Persbericht
Vught, 27 november 2020

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch stelt Marggraff Stichting in het gelijk
Met zijn uitspraak van 26 november 2020 heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch de
heropening van de ontbonden Stichting Derdengelden F. Bevort gelast en daarnaast een
vereffenaar benoemd om financieel orde op zaken te stellen. De Stichting beheerde
jarenlang gelden van de Marggraff Stichting en haar dochtervennootschap Marrobel B.V.
werd bestuurd door onder meer twee oud-bestuurders van respectievelijk de Margraff
Stichting en Marrobel B.V. Na ontbinding bleken grote financiële tekorten en was er geld
verdwenen, dat de Marggraff Stichting en Marrobel toekwam. De Marggraff Stichting heeft
daarom “in rechte heropening van de Stichting” verzocht om opening van zaken en
financieel herstel te krijgen. De twee oud-bestuurders van de Stichting Derdengelden
hebben zich daar in de gerechtelijke procedure heftig tegen verzet. Het gerechtshof heeft
gisteren in haar einduitspraak de bezwaren van de oud-bestuurders van tafel geveegd en
aangenomen dat de Marggraff Stichting en Marrobel voor aanzienlijke bedragen benadeeld
zijn. Tevens heeft het hof aangenomen dat de voormalig bestuurders gelden aan de
Stichting hebben onttrokken, waar zij geen recht op hadden. Het hof rekent het de oudbestuurders daarbij aan dat zij “op geen enkele manier ook maar enige poging hebben
gedaan om een begin van (rekenkundige) verantwoording af te leggen inzake de omvang
van de door de Stichting Derdengelden aan [een oud-bestuurder] gedane betalingen.” Het
hof acht de oud-bestuurders voorshands aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur.
De door het hof benoemde vereffenaar heeft tot taak onrechtmatige onttrekkingen terug te
halen en tot een financiële afrekening te komen.
Er loopt nog een tweede juridisch traject tegen de beide oud-bestuurders. Marrobel B.V.
had zich met een enquêteverzoek tot de Ondernemingskamer gericht en een onderzoek
naar het beleid van de beide oud-bestuurders verzocht. De Ondernemingskamer is van
mening dat de door Marrobel B.V. aangeleverde informatie resulteert in gegronde twijfel
over het gevoerde beleid door beide oud-bestuurders. Een door de Ondernemingskamer
benoemde onderzoeker richt zich in zijn onderzoek op de periode van 3 mei 2012 tot 20
september 2017. De onderzoeker werkt samen met de rechter-commissaris en heeft
vergaande bevoegdheden om informatie boven tafel te krijgen.
Dit onderzoek loopt nog.

Het vernieuwde bestuur van de Marggraff Stichting heeft vorig jaar besloten om de
genoemde twee juridische trajecten te starten op basis van het vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag door de beide oud-bestuurders. Dit vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag is gebaseerd op ondeugdelijke verslaglegging, gebrekkige
informatieverstrekking en belangenverstrengeling door de oud-bestuurders over de periode
2012 - 2017. Nadat de beide betrokkenen geen gehoor gaven aan herhaalde verzoeken tot
openheid van zaken is besloten om de beide juridische trajecten te starten.

Over de Marggraff Stichting
De Marggraff Stichting is opgericht door de erfgenamen van Mr. Ewald Marggraff, die daarmee
uitvoering gaven aan de wens die Ewald in zijn testament had vastgelegd. Deze wens hield in dat zijn
bezittingen na zijn overlijden in een stichting zouden worden ondergebracht, om deze te behouden
voor toekomstige generaties.
De Marggraff Stichting bezit 588 hectaren landgoederen en gronden met ecologische en/of
cultuurhistorische waarde in de provincies Noord-Brabant en Gelderland met een boekwaarde van 17
miljoen euro. De belangrijkste eigendommen van de Marggraff Stichting zijn Landgoed Zionsburg in
Vught, Wilhelminapark gelegen tussen Vught, Boxtel en Sint- Michielsgestel, Kops Plateau bij
Nijmegen, Kaathoven & Wolvenbos tussen Berlicum en Vinkel, De Geelders, tussen Schijndel en
Boxtel en Elzenburg & Kappelbos in Vught. Daarnaast bedraagt de beleggingsportefeuille 20 miljoen
euro. Om de wens van Ewald Marggraff te vervullen heeft de familie in 2004 de Marggraff Stichting
opgericht die zich richt op herstel, beheer en behoud van de eigendommen.
Dit doet de stichting inmiddels als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarbij is de grootste
wens van de familie, namelijk herstel van Zionsbrug en de instandhouding van de bezittingen, steeds
het uitgangspunt.
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