
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 

Van: curatorfraude bestrijding <curatorfraude@gmail.com> 

Datum: 3 juli 2015 18:16 

Onderwerp: Faillissementsfraudes. kenmerk Christen Unie: 15-061 

Aan: WPM Visser <wpmvisser@live.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, sdn@planet.nkl, 

"christenunie@tweedekamer.nl" <christenunie@tweedekamer.nl> 

 

Geachte heer Visser,                                                                               03.07.'15 

Vorige week zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld (mogelijk door de C.U.) aan de 

Minister voor Veiligheid en Justitie v.d. Steur, of hij bekend was met het gegeven dat er 

fraude gepleegd wordt door faillissementscuratoren bij het afhandelen van 

bedrijfsfaillissementen. 

Zijn antwoord was dat hem geheel niets bekend was over dit onderwerp en hij zich niet kon 

voorstellen dat door de rechtbanken aangestelde curatoren zich hieraan schuldig zouden 

maken. 

Onze jarenlange mededelingen aan pers en politiek hierover, verzoeken voor vervolging aan 

het O.M. en de aan een voormalig minister gevraagde vrijwaring voor de klokkenluider van 

de illegale richtlijn van een vorig minister om deze criminele curatoren te vrijwaren van 

strafvervolging blijken dus ook bij de huidig minister (en blijkbaar ook bij de kamer leden) 

volkomen onbekend te zijn volgens zijn zegge. 

De bescherming die deze criminele curatoren klaarblijkelijk krijgen strekt zich duidelijk uit 

tot op ministerieel niveau. (de vraag is waarom, mogelijk heeft de Rabobank hier mee te 

maken) 

Tot overmaat van ramp blijkt de politiek wetsvoorstellen klaar te hebben liggen om 

faillissementscuratoren meer bevoegdheden en dus meer ruimte voor frauduleus handelen te 

geven, men gaat er als een vaststaand gegeven van uit dat alleen de bestuurders van 

vennootschappen faillissementsfraudes plegen. 

Ik wijs op een citaat uit de afscheidsrede van de President van de Rechtbank 's-Hertogenbosch 

uit 1998, te weten;  "in de praktijk zijn er meer frauderende curatoren en rechters te vinden 

dan er ooit frauderende bestuurders zullen zijn". 

Een afschrift hiervan doe ik aan de C.U. fractie van de Tweede Kamer toekomen, hun 

kenmerk staat hierboven. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Kluun 

Venlo 

 

curatorfraude@gmail.com;  

06-31166644 

 

Zie de website: www.sdnl.nl/kluun.htm  en  

                  www.sdnl.nl/kluun/brief-aan-de-hoge-raad-der-nederlanden.pdf  en 

             www.sdbl.bl/pdf/brief-van-de-hoge-raad-der-nederlanden-van-13-februari-2015.pdf  
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