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STICHTING BELEGGERSBELANGEN CENTURION  

Campanula 9  

3317 HB Dordrecht  

  

  

  

Aan de beleggers in Centurion Vastgoed B.V.  

  

  

Betreft: nieuwsbrief 11 

  

Dordrecht, 18 november 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. Accountantskamer - zitting 

 

De klacht tegen de betrokken accountants van VWGNijhof werd vandaag behandeld door de 

Accountantskamer. Onze advocaat Jan Willem van der Velden had de klacht ingediend namens de 

Stichting en Mr. W.W. Korteweg de curator in het faillissement van Centurion. De klacht en de 

mondelinge toelichting kunt u vinden op de website van Keijser van der Velden. 

 

Na de mondelinge toelichting van beide advocaten, heeft de accountantskamer nauwkeurig en 

uitgebreid gevraagd naar de rol van de twee accountants. Aanvankelijk waren de vragen vrij open en 

vriendelijk, maar allengs kregen ze een steeds scherpere toon. Naar onze indruk zijn de meeste 

kernpunten uit de klacht goed uit de verf gekomen. Met andere woorden: de zitting is in onze 

beleving voorspoedig verlopen.  

 

Als er in de pers iets over de klacht verschijnt, zullen wij de links daarvan aan u mailen.. 

 

2. Costa Rica 

 

In Costa Rica is de heer Martin van der Spruit afgelopen week plotseling overleden. Van der Spruit 

paste op de modelwoning in Costa Rica en was één van de contactpersonen aldaar van de curator. 

Zijn naam heeft u diverse keren in onze nieuwsbrieven kunnen lezen. Dit droevige bericht heeft naar 

onze verwachting overigens geen invloed op het verkoopproces in Costa Rica. 

 

3. Accountantskamer - uitspraak 

 

Over ongeveer 15 weken zal er (schriftelijk) uitspraak worden gedaan. Uiteraard brengen wij u 

daarvan op de hoogte. Wij hebben vertrouwen in een rechtvaardige afhandeling van onze klacht. 

 

Prettig weekend en vriendelijke groet,  

 

 

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

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

