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.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek naar hem in gang gezet. Betrouwbare bronnen
bevestigen een bericht hierover van het Financieele Dagblad, dat zich baseert op documenten van de beslagleggingen.
De opsporingsdiensten hebben bij Keizer voor 20 miljoen euro beslag gelegd, onder meer op zijn woning in Den Haag.
Medebestuurder Jaap de B. is ook verdachte. Bij hem is beslag gelegd voor ruim 6,4 miljoen euro.

Aangifte
Een woordvoerster van het OM kan niet zeggen over wie het onderzoek gaat. Wel wil zij kwijt dat de scale
opsporingsdienst FIOD eind mei vier woningen en een bedrijfspand heeft doorzocht. Daarbij is administratie in beslag
genomen. Er zijn twee personen als verdachte aangemerkt, maar zij zijn niet aangehouden. De aanleiding voor het
onderzoek was een aangifte.
Keizer legde vorig jaar mei zijn functie bij de grootste regeringspartij neer. Dat deed hij na aanhoudende berichtgeving
over mogelijke nanciële malversaties rondom het uitvaartbedrijf. Journalistiek onderzoeksplatform Follow the
Money had zich in zijn nanciële handel en wandel vastgebeten en gemeld dat Keizer in 2012 voor veel te weinig geld
het uitvaartbedrijf had overgenomen. Daarbij zou hij een dubbele pet opgehad hebben, maar Keizer sprak van "onware
beschuldigingen en insinuaties".

Tuchtzaak
De rumoer rond Keizer leidde ook tot een tuchtzaak van Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie
(SOBI) tegen de controlerend accountant van het uitvaartbedrijf. Er werd echter geen maatregel aan de EY-accountant
opgelegd, omdat de Accountantskamer de klacht grotendeels niet-ontvankelijk en voor de rest ongegrond vond.
Lakeman besloot daarop in beroep te gaan.
Lakeman diende eerder ook een strafklacht wegens oplichting in tegen Keizer. Het OM heeft daarop een onderzoek
ingesteld, maar het is niet door het OM bevestigd dