijven zitten. 

 

2. Schadevergoeding naar aanleiding van de strafzaak  

 

Zoals bekend hebben wij een vordering tot schadevergoeding ingediend in de strafzaak tegen de drie 

heren van Centurion. Het gerechtshof heeft deze vordering toegewezen. Als de vordering bij de Hoge 

Raad overeind blijft, dan is het wellicht mogelijk om via Slachtofferhulp aan te kloppen voor een deel 

van uw vordering. Wanneer dit actueel wordt, zullen wij u nader hierover informeren. Slachtofferhulp 

heeft overigens van ons uw gegevens al gekregen en wij zullen de lijst voor hen up-to-date houden. Te 

uwer informatie dient vermeld te worden, dat inleg via BV’s en NV’s van deze regeling zijn uitgesloten. 

Zij geldt dus alleen voor privé personen. 

 

3. Slotuitkering curator  

 

Als de laatste betaling uit de verkoop van grond in Costa Rica op de rekening van de curator is 

bijgeschreven zal er nog naar verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar een zeer bescheiden 

uitkering van nog geen 1% van uw inleg volgen.  

 

Voorlopig bent u nog niet van ons als bestuur af. Ook na de behaalde schikking willen wij de zaak 

Centurion goed en gedegen verder afronden. Wij houden u van de voortgang uiteraard op de hoogte. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

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

https://www.keijservandervelden.nl/nl/collectieve-actie-beleggers-centurion

