
OPEN BRIEF AAN HET OPENBAAR-MINISTERIE 
 

Openbaar-Ministerie 

College van Procureurs-Generaal 

Postbus 20305 

2500 EH ’s-Gravenhage 

 

Geacht College,         Venlo 08.04.2013 

Inzake: Het doelmatig seponeren van aangiftes faillissementsfraudes, indien er sprake blijkt te zijn 

van medewerking aan de fraude van een door de Rechtbank aangestelde curator. 

 

Wij wijzen u op een door ons aan het O.M. aangegeven faillissementsfraude ( d.d. 07/08 aug. 2012, P.V. nr.: 

PL2321-2012077017-1, tevens gepubliceerd op www.sdnl.nl/kluun.htm ), waarbij een curator 

betrokken is. U kunt de reden van dit schrijven en ons bezwaar tegen het stelselmatig opleggen van 

aangiftes faillissementsfraudes door het O.M. om bovengenoemde redenen tevens zien als gedaan 

door meerdere bij ons bekende personen, welke aangiftes faillissementsfraudes (welke u bekend 

dienen te zijn) alle door het O.M. werden opgelegd ondanks de duidelijke bewijslast. 

 

1) Het lijkt ons niet juist dat het O.M. aangiftes faillissementsfraude seponeert, indien blijkt dat    
de frauduleuze handelingen mede door een curator in de afwikkeling van 
bedrijfsfaillissementen, (in samenwerking met bestuurder(s) en koper(s) van gefailleerde 
vennootschappen) zijn gepleegd.                       

 

2) Het lijkt ons ook niet juist dat het O.M. verantwoordelijke rechter -commissarissen 

insolventies en hiermee de Rechtbanken, (met name de Rechtbank-Roermond) niet wenst 

aan te spreken op het stelselmatig gedogen van dit soort faillissementsfraudes, waarbij 

meerdere strafbare feiten door de Rechtbank worden toegestaan en meerdere wetten worden 

overtreden, waaronder art. 162, lid c. WvSv. De ons bekende curatoren trachten de 

verantwoording voor hun frauduleus handelen te ontlopen door in verslagen en 

correspondentie steeds te vermelden "na gegeven toestemming van de rechter -commissaris". 

Vervolging van een frauderende curator zou inhouden dat de verantwoordelijk r.c. 

insolventies eveneens verantwoording dient af te leggen, zeker indien deze bekend is met 

strafbare handelingen van "zijn" curator en hier door derden mee bekend gemaakt is, zonder 

hieraan consequenties te hebben verbonden. Rechter-commissarissen insolventies en de 

Rechtbanken zullen echter nimmer hun verantwoordelijkheid wensen te nemen, zelfs niet bij 

grove nalatigheid en schuld. 

 

3) Het lijkt ons tevens niet juist dat het O.M. zich wenst te onttrekken aan haar wettelijke 

verplichtingen en zich daardoor aansluit bij het gedogen van fraude en criminaliteit van 

beëdigde functionarissen. Bovendien neemt het O.M. hiermee plaats op de zetel van de 

Rechterlijke macht, dit is ontoelaatbaar. 

 

Hoogachtend, 

Stichting Behoud Industrieel Erfgoed  

Hendrikxstraat 106 

5912 BZ Venlo 

 

V e r e n i g i n g  t e r  Be s t r i j d i n g  Corruptie Faillissement-Curatoren 

 
 

 

 

http://www.sdnl.nl/kluun.htm
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html

