Van Wonen
t.a.v. de heren S. Schat en P. Keur
Willemsvaart 21
8019 AB Zwolle
Per Email: info@vanwonen.com

Ons Kenmerk: Vrede en Recht inzake Eurocommerce
Barneveld, 14 maart 2018

Geachte heren,
Helaas heb ik enkel uw zakelijke gegevens kunnen vinden vandaar dat dit schijven
u via de organisatie Van Wonen bereikt.
Mijn naam is Maarten Wienbelt en ik ben voorzitter van de Stichting ter
Bevordering van Echt Ondernemerschap in Nederland. Deze stichting is recent
opgericht omdat veel ondernemers en particulieren zich tot ons wenden en hun
zorgen delen over misstanden in ons economisch verkeer en het functioneren van
onze rechtsstaat.
Zorgvuldig onderzoek heeft ons geleerd dat sprake is van (ongeoorloofde)
samenwerking tussen instanties als het Openbaar Ministerie, banken,
Belastingdienst/FIOD en curatoren. Een casus waarin deze samenwerking
overduidelijk tot uitdrukking is gekomen is de totstandkoming van het
geregisseerde faillissement van Eurocommerce en de private gevolgen daarvan
voor de familie Visser te Gorssel.
In samenwerking met een aantal onderzoeksjournalisten en betrokkenen zijn we
momenteel bezig met het schrijven van een boek waarin de rol van voornoemde
instanties en enkele groot industriëlen wordt uitgelicht.
Wij zijn recent in bezit gekomen een enkele verklaringen van een aantal betrokken
personen, die onder andere verklaren over uitspraken van de heer Keur, die we –
volgens goed gebruik – middels het plegen hoor en wederhoor graag willen
verifiëren. Ook hebben we vraagtekens bij de wijze waarop de gezinsleden van de
familie Visser bij deze kwestie zijn betrokken en hierin ook in privé zijn
aangesproken.
Daarnaast hebben we namens kleine aandeelhouders van Koninklijke BAM groep
enkele vragen over de onroerend goed portefeuille en activiteiten thans in handen

van Van Wonen, de organisatie waarvan u beiden lid bent van de Raad van
Commissarissen. Wij hebben een aantal vragen bij de wijze waarop deze
portefeuille destijds is verhandeld en de voorwaarden waaronder die in handen
van Van Wonen is gekomen.
Tenslotte zijn wij geïnteresseerd in uw mogelijke betrokkenheid bij de op de
Cayman eilanden gevestigde Wijk Reo Holdings LTD, P.O.box 309 Ugland House,
VymKy1 1104 te Grand Cayman.
Op grond van de ons reeds bekende feiten ligt de route naar de civiele rechter
voor ons open, waarbij we onze informatie middels een beëdigd getuigenverhoor
kunnen (doen) verifiëren in het bijzijn de rechter. Onze voorkeur gaat echter uit
naar een persoonlijk onderhoud, waarin we de mogelijkheid hebben om feiten en
visies over en weer te delen. We zijn ervan overtuigd dat deze benadering ons
onderzoek ten behoeve van de publicatie ten goede zal komen en zal bijdragen
aan het recht doen aan alle betrokkenen.
Ik wil u daarom graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en zie uw spoedige
reactie met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Stichting ter Bevordering van Echt Ondernemerschap in Nederland
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