
 K E I J S E R  V A N  D E R  V E L D E N
advocaten 

Hoge Raad der Nederlanden 

Zaaknummer: S 19/04540 

VERWEERSCHRIFT 

zoals bedoeld in art. 4.3.4.1 Procesreglement Hoge Raad der 

Nederlanden, 

STICHTING BELEGGERSBELANGEN CENTURION, 

benadeelde partij, 

advocaat: prof. mr. J.W.P.M. van der Velden te Nijmegen, 

in de strafzaak tegen 

PATRICK DE RIJK, 

verdachte, 

verzoeker tot cassatie van het door het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden op 12 juni 2019 onder parketnummer 21-004495-

16 uitgesproken arrest,  

advocaten: mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en mr. S. van 

den Akker 



K E I J S E R  V A N  D E R  V E L D E N
advocaten 

2/10 

I. Inleiding

1. Middels dit verweerschrift maakt de Stichting Beleggersbelangen Centurion (de “Stichting”)

bezwaar tegen het zesde cassatiemiddel van het vanwege verdachte Patrick de Rijk

(“Verdachte”) ingediende cassatieschriftuur. Deze zaak hangt nauw samen met de cassaties van

Charles van Eck en Ferdinand Snijtsheuvel (“Medeverdachten”).

2. Het middel klaagt dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het recht heeft geschonden en/of

vormen heeft verzuimd, waarvan de niet-naleving met nietigheid wordt bedreigd. Uit een

welwillende lezing van het middel en de bijbehorende toelichting lijkt te volgen dat Verdachte

van mening is dat het Hof

- onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Stichting in haar vordering is ontvangen;1

- ten onrechte de door de Stichting geleden schade heeft geschat;2

- er ten onrechte geen blijk van heeft gegeven te zijn nagegaan of Verdachte in voldoende

mate in de gelegenheid is geweest om zijn stellingen met betrekking tot de toewijsbaarheid

van de vordering van de Stichting naar voren te brengen;3 en

- zijn beslissingen ten aanzien van de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

onvoldoende met redenen heeft omkleed.4

3. De Stichting heeft de vorderingen van de door haar vertegenwoordigde benadeelden

gemotiveerd onderbouwd.5 Zij heeft betoogd dat Verdachte en zijn Medeverdachten de

benadeelden hebben opgelicht voor een bedrag van ruim € 26 miljoen. De Stichting heeft dit

bedrag gespecificeerd door middel van een overzicht van de bedragen die de benadeelden

hebben ingelegd in Centurion Vastgoed B.V. (“Centurion”). Verdachte heeft de juistheid van

deze specificatie in feitelijke instanties niet betwist. Het Hof heeft geoordeeld, dat Verdachte en

zijn Medeverdachten de benadeelden inderdaad voor die bedragen hebben opgelicht, zoals

onder meer blijkt uit de gespecificeerde Bijlage 1 bij het eindarrest van het Hof.

4. De vorderingen van benadeelden sluiten met andere woorden exact aan bij het strafrechtelijke

oordeel, dat Verdachte de benadeelden heeft opgelicht voor het bedrag van hun inleg. Uit dit

strafrechtelijke oordeel vloeit rechtstreeks voort, dat Verdachte onrechtmatig heeft gehandeld

1 Cassatieschriftuur De Rijk, Overweging 6.6 tot 6.12. 
2 Cassatieschriftuur De Rijk, Overweging 6.11 en 6.12. 
3 Cassatieschriftuur De Rijk, Overweging 6.11. 
4 Cassatieschriftuur De Rijk, op een na laatste alinea voor de toelichting (een toelichting op de klacht zelf 
ontbreekt). 
5 Vergelijk de ingediende vorderingen van de benadeelde partijen d.d. 10 september 2015 en de 
spreekaantekeningen van ondergetekende in eerste aanleg. Die stukken maken deel uit van het procesdossier. 
Omwille van de toegankelijkheid worden deze stukken zoals opgenomen in het procesdossier ook hieraan 
aangehecht (Productie 1, Productie 2 en Productie 3). 
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jegens benadeelden, dat dit aan hem in civielrechtelijke zin kan worden verweten (opzet) en dat 

benadeelden daardoor schade lijden ten bedrage van hun netto inleg.  

5. Verdachte heeft tegen de onderbouwde vordering van benadeelden in beide feitelijke instanties

nauwelijks verweer gevoerd, ondanks herhaaldelijke gelegenheid daartoe. Verdachte citeert in

zijn cassatieschriftuur, wat hij in hoger beroep ter zake hiervan heeft aangevoerd (Productie 4).

Daaruit blijkt dat Verdachte in feitelijke instanties inderdaad geen relevant inhoudelijk verweer

heeft gevoerd tegen de vorderingen van de benadeelden. De Stichting heeft in het kader van dit

verweer het procesdossier nogmaals doorgenomen, maar heeft daar ook geen andere relevante

verweren gevonden.

6. Nu de Stichting de vorderingen van de benadeelden heeft gespecificeerd en gemotiveerd heeft

onderbouwd, terwijl Verdachte nauwelijks verweer heeft gevoerd, mocht het Hof volstaan met

een korte motivering.6 De motivering had zelfs nog korter gekund door de vordering als

onvoldoende weersproken toe te wijzen. Reeds om deze reden kan het bovengenoemde

cassatiemiddel niet tot cassatie leiden, al dan niet met toepassing van art. 80a of 81 RO.

7. In de volgende paragrafen gaat de Stichting in op de onderdelen waaruit het cassatiemiddel lijkt

te zijn opgebouwd.

II. Ontvankelijkheid versus onevenredige belasting van het strafproces

8. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de rechter

een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan deze bepalen dat de vordering in

het geheel of ten dele niet ontvankelijk is, zo volgt uit art. 361 Sv.

