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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer R. Derksen
namens Partij voor de Vrijheid
betreffende OMU, d.d. 27-O1-2O14.
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Toelichtinq:

Uit publicaties op www.quotenet.nl en www.vastgoedjoumaal.nl zijn berichten verschenen dat de heer Stroink,
commissaris van de NV OMU, en twee oud-directeuren door de rechtbank hoofdelijk zijn veroordeeld tot het
betalen van facturen aan de Bruil Bouwbedrijven BV. Dit bericht is voor de Partij voor de Vrijheid aanleiding
geweest voor het stellen van vragen ex artikel 47 RvO aan het college.

Het gaat om de volgende vragen

Kent u de eerder genoemde artikelen

Antwoord:
p

2. Acht u het passend om iemand die door de rechter is veroordeeld voor misleiding plaats heeft in de
Raad van Commissarissen van een NV die uitsluitend gefinancierd wordt door de belastingbetaler? Zo
ja, waarom?

Antwoord:
ln dit geval.wel. Het gaat hier namelijk om een civiele zaak, om een geschil tussen twee partijen en niet
om een strafrechtelijke zaak. Er is dus geen sprake van oplichting of frauduleus handelen.

3. Bent u voomemens maatregelen te treffen binnen de OMU op basis van deze informatie? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord:
Nee. De uitspraak van de rechtbank is gedaan is een civielrechtelijke procedure; een conflict tussen
twee partijen. ln de Jaarrekening 2008 van een van de werkmaatschappijen ontbreekt een verklaring,
die wel had moeten worden opgenomen door de accountant . De heer Stroink is als directeur op grond
van artikel 2'.249 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade jegens derden als gevolg van
deze volgens de rechtbank misleidende weergave in de Jaanekening.
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Deze uitspraak staat echter los van zijn functioneren als commissaris en sinds 1 januari 2014 als
waarnemend bestuurder van de NV OMU,
Voor de goede orde melden wij u dat voor alle commissarissen van de NV OMU een Verklaring omtrent
het Gedrag door de minister van Veiligheid en Justitie is afgegeven.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter
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9 beleggingsfouten die u in 2014 moet voorkomen
Als u een vrij belegbäar vermogen heeft vanaf € 350.000, download dan het document
van het bedrijf van bestseller-auteur en vermogensbeheerder Ken Fisher. De titel is
"Negen manieren om beleggingsfouten te voorkomen". Ook als u al iets anders
geregeld heeft, is het zinvol om dit document aan te vragen.
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zo baadt welvarend Nederland in

sneeuw en schnaps, waarom
privévliegen echt niet alleen voor de

.¡etset ¡s, de herrijzenis van 'doctor
death' Louis Re¡jtenbagh, de ontdekk¡ng
van Hollywood hero Betram van Munster
en de slagers van de afdeling B¡jzonder
Beheer van de bank onileed.
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RUDY STROINK MOET ONDANKS
FAILLISSEMENT TCN ALSNOG FACTUUR
VAN €1,6 MIUOEN BETALEN
Voormal¡g Quote 500-lid Rudy Stroink moet alsnog een bonnetje van
€1,6 m¡ljoen voldoen. Samen met twee andere voomalige
bestuurdeE van TCN Property Projects is hij hoofdelük
aansprakelijk voor een onbetaalde factuur. Dat heeft de Rechtbank
van Utrecht woensdag bepaald.

Eiser in deze zaak wâs het bouwbedr¡jf Bruil uit Ede. De factuur vân €'1,6
milioen was niet betaald vanwege het faillissement van TCN in november
2012. De rechtbank vonn¡ste dat medeeigenaar Rudy Stroink, voormalig
ceo Arnoud van Raak en voomal¡g cfo Eugen Kool hoofdeliik
aansprakelijk zijn voor de factuur. zij moeten daarom met z'n dr¡eën

opdraa¡en voor het bedrag

Volgens de rechtbank heeff Stro¡nk een misle¡dend memo gelekend,
waardoor het bouwbedrijf niet wist dat opdrachtgever TCN Property
POects aansprakelük was voor een krediet dat de Rabobank aan de
TCN Groep had verstrekt. Deze 'misle¡d¡ng' levert Stroink volgens de
rechtbank 'een emstig veMijt' op

Stroink zegt desgevraagd tegen Quole dat hij zich niet bewust was van
de'misleiding' 'lk ben gewoon verantwoordel¡jk als bestuurder van die
bv. Dat soort dingen doe ¡k niet bewust Dat hoort allemaal bij het
ondememerschap lk vind het buitengewoon spijtig.' Stroink lâat verder
weten het vonn¡s te zullen bestuderen De oud-bestuurders van TCN
hebben nog niet besloten of ze ¡n hoger beroep gaan

Het vonnis roept de vraag op of de oud-bestuurders mogelijk voor meer
onbetaalde reken¡ngen aansprakelük zin. 'lk hoop dat u begrijpt dat ¡k
daarover niet ga speculeren,'aldus Stroink. Tot nu toe ziin Stroink c.s.
nog niet door andere partijen hoofdelijk aansprakelijk gesteld ln totaal liet
TCN een schuld achter van €70 miljoen

Doot Albed Jan Swad
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