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Geachte heer Van Ark,
Afgelopen vrijdag bent u verhoord door rechter-commissaris mr. Van der Burgt.
Tijdens dat verhoor heeft u ongeclausuleerd toegezegd dat u mee zult werken aan
het boven water krijgen van (i) de ondertekende formulieren waarmee de op uw
naam staande ING-rekening is geopend en (ii) de afschriften van die rekening
waaruit de exacte omvang van het over die rekening gelopen betalingsverkeer blijkt.
Uw kortaf-reactie (“Nee, dat schikt mij niet. Ik wens helemaal niets meer van u te
vernemen”) aan mijn kantoorgenoot op een uitnodiging donderdag bij mij op kantoor
langs te komen, is onverstandig en in strijd met uw toezegging afgelopen vrijdag. U
heeft kennelijk nog steeds niet door in welke onmogelijke positie u zich heeft
gemanoeuvreerd. Ik raad u met klem aan niet blind te varen op de instructies die de
heer Roger Lips en/of mevrouw Astrid van Sluisveld u kennelijk geven. Zij zitten
(thans nog) relatief veilig in Dubai. U daarentegen bent feitelijk onbeschermd tegen
acties die ik zal entameren als u niet wenst mee te werken. Ik raad u dan ook met
klem aan om een advocaat te raadplegen die u objectief uw rechten en plichten kan
vertellen en die u omtrent de risico’s waaraan u uzelf en uw gezin heeft blootgesteld
en blijft blootstellen kan informeren. Het is bepaald niet fraai (maar past volledig in
het beeld dat ik inmiddels van uw zwager en schoonzus heb gevormd) dat zij u in
deze “laten bungelen” en de klappen laten opvangen, zonder u ook maar enigszins te
ondersteunen. Ten minste hadden zij kunnen zorgen dat u afgelopen vrijdag zou zijn
bijgestaan door een advocaat.
De keuze is aan u. Weigert u de toegezegde medewerking dan dagvaard ik u in kort
geding. Ik wacht daar in ieder geval veertien dagen mee zodat u zélf overleg kunt
voeren met een door u te kiezen advocaat. Na het verstrijken van de genoemde
termijn moet u er tevens rekening mee houden dat ik ten laste van u beslagen ga
leggen om de vordering tot terugbetaling van ten minste € 95.000 van de boedel van
Haeresteijn Holding B.V. te secureren. Mogelijk dat ik uw privé faillissement
aanvraag.
Mag ik van u vernemen?
Met vriendelijke groet,
P.R. [Ruud] Dekker, curator
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