9. Vorderingen van een veelheid van benadeelden kunnen een onevenredige belasting van het

strafgeding opleveren. Dat is bijvoorbeeld het geval indien er veel verschillende vorderingen zijn

of indien de verdachten de hoogte of aard van individuele vorderingen betwisten. Dat kan de

behandeling van die vorderingen tijdrovend en complex maken en de voortgang van het

strafproces belemmeren.

10. De benadeelden hebben dit onder ogen gezien en hun vordering sterk vereenvoudigd. Zij

hebben via de Stichting ervoor gekozen om ieder het bedrag van hun inleg (minus aflossingen7)

terug te vorderen op grond van onrechtmatig handelen door Verdachte. Zij hebben geen

aanspraak gemaakt op vergoeding van niet-betaalde toegezegde rente, zodat hun vorderingen

6 Art. 361, vierde lid, Sv, waarover HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, r.o. 2.8.6. 
7 Vergelijk Productie 2, p. 2 en 3. 
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eenvoudig en gelijksoortig zijn. Zo is een belasting, laat staan een onevenredige belasting van 

het strafproces voorkomen. 

11. De benadeelden hebben via de Stichting vergoeding gevorderd van Verdachte,

Medeverdachten, Centurion (door indiening bij de curator) en de voormalige accountants van

Centurion. Het gaat bij elk van deze partijen om vergoeding van dezelfde schade. Nu deze

partijen aansprakelijk zijn gesteld tot vergoeding van dezelfde schade, zijn zij hoofdelijk

verbonden, gezien art. 6:102 BW. Wanneer bijvoorbeeld de curator of de accountants een deel

van de schade vergoeden, hoeven Verdachte of Medeverdachten dezelfde schade niet nogmaals

te vergoeden. Betaling door een van hen brengt uiteraard wel eventueel een regresverhouding

tot stand tussen de aansprakelijke partijen, maar dat regardeert de vordering van de

benadeelden op hun schuldenaren niet.

12. Ook het Openbaar Ministerie meent dat er geen bezwaar bestaat om de vordering tot

schadevergoeding toe te wijzen. De Officier van Justitie betoogt in eerste aanleg dat het

weliswaar een groot aantal benadeelden betreft, maar dat dat niet maakt dat de vorderingen

complex van aard zijn of anderszins een onevenredige belasting van het strafproces

opleveren. Hij noemt de vorderingen “evident eenvoudig van aard”. De benadeelden vragen

binnen de kaders van het strafproces “alleen hun inleggeld terug en hebben daartoe een

handzaam overzicht verstrekt, dat aansluit bij de overzichten in het strafdossier”.8

13. De Advocaat-Generaal in hoger beroep (“A-G”) deelt de opvatting van de Officier van Justitie.

De A-G voegt toe dat een exacte berekening van de schade niet nodig is, omdat de schade ook

abstract (of objectief) kan worden begroot. De A-G verwijst daarbij naar het arrest van uw Hoge

Raad van 16 juli 1961, NJ 1961, 444. De A-G ziet doelmatigheid als voordeel van die aanpak. Met

een abstracte schadeberekening kan een minimumbedrag aan schade worden vastgesteld. De

benadeelden houden recht op vergoeding van schade die boven het minimumbedrag ligt, maar

moeten voor dat deel de civiele route bewandelen.

14. De advocaten van Verdachte en Medeverdachten,  betogen dat de benadeelden niet-

ontvankelijk verklaard moeten worden. Volgens hen is het onmogelijk om vast te stellen hoeveel

schade de benadeelden precies hebben geleden. Zij stellen dat de curator voor veel te lage

prijzen kavels in Costa Rica heeft verkocht. Volgens de advocaten kunnen de beleggers wanneer

de curator de overgebleven kavels in Costa Rica verkoopt, nog steeds winst maken. Als de

beleggers desondanks toch verlies lijden, is dat volgens de raadslieden niet te wijten aan de

oplichting door hun cliënten.

8 Proces-Verbaal terechtzitting Rechtbank van 21 juni 2016, blad 5 + aangehecht Requisitoir, p. 1, 14-16. 
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15. Zoals hiervoor aangevoerd hebben benadeelden heel precies aangegeven, welke schade zij ten

minste hebben geleden, immers het bedrag van hun inleg. Het Hof heeft bewezen verklaard, dat

zij voor die bedragen zijn opgelicht. Verdachte heeft ook niet betwist, dat benadeelden deze

precieze bedragen hebben ingelegd. Zoals hiervoor eveneens betoogd, zijn de curator,

Verdachte en Medeverdachten hoofdelijk verbonden tot vergoeding van dezelfde schade. Als

de curator betaalt, vermindert dat het bedrag aan schade niet, maar kunnen de benadeelden

zich in zoverre niet op Verdachte verhalen. Overigens heeft de curator inmiddels nagenoeg alle

activa uitgekeerd aan de concurrente schuldeisers. Dat komt neer op circa 6% van hun

vorderingen.

16. Het Hof vermindert de vorderingen van de benadeelden (wat betreft de ontvankelijkheid) met

25% in verband met rente die Centurion aan de benadeelden heeft betaald. Dat is een schatting.

Volgens Verdachte is die schatting een slag in de lucht en zou zij niet geoorloofd zijn. Dat gaat

eraan voorbij dat volgens uw Hoge Raad en de toepasselijke wetsregels van burgerlijk recht,

schade geschat mag worden. Overigens menen benadeelden, dat er eigenlijk geen grond was

voor een afslag van 25% vanwege uitgekeerde rente. Centurion was die rente immers gewoon

verschuldigd op grond van de civielrechtelijke verhouding met de benadeelden. Niettemin

maken benadeelden geen bezwaar tegen deze afslag, opdat deze kwestie zo eenvoudig mogelijk

kan worden afgedaan.

