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Geachte heren, 

 

Tot mij wendden zich Stichting Beleggersbelangen Centurion(de “Stichting”) en mr. W.W. 

Korteweg q.q., curator van Centurion Vastgoed B.V. (“Centurion”).  

 

De Stichting behartigt de belangen van alle beleggers in Centurion (de “Beleggers”). Ruim 95 % 

van de Beleggers heeft zich aangesloten bij de Stichting en heeft haar een volmacht gegeven. 

De Stichting handelt namens deze aangesloten Beleggers en ten behoeve van alle Beleggers. 

Mr. Korteweg q.q. handelt namens de gezamenlijke crediteuren van Centurion. 

 

De Stichting heeft ten behoeve van de Beleggers hun rechtspositie laten onderzoeken. Naar 

aanleiding daarvan is zij tot de conclusie gekomen dat de Beleggers jegens een aantal partijen 

een vordering hebben tot schadevergoeding. Dit betreft onder meer de volgende partijen: 

VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V., VWGNijhof Registeraccountants B.V., de 

heer W. van der Rijt RA en de heer A.Th. van Mullem AA. De schadevergoedingsvordering 

betreft eveneens VWGNijhof Beheer B.V., Mize Beheer B.V., W. van der Rijt accountants B.V. 

als (indirect) bestuurder van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. en VWGNijhof 

Registeraccountants B.V. 

 

Het feitencomplex waarop deze aansprakelijkstelling berust, vindt u in grote lijnen in de 

bijgevoegde concept klacht voor de Accountantskamer. Ik verwijs kortheidshalve daarnaar. Het 

komt erop neer dat u onrechtmatig jegens de Beleggers heeft gehandeld. Door middel van 

diverse misleidende accountantsverklaringen en assurance rapporten, die u heeft gericht tot 

(potentiële) beleggers in Centurion, heeft u bovendien de verkoop van beleggingen aan de 

Beleggers bevorderd zoals bedoeld in art. 6:193a e.v. Burgerlijk Wetboek.  
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De Beleggers hebben door uw onrechtmatige handelen aanzienlijke schade geleden. Deze 

schade dient nader te worden bepaald. De schade is gelijk aan de door de Beleggers ingelegde 

bedragen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van hun inleg, en te 

verminderen met ontvangen rentebetalingen en eventueel te ontvangen uitkeringen uit het 

faillissement van Centurion.  

 

De Stichting stelt u namens de aangesloten Beleggers en mede ten behoeve van alle Beleggers 

aansprakelijk voor de hiermee verband houdende schade. Zij behoudt zich namens 

respectievelijk ten behoeve van deze Beleggers alle rechten voor.Graag verneem ik van u of u 

de aansprakelijkheid erkent en op welke wijze u zult overgaan tot vergoeding van de schade.  

 

De Stichting en mr. Korteweg q.q. zijn voornemens de bijgevoegde klacht medio juni 2016 in te 

dienen bij de accountantskamer. Indien gewenst kunt u tevoren een inhoudelijke reactie op 

deze klacht geven. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Jan Willem van der Velden 

Keijser Van der Velden N.V. 

 

 


