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Aan de beleggers in Centurion Vastgoed B.V.

Betreft: nieuwsbrief 10
Dordrecht, 14 juni 2016.

Beste mede-beleggers,
Via deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van het nieuws en de laatste ontwikkelingen rond de
strafzaak, de situatie in Costa Rica en acties tegen de accountants.
1.
Strafzaak - zitting
Op 20 en 21 juni komen de heren De Rijk, Van Eck en Snijtsheuvel voor de strafrechter in Almelo. Een
delegatie van ons bestuur zal de zitting bijwonen om de gezamenlijke beleggers te
vertegenwoordigen. Onze advocaat, mr. Jan Willem van der Velden, zal op 21 juni ook het woord
voeren om de schade van de beleggers toe te lichten.
2.
Costa Rica
Curator mr. W.W. Korteweg, heeft ons gemeld, dat er inmiddels in Costa Rica met 46 partijen is
gesproken, maar zonder enig succes. Elke onderhandeling met partijen ketst af, sommige op het
laatste moment. We moeten zeker geen hoge verwachtingen koesteren. De vraagprijs is nu
gehalveerd. Er wordt gedacht aan verkoop in stukjes. In Costa Rica staat veel grond te koop. Er wordt
door anderen ook grond gedumpt. Ook de betrouwbaarheid van sommige betrokkenen staat niet
vast. Er is sprake van veel geklets, geduw en gemanipuleer. De curator maakt zich zorgen over de
kosten van instandhouding van modelwoning en gronden. Hij blijft zijn uiterste best doen om gelden
voor de beleggers te genereren.
3.
Accountant – tuchtklacht en aansprakelijkstelling
Mede dankzij een financiële bijdrage van DAS en een voorschot uit de boedel, via de curator, heeft
Jan Willem van der Velden de rol kunnen onderzoeken van VWGNijhof, de accountant van Centurion.
Dit heeft geleid tot een aansprakelijkstelling en een tuchtklacht.
Eind mei heeft de Stichting VWGNijhof en de betrokken accountants aansprakelijk gesteld voor de
schade van de beleggers. Daarnaast hebben de Stichting en de curator tezamen een tuchtklacht
ingediend bij de Accountantskamer. Deze klacht betreft de dubieuze rol die de accountants van
VWGNijhof hebben vervuld. Wij zijn blij, dat Mr. Korteweg zich hierin aan onze zijde schaart. Het
bestuur heeft het volste vertrouwen in de inzet van zowel onze advocaat als de curator.

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

1

Naar verwachting zal de Accountantskamer de klacht over enige maanden mondeling behandelen.
Normaal gesproken volgt daarna binnen enkele maanden een uitspraak. U kunt de
aansprakelijkstelling en de klacht richting Accountantskamer vinden via de website van Keijser Van
der Velden.
Wij hopen velen van u te ontmoeten bij de zitting van 20 en 21 juni. Uiteraard houden wij u van de
ontwikkelingen op de hoogte.
Vriendelijke groeten,

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