III. Schatting van de schade

17. Het Hof heeft bewezen verklaard dat Verdachte en zijn Medeverdachten, de benadeelden

hebben opgelicht voor het bedrag van hun inleg (ruim 26 miljoen euro). Uit dit

bewezenverklaarde volgt dat Verdachte onrechtmatig heeft gehandeld jegens de benadeelden,

dit in civielrechtelijke zin krachtens schuld (opzet) aan hem kan worden toegerekend en dat de

benadeelden schade lijden ter grootte van hun inleg.

18. De Stichting heeft het bedrag van de netto-inleg van de beleggers (onder aftrek van ontvangen

aflossingen) nauwkeurig gespecificeerd en gemotiveerd onderbouwd.9 De Verdachte heeft in

feitelijke instanties de juistheid van de specificatie niet betwist, zodat de juistheid ervan

vaststaat.

19. De A-G heeft voorgesteld om van de gevorderde schadevergoeding ter grootte van de inleg 25%

niet in behandeling te nemen in verband met genoten rentes die zijn herbelegd. Zij heeft er

daarbij op gewezen dat uit de specificatie van de Stichting blijkt dat een groot gedeelte van de

beleggers maar eenmaal heeft ingelegd.

9 Vergelijk Producties 1, 2 en 3. 
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20. Het Hof heeft het voorstel van de A-G overgenomen. Het heeft, om een onevenredige belasting

van het strafproces te voorkomen, de vordering om schadevergoeding partieel toegewezen,

namelijk voor 75% van de door de Stichting gespecificeerde bedragen. Het Hof heeft de

benadeelden voor het overige niet-ontvankelijk verklaard en bepaald dat zij zich voor het

overige tot de burgerlijke rechter kunnen wenden.

21. Deze aanpak van het Hof is doelmatig. De rechter mag een vordering van een benadeelde partij

splitsen in een gedeelte waarvan de verschuldigdheid eenvoudig kan worden vastgesteld en een

ander deel waarvan de behandeling een onevenredige belasting van het strafgeding zou kunnen

opleveren. Door van de gevorderde schadevergoeding 25% af te trekken, heeft het Hof een

minimumbedrag willen vaststellen dat zeker als schadevergoeding kan worden toegewezen.

Hier zit een element van schatting in. Het Hof is bevoegd om de schade te schatten en heeft dat

op een prudente wijze gedaan.

22. Verdachte betoogt dat het Hof de schade niet mag schatten, omdat dat “nattevingerwerk” zou

zijn. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden. De benadeelden hebben recht op vergoeding van

hun schade. Zij hebben aannemelijk gemaakt dat hun schade gelijk is aan de netto-inleg in

Centurion, nu deze inleg het gevolg is van oplichting door verdachte en medeverdachten.

23. Het Hof heeft voor de zekerheid een afslag genomen van 25% op de inleg, om te voorkomen dat

in het strafgeding een discussie zou ontstaan over de vraag welke bedragen aan rentebetalingen

zijn geherinvesteerd. Een dergelijke discussie zou immers een onevenredige belasting van het

strafgeding kunnen opleveren. De discussie omtrent de laatste 25% kunnen partijen desgewenst

in een civielrechtelijk proces voeren. Dat is prudent van het Hof. Opgemerkt zij dat slechts een

beperkt deel van de rente is geherinvesteerd, zodat de afslag van het Hof ruim is. Verdachten

hebben in feitelijke instanties bovendien niet gemotiveerd aangevoerd, dat er meer of andere

bedragen aan rente zouden zijn geherinvesteerd.

24. Verdachte voert nog aan, dat het Hof ten onrechte geen rekening houdt met eventuele

uitkeringen door de curator en schadevergoedingen van de accountants. Volgens verdachte is

het redelijk om te verwachten dat de curator nog tot hoge uitkeringen kan overgaan, omdat de

projecten in Costa Rica zo veelbelovend waren.

25. Verdachte heeft inderdaad veel beloofd omtrent die projecten. De gronden in Costa Rica hebben

echter nauwelijks iets opgebracht. De curator heeft aan de schuldeisers circa 6% van hun

vorderingen kunnen uitkeren uit de boedel. Afgezien daarvan gaat het hier, zoals hiervoor

betoogd, om een hoofdelijke aansprakelijkheid van verdachte, medeverdachten, de boedel en

de accountants. Zij zijn immers aansprakelijk voor dezelfde schade, te weten de door de
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oplichting afhandig gemaakte gelden. De betaling door de curator verlaagt derhalve niet de 

schade van de benadeelden, maar vergoedt slechts (een zeer beperkt deel van) die schade.  

IV. Gelegenheid tot het voeren van verweer

26. In het cassatieschriftuur voert Verdachte aan:

“Voorts heeft het hof ten onrechte bij zijn oordeel niet doen blijken te hebben nagegaan dat

verdachte in voldoende mate in de gelegenheid is geweest zijn stellingen en onderbouwingen

met betrekking tot de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te brengen.”

27. Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat Verdachte vindt dat hij te weinig verweer heeft gevoerd

tegen de vorderingen van de benadeelden en het wel gevoerde verweer onvoldoende heeft

onderbouwd. Geconfronteerd met de veroordeling door het Hof is Verdachte kennelijk niet

tevreden met zijn summiere bijdrage aan het debat. Dat Verdachte onvoldoende gelegenheid

voor verweer heeft gehad, blijkt echter nergens uit. Verdachte onderbouwt dit ook niet.

