NIEUWS

12 december 2018

EY weg bij de Facultatieve Groep
EY is niet meer de controlerend accountant van het crematoriumconcern De Facultatieve Groep.
Dat blijkt uit de jaarrekening van de Facultatieve over 2017. HLB Den Hartog heeft het stokje van EY overgenomen en
de jaarrekening over 2017 goedgekeurd. Volgens het bestuur is afscheid genomen van EY om "een splitsing aan te
brengen tussen de adviserende functie en de controlerende functie".
De Facultatieve kwam vorig jaar veelvuldig in het nieuws toen Follow the Money onthulde dat VVD-prominent Henry
Keizer en zijn zakenpartners De Facultatieve voor een veel te lage prijs in handen hadden gekregen door
boekhoudkundige trucs.
De onthullingen van Follow the Money leidde tot het vertrek van Keizer bij de VVD en tuchtklachten tegen accountants
van EY, die uiteindelijk ongegrond werden verklaard door de tuchtrechter. Er loopt momenteel een strafrechtelijk
onderzoek naar Keizer. Het OM onderzoekt naar aanleiding van een aangifte of er sprake is geweest van oplichting en
valsheid in geschrifte.
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13 mei 2020

OM seponeert zaak rond overname uitvaartbedrijf De Facultatieve
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting rond de overname van uitvaartbedrijf De
Facultatieve in Den Haag geseponeerd. 
NIEUWS

07 oktober 2019

Ex-voorzitter VVD Henry Keizer overleden
Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is zaterdag na een kort ziekbed
overleden in Den Haag. Dat heeft een woordvoerder namens zijn vrouw laten
weten. Zijn overlijden... 

NIEUWS

28 mei 2019

Hoger beroep SOBI in tweede tuchtzaak De
Facultatieve ongegrond
Het hoger beroep van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) in een
tweede tuchtzaak tegen de controlerend accountant van het crematiebedrijf
De Facultatieve... 

NIEUWS

04 juli 2018

Oud-VVD-voorzitter verdacht van oplichting
Oud-partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD wordt verdacht van oplichting
en valsheid in geschrifte in verband met de overname van uitvaartbedrijf De
Facultatieve. 

NIEUWS

15 maart 2018

Opnieuw tuchtklacht SOBI tegen accountant De Facultatieve
Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft opnieuw een klacht bij de
Accountantskamer ingediend tegen de EY-accountant die... 