28. Zowel rechtbank als Hof hebben ruim de gelegenheid geboden voor het voeren van

verweer. Illustratief daarvoor is dat de rechtbank reeds op de zitting van 7 december 2015

bepaalde dat vóór de inhoudelijke (mondelinge) bespreking ter terechtzitting een

schriftelijke ronde zou worden ingelast, speciaal om Verdachte de gelegenheid te geven zijn

standpunten over de vordering benadeelde partijen naar voren te brengen.10 Verdachte heeft

ervoor gekozen om van deze gelegenheid geen gebruik te maken.

29. Verdachte had een maand de tijd om schriftelijk te reageren en mocht vervolgens bij de

behandeling van de zaak nogmaals standpunten naar voren brengen en verduidelijken.

Verdachte heeft echter niet schriftelijk gereageerd, en ook op de latere zittingen heeft

Verdachte ter zake van de vordering van de benadeelden niets naar voren gebracht waarmee

de vordering van benadeelden gemotiveerd wordt betwist. Voor zover er verweer is gevoerd,

was dat goeddeels gebaseerd op onjuiste rechtsopvattingen die aan hoofdelijkheid voorbij gaan.

10 Proces verbaal terechtzitting 7 december 2015.  
“Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen merkt de voorzitter op dat de rechtbank de discussie 
op de zitting wil stroomlijnen door een schriftelijke ronde vooraf. De rechtbank gaat er van uit dat de officier van 
justitie er voor zal zorgen dat deze vorderingen zo gauw als deze zijn ingediend aan de raadsman zullen worden 
toegestuurd, maar dat dit in ieder geval voor 30 maart 2016 zal zijn gebeurd. De verdediging krijgt dan de 
gelegenheid tot 1 juni 2016 schriftelijk om inhoudelijk te reageren op deze ingediende vorderingen, waarna de 
officier van justitie de schriftelijke reacties zal toesturen aan de benadeelde partijen.  
Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak kunnen partijen dan nogmaals hun standpunten naar voren brengen 
en verduidelijken indien dit nodig blijkt te zijn.” 
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De Stichting heeft deze verweren, zoals hiervoor reeds beschreven, weersproken en weerlegd. 

Dat Verdachte de mogelijkheid heeft gehad om ongegronde verweren naar voren te brengen, 

impliceert dat hij tevens de gelegenheid heeft gehad om gegronde verweren te voeren. 

Verdachte heeft van die mogelijkheid kennelijk geen gebruik gemaakt.  

30. Verdachte merkt op dat het Hof niet is overgegaan tot het horen van alle benadeelde partijen

over de omvang van de door hen geleden schade. Verdachte lijkt te klagen dat hij daarom “te

dier zake ook geen verweer heeft kunnen voeren”.11 Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het is

bij massaschade (civielrechtelijk) gebruikelijk noch noodzakelijk om alle benadeelden te horen.

Dat geldt ook voor de onderhavige kwestie, mede gezien de vereenvoudiging van de

vorderingen van de benadeelde partijen. Verdachte heeft in feitelijke instanties en in cassatie

bovendien niet duidelijk gemaakt waarom dit horen van alle benadeelden noodzakelijk of

wenselijk zou zijn. Ook daarom kan dit middel niet tot cassatie leiden.

V. Motivering van de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en gijzeling

31. Diep verscholen in het cassatieschriftuur, voert Verdachte een niet-onderbouwde klacht aan 
over de motivering van de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.12 Nu deze klacht 
iedere motivering ontbeert, is het de Stichting niet duidelijk waar verdachte zijn grieven op 
grondvest en zal de Stichting volstaan met de volgende opmerkingen.

32. De schadevergoedingsmaatregel beoogt versterking van de rechtspositie van het slachtoffer 
door herstel van de rechtmatige toestand.13 Voordeel van de schadevergoedingsmaatregel is, 
dat de slachtoffers geen extra leed wordt toegebracht door belasting met de inning van de aan 
hen te betalen vergoedingen. Een dergelijke aanpak past bovendien goed bij een massaschade-

zaak als de onderhavige, waarbij inning door de Staat zowel voor verdachte als zijn schuldeisers 
overzichtelijker en eenvoudiger is dan executie door honderden slachtoffers apart. Daarbij 
hebben slachtoffers in het geval van oplegging van de schadevergoedingsmaatregel recht op 
uitkering van een voorschot door de Staat. Dat levert voor hen een groot voordeel op, terwijl 
verdachte hierdoor niet in zijn belangen wordt geschaad. 

11 Cassatieschriftuur De Rijk, overweging 6.11, eerste volzin; Cassatieschriftuur Snijtsheuvel, overweging 2.11; 
Cassatieschriftuur Van Eck, overweging 6.11.  
12 Cassatieschriftuur De Rijk, p. 82 ; Cassatieschriftuur Van Eck p. 59; Cassatieschriftuur Snijtsheuvel, p. 20: 

“Het arrest, althans de beslissingen ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij en oplegging 
van de schadevergoedingsmaatregel is/zijn onvoldoende met redenen omkleed.” 

13 Kamerstukken II 1989/90, 21345, 3, p. 5.  
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33. Verdachte stelt zich op het standpunt dat hij niet in staat is om de vergoeding aan de slachtoffers

te betalen. De Stichting betwist dit. Voorop staat dat het aan verdachte is om betalingsonmacht

aannemelijk te maken. Van hem mag, gelet op de omstandigheden van het geval, een uitvoerige

onderbouwing worden verwacht. Verdachte heeft immers geen enkele verklaring gegeven voor

het “verdwijnen” van miljoenen aan inleggelden, terwijl het Hof bewezen heeft verklaard dat hij

de gelden afhandig heeft gemaakt ter verrijking van zichzelf.

34. Verdachte heeft in feitelijke instanties, noch in cassatie onderbouwd waarom hij niet in staat

zou zijn de vergoeding te betalen. Dit neemt niet weg dat Verdachte de schadevergoeding

verschuldigd blijft. In het overzichtsarrest van uw Hoge Raad d.d. 28 mei 201914 is overwogen

dat gebrek aan draagkracht van de verdachte er slechts in uitzonderlijke situaties toe kan leiden

dat van oplegging van de schadevergoedingsmaatregel moet worden afgezien. Dat is

bijvoorbeeld het geval wanneer op voorhand vaststaat dat oplegging van de

schadevergoedingsmaatregel slechts zal leiden tot het in de toekomst tenuitvoerleggen van

vervangende hechtenis.

35. In casu heeft verdachte geen feiten of omstandigheden aangevoerd die aantonen dat hij in

betalingsonmacht verkeert, laat staan dat op voorhand al zou vaststaan dat de maatregel

uitsluitend tot tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis zou leiden. Ten overvloede zij

opgemerkt dat de proceshouding van verdachte geen blijk geeft/gaf van enige serieuze poging

om de schade ook maar voor een fractie te verminderen of te compenseren, terwijl verdachte

wel afgeeft op de acties die de curator van Centurion onderneemt om opbrengst in het

faillissement te genereren. Zijn verkooptalent heeft verdachte slechts aangewend ten bate van

zichzelf, door van zijn inkomen als verkoper (De Rijk als algemeen directeur bij World Internet

Management Ltd, World International Media, WI Management en WI Tales and Sales15 en Van

Eck in de ‘verduurzaming’16) geen cent af te dragen ter compensatie van zijn slachtoffers.

36. Mede gelet op het bovenstaande had het Hof geen aanleiding de schadevergoedingsmaatregel

niet toe te passen.

37. Overigens lijkt verdachte te betogen, dat in het kader van de schadevergoedingsmaatregel

gijzeling moet worden toegepast in plaats van de door het Hof bepaalde voorlopige hechtenis.

Gijzeling, zo meent verdachte, is een gunstiger regeling dan voorlopige hechtenis omdat gijzeling

buiten toepassing blijft of wordt beëindigd wanneer verdachte aannemelijk maakt in

betalingsonmacht te verkeren. Dit gaat er echter aan voorbij dat anders dan bij voorlopige

hechtenis, gijzeling ook in gedeelten kan worden toegepast.17 Daarmee is door de wetgever

14 HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, r.o. 2.9.6. 
15 Proces-verbaal terechtzitting Hof 17 en 19 mei en 12 juni 2019, p. 15. 
16 Proces-verbaal terechtzitting Hof 17 en 19 mei en 12 juni 2019, p. 6. 
17 Kamerstukken II, 2014/15, 34086, 3, p. 94. 
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beoogd om de uitvoering van de schadevergoedingsmaatregel effectiever te maken. Uit niets 

blijkt dat de wetgever daarmee beoogde de last van de veroordeelde te verlichten. Bovendien, 

anders dan bij voorlopige hechtenis, wordt de omvang van de gijzeling niet noodzakelijkerwijs 

naar evenredigheid verminderd met door de veroordeelde betaalde bedragen. Sterker nog: 

“Onder omstandigheden, met name wanneer grotere bedragen verschuldigd zijn, is het 

wenselijk de duur van de gijzeling langer dan dit te laten zijn om hiervan voldoende dreiging te 

laten uitgaan.”, aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat gijzeling bij de 

schadevergoedingsmaatregel introduceert.18  Zo bezien is gijzeling een voor Verdachte meer 

belastende maatregel dan voorlopige hechtenis. Verdachte heeft dan ook geen belang bij 

cassatie / wijziging van het arrest op dit punt.  

VI. Conclusie

38. Gezien het bovenstaande concludeert de Stichting tot niet-ontvankelijk verklaring van het

cassatieberoep of verwerping van het cassatiemiddel, al dan niet met toepassing van art. 80a of

art. 81 RO, met veroordeling van Verdachte in de kosten van dit geding. Indien uw Hoge Raad

hiertoe aanleiding ziet, maakt de Stichting graag gebruik van de mogelijkheid haar verweer ter

zitting nader te onderbouwen.

Nijmegen, 25 juni 2020 

J.W.P.M. van der Velden 

advocaat 

Advocaat: Prof. mr. J.W.P.M. van der Velden is advocaat bij Keijser Van der Velden N.V. 

Adres:  Groesbeekseweg 69, 6524 CR Nijmegen 

Telefoon: 0880440880 

E-mail: janwillemvandervelden@kvdv.eu 

18 Kamerstukken II, 2014/15, 34086, 3, p. 95. 
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4b. Gegevens over de schade

De totale schade bestaat uit de volgende posten:1^‘Denk aan bijlagen zoals 
l'.Jpota's, rekeningen e.d.
^- ^Zie de toelichting bij 4b.

Omschrijving Bijlagen Bedrag

1 zie bijlage, gespecificeerd per belegger

2

3

4

5

6 

7 

B 

9

10

11

12 Kosten voor rechtsbijstand

nr

nr

nr

nr

nr

nr

€

€

e

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Indien u onvoldoende mimte hebt
kunt u op een apart vel verder Totaal € 0 00
gaan.

5a. Gegevens over eventueel reeds vergoede of elders geclaimde schade 

Van de hierboven als totaal (bij vraag 4b)
opgegeven schade is/wordt een gedeelte, groot: €
op andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door de 
verdachte, de verzekering of het Ziekenfonds).

De schade die nog niet is/wordt vergoed en die in
deze procedure wordt gevorderd bedraagt: Totaal € o,00

5b. Kosten tenuitvoerlegging en Invordering

Indien deze kosten niet bekend Gevorderd worden alle kosten om dit vonnis te executeren
zijn hoeft u hier geen bedrag in te 
vullen. De rechter bepaalt zelf de 
hoogte van deze kosten.

Voor de overige schade worden alle rechten voorbehouden.



*■'

6. Ondertekening 

Benadeelde

Aldus naar waarheid ingevuld:

indien van toepassing Wettelijk vertegenwoordiger

Dit is van toepassing Naam
indien de benadeelde
minderjarig Is of Voornamen
'onder curatele ' staal

Adres

Postcode en plaatsnaam

Plaats en datum

Handtekening wettelijk 
vertegenwoordiger

Naam wettelijk vertegenwoordiger

Indien van toepassing Machtiging

Ondergetekende

Hier vult u uw Naam
eigen naam en
voornaam in. Voornamen

Geboortedatum 

Adres

Postcode en woonplaats

Machtigt bij deze

Naam gemachtigde 1

Voornamen gemachtigde 

Geboortedatum en plaats 

Handtekening gemachtigde

Om hem/haar te vertegenwoordigen in de voegingsprocedure tegen

Naam en voorletter 
verdachte

Datum

Hier vult u uw Naam
eigen naam in.

Handtekening

Bind 3
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Rechtbank Overijssel 

Locatie Almelo 

Egbert Gorterstraat S 

7607 GB Almelo 

1. lnleiding 

2. Onrechtmatige daad 

KEIJSER VANDERVELDEN 
advocaten 

Spreekaantekeningen 21 juni 2016 

inzake: 

Stichting Beleggersbelangen Centurion, 

gevestigd te Nijmegen 

kantoorhoudend aan 

Campanula 9, 3317 HB Dordrecht 

hierna: de "Stichting"; 

advocaat: Mr. J.W.P.M. van derVelden 

tegen: 

1. de heer Patrick de Rijk; 

2. de heer Charles Johannes Gerardus van 

Eck; en 

3. de heer Rudolf Ferdinand Snijtsheuvel; 

"Orn op een vertrouwde en transparante manier te kunnen investeren, is een 

goede controle van de geldstromen noodzakelijk. Centurion hanteert al vanaf 

haar eerste investering een unieke constructie voor de veeleisende investeerder. 

Onze registeraccountant, VWGNijhof accountants en belastingadviseurs, 

controleert het aankooptraject van het onroerend goed. Zo wordt gecontroleerd 

dat het onderpand daadwerkelijk in bezit is. Verklaringen hieromtrent worden aan 

alle investeerders van Centurion beschikbaar gesteld."; 
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Centurion Vastgoed B.V. ("Centurion") troggelde bij 700 mensen t ientallen miljoenen af. 

Dit deed zij op zeer professionele wijze. Zij afficheerde zich als betrouwbare partij, die een 

notaris en een accountant erbij betrok, nauw overlegde met de AFM, enzovoorts. Zij hield 

nauwkeurig bij wat de persoonlijke situatie van alle beteggers was en speelde daar 

behendig op in bij nieuwe beleggingsrondes. 

Centurion besteedde de inleg van de beleggers grotendeels aan andere zaken dan 

voorgespiegeld. Slechts een klein deel werd daadwerkelijk ge'investeerd. Vanaf het begin 

moest het aan Centurion en aan de drie verdachten, De Rijk, Van Eck en Snijtsheuvel, 

duidelijk zijn geweest dat Centurion haar beleggingsbeloften niet zou waarmaken. Het 

eerste project is bijvoorbeeld aangekocht voor € 1,6 miljoen. De curator kon dit met 

moeite voor € 43.000 verkopen. Geen vakantiewoningen, maar luchtkastelen. Voor de 

beleggers was dat niet duidelijk. lntegendeel, mede door de aanwezigheid van allerlei 

accountantsverklaringen en assurance rapporten van het gerenommeerde kantoor 

VWGNijhof, vertrouwden zij dat Centurion Vastgoed een solide belegging bood. 

De drie genoemde verdachten waren brothers in arms. Ze verdeelden de taken en de 

buit. De Rijk had de algemene leiding, Van Eck deed de backoffice en Snijtsheuvel was 

meesterverkoper. Naast het directe oplichten van de beleggers, maakten zij zich schuldig 

aan faillissementsfraude, witwassen en valsheid in geschrift e. Op deze wijze verdwenen 

grate sommen geld, zodat Centurion uiteindelijk failleerde. Hiermee hebben zij 

onbehoorlijk gehandeld jegens de beleggers. Een en ander blijkt helder uit het 

strafdossier. De beleggers verwijzen naar hetgeen de Officier van Justitie hieromtrent 

naar voren brengt. 

3. Causaal verband in samenhang met tenlastelegging 

4, 

Hadden verdachten zich onthouden van oplichting, dan hadden de beleggers geen 

beleggingsproducten van Centurion gekocht en was hun deze schade bespaard gebleven. 

Hetzelfde geldt voor het overigens ten laste gelegde. Als verdachten geen 

faillissementsfraude, witwassen en valsheid in geschrifte hadden gepleegd, dan was 

Centurion niet gefailleerd. 

(. 

Het condJ(io sine qua non verband is duidelijk. De schade is ook in redelijkheid toe te 

rekenen aan de opzettelijk frauduleuze· gedragingen van de verdachten. Ook aan de 

relativiteitseis is voldaan: de overtreden strafbepalingen beogen benadeelden te 

beschermen tegen de geleden schade. 

Schade p 
q OSf'1ri~v-1 

De schade van de beleggers is gelijk aan de inleg, minus ontvangen re teen vermeerderd 

met onbetaalde contractuele respectievelijk wettelijke rente. 
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t1f hss, rlje,i 
Omwille van de eenvoud vordert de Stichting in deze procedure sle~hts betaling van de 

inleg van de bij haar aangesloten beleggers, minus ontvangen re/te. De onbetaalde 

contractuele of wettelijke rente wordt hier niet gevorderd. Zo blijft de vordering 

eenvoudig. De Stichting behoudt zich alle rechten voor inzake de rente. 

De inleg van de aangesloten beleggers minus de door hen ontvangen rente bedraagt 

€ 26.688.540 {zegge: zesentwintig miljoen, zeshonderd achtentachtig duizend 

vijfhonderd veertig euro). Een en ander is gespecificeerd gedocumenteerd in de in het 

geding ingebrachte stukken_;, 

5. Hoofdelijk verbonden 

leder van de drie verdachten handelde in strijd met de wet en de maatschappelijke 

betamelijkheid, evenals Centurion dat deed. leder van hen is dan ook aansprakelijk voor 

de gehele schade die de beleggers hierdoor lijden. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk. 

Dit volgt uit art. 6:6 lid 2 BW. Het volgt bovendien uit art. 6:166 BW, nu verdachten 

handelden in groepsverband.m Ook afgezien van dat groepsverband zijn de drie 

verdachten en Centurion hoofdelijk verbonden: zij zijn immers ieder voor zich 

aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.iv 

Namens de heer Snijtsheuvel is naar voren gebracht, dat het nog onduidelijk zou zijn, 

hoeveel de beleggers hebben verloren, omdat het faillissement nog niet is afgewikkeld. 

Daarom zouden de beleggers niet ontvankelijk zijn. Dit is een misvatting. Centurion heeft 

immers jegens de beleggers dezelfde onrechtmatige daden gepleegd als verdachten 

hebben gedaan. De beleggers hebben daarorn dezelfde vordering tot schadevergoeding 

jegens deze vier partijen: Centurion en de drie verdachten zijn hoofdelijk verbonden. 

Het feit dat de boedel van Centurion misschien 10 % verhaal zal bieden, doet niets af aan 

de hoofdelijke verbondenheid. Hiervoor is hoofdelijkheid immers juist bedoeld, dat als de 

een deel betaalt, ook de ander in zoverre is bevrijd. In de redenering van Snijtsheuvel' s 

raadsvrouw kan een frauduleuze bestuurder pas warden veroordeeld tot 

schadevergoeding, nadat het faillissement van de vennootschap is afgewikkeld. Dat is 

kolder, althans geen Nederlands recht. Zij zijn beide tegelijkertijd aansprakelijk. 

6. Eenvoudige vorderingen 

De beleggers zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als zij niet door de verdachten waren 

opgelicht, hadden zij geen beleggingsproducten van Centurion gekocht. Hetzelfde geldt 

voor het overige onrechtmatige handelen. De schade is daarmee dan oak gelijksoortig 

voor alle beleggers. 
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Voor zover verdachten een "eigen schuld" verweer zouden voeren, voeren de beleggers 

het volgende aan. lndien een bank haar zorgplicht jegens een belegger schendt, is het 

uitgangspunt dat de bank ten minste de helft van de schade draa·gt. De bank dient de 

belegger immers te beschermen tegen zijn eigen lichtvaardigheid. Dus ook in geval van 

eigen schuld, komt de helft van de schade voor rekening van de bank. Dat geldt bij een 

gewone zorgplichtschending. In dit geval hebben verdachten opzettelijk onrechtmatig 

gehandeld jegens beleggers, terwij1 ze wisten of behoorden te weten, dat de beleggers 

hierdoor aanzienlijke schade zouden lijden. De billijkheid eist dat de schade in dergelijk 

geval volledig voor rekening van de veroorzakers komt. v 

Zou uw rechtbank menen, dat bij beleggers sprake kan zijn van eigen schuld, die zou 

leiden tot vermindering van de aansprakelijkheid van de verdachten, en zou "ttat ertoe 

leid at u de Stichting niet-ontvankelijk zou willen verklaren, dan vordert de Stichting 

subsidiai een voorschot op schadever oeding, ten bedrage van de helft van de tofale 

7. Bevoegdheid Stichting 

Stichting Beleggersbelangen Centurion (de "Stichting") komt op voor alle beleggers in 

Centurion 669 van de 686 beleggers hebben zich bij de Stichting aangesloten. Daarbij 

hebben zij een schriftelijke volmacht gegeven aan de Stichting om onder meer namens 

hen schadevergoeding te vorderen. Deze 669 beleggers hebben circa € 26,7 miljoen te 

vorderen van Centurion afgezien van misgelopen rente. 

De volmachten en de omvang van de vordering blijken uit de stukken die de Stichting in I 
het geding heeft gebracht. Overigens is de Stichting ook bevoegd om zonder volmacht 

schadevergoeding te vorderen. lk verwijs naar art. art. 3:305a BW. ,,....(;) ( / J _ 
--~ 'f_ M vv : l QQ A 0-f ~ \ . uoc,tr 1 , l/\. l 

8. Precise ring van de vordering 

Samenvattend vordert de Stichting dat verdachten hoofdelijk warden veroordeeld om 

aan de Stichting te betalen, in die zin dat wanneer de een betaalt, de ander in zoverre zal 

zijn bevrijd, 

primair: 

• een bedrag aan schadevergoeding groat ( 26.688.540, althans een in goede 

justitie door de rechtbank te bepalen bedrag aan schadevergoeding; 

subsidiair: 

• een voorschot op de schadevergoeding groat€ 13.000.000, althans een in goede 

justitie door de rechtbank te bepalen voorschot; 

• 



primair en subsidiair: 

KEIJSER VANDERVELDEN 
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• de kosten van dit geding aan de zijde van de Stich ting, inclusief advocaatkosten; 

• wettelijke rente over het bedrag aan schadevergoeding of het voorschot daarop, 

vanaf de dag der uitspraak, alsmede 

• dat aan verdachten de verplichting wordt opgelegd tot betaling aan de staat van 

de hiervoor bedoelde schadevergoeding, als bedoeld in art. 36f Sr. 

9. Ten slotte 

Verdachten hebben onvoorstelbaar leed toegebracht aan honderden mensen. Het klinkt 

zo afstandelijk in bedragen en getallen. 26 miljoen. 700 beleggers. Maar in het leven van 

mensen, schrijnt dit iedere dag. De bestuursleden van de stichting gaan daarop nog in. 

Een passende straf en een veroordeling tot schadevergoeding, ook als die mogelijk nooit 

geheel zal warden voldaan, bieden enige compensatie. Een bevestiging dat recht wordt 

gedaan en dat onrecht niet wordt geaccepteerd. 

Nijmegen, 21 juni 2016 

J.W.P.M. van der Velden 

mr. J .w .P .M . van der Velden is advocaat bij Keijser Van der Velden N .V. 

Adres: 

Telefoon: 

E-mail: 

Groesbeekseweg 96, 6524 OJ Nijmegen 

0880440880 

janwillemvandervelden@kvdv.eu 
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' Deze en vergelijkbare passages stonden in alle brochures van Centurion. 
;, Vergelijk de ingebrachte inschrijfformulieren van de beleggers en de overzichten met bedragen per belegger. 

In dit verband zij verwezen naar J. Candido, T&C Strafvordering, commentaar op art. 361 Sv, die beschrijft wat 
de maatstaven zijn voor het civielrechtelijke bewijs in het strafproces. 
"Van oudsher geldt dat als voorwaarde voor de ontvankelijkheid niet mag worden gesteld dat de benadeelde 
partij schriftelijke stukken overlegt waaruit de gevorderde schade blijkt (HR 3 januari 1995, NJ 1995/274). 
Betwisting van de vordering met het enkele verweer dat de benadeelde partij geen bonnen of facturen heeft 
overgelegd, kan daarom niet slagen. Uit een verklaring van de benadeelde partij of een getuige kan warden 
afge!eid wat de aard en de omvang van de schade was. De rechter is bevoegd de schade aannemelijk te achten 
op grond van het vaststaan van feiten waaruit in het algemeen het geleden zijn van de schade kan warden 
vastgesteld (HR 15 november 1996, NJ 1998/314). De regels voor schadebegroting uit het civiele recht bieden 
de rechter voorts de moge!ijkheid am de omvang van de schade, indien deze niet nauwkeurig kan warden ( 
vastgesteld, te schatten (art. 6:97 BW) (F.F. Langemeijer, Het slachtoffer en het strafproces 2010, 6.1.2; J.C.A.M. 
Claassens en M.A. Wabeke, Schadevergoeding voor slachtoffer:s in het strafproces 2005, 2.3.4)." 
,ii Vergelijk o.a. R.S.B. Kool in: A.l. Melai en M.S. Groenhuijsen, Wetboek van Strafvordering, commentaar op 
art. 51f SV, hoofdstuk 13: 
"De wetgever heeft bij de invoering van de wet op de slachtofferrechten geen wijziging willen brengen in de 
bestaande regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid. De groepsaansprakelijkheid volgens het civiele 
recht (art. 6:166 BW) is gewoon van toepassing op de vordering benadeelde partij. leder van de veroordeelden 
is immers hoofdelijk aansprakelijk voor de aan het slachtoffer toegewezen schade, voor zover de schade aan 
hem kan warden toegerekend. Met dien verstande dat in het vonnis een clausule wordt opgenomen, waarin 
staat dat betaling door een van de veroordeelden de anderen bevrijdt ten opzichte van de eiser." 
'" Vergelijk HR 23 november 2012, JOR 2013/40 met annotatie van W.J.M . van Andel en K. Rutten. De Hoge 
Raad heeft regelmatig geoordeeld dat een bestuurder naast de vennootschap hoofdelijk verbonden is voor 
onrechtmatige handelingen, zonder toepassing van art. 6:166 BW. 
" J. Candido, T&C Strafvordering, commentaar op art. 361 Sv: 
"Is namens de verdediging in verband met de vordering van de benadeelde partij een verweer gevoerd over 
medeschuld van de benadeelde partij, dan dient de rechter bij de motivering van het vonnis aan te geven of en 
in hoeverre eigen schuld van het slachtoffer leidt tot vermindering van een schadevergoedingsplicht (HR 14 

april 1998, NJ 1998/675). Daarbij dient art. 6:101 lid 1 BW als volgt te warden uitgelegd. Allereerst dient er een 
causaliteitsafweging plaats te vinden waarbij wordt beoordeeld in welke mate enerzijds het gedrag van het 
slachtoffer en anderzijds het gedrag van de verdachte aan het ontstaan van de schade heeft bijgedragen (de 

zogenoemde primaire maatstaf). Bij de voornoemde afweging wordt de mate van verwijtbaarheid van een en 
ander nag niet betrokken. In de tweede plaats dient te warden onderzocht of een billijkheidscorrectie 
noodzakelijk is, waarbij wel de mate van verwijtbaarheid dient te warden beoordeeld (HR 16 januari 2001, NJ 
2001/379; zie voor de casus in dit arrest ook OD 2001, p. 517-524). De vereiste motivering behoeft niet per se 
uitvoerig of expliciet te zijn, maar kan in de overwegingen van het vonnis besloten liggen, bijvoorbeeld indien 
de mogelijk foutieve gedraging van de benadeelde partij van zo geringe betekenis is te beschouwen in 
vergelijking met het handelen van de verdachte, dat deze niet kan warden aangemerkt als een omstandigheid 
die aan de benadeelde partij kan warden toegerekend in de zin van art. 6:101 lid 1 BW (HR 18 november 2008, 

Nieuwsbrief Strafrecht 2009/3). Zie over de toerekening van schade aan de benadeelde partij wegens 
medeschuld uitvoeriger F.F. Langemeijer, Het slachtoffer en het strafproces 2010, 6.2.2." 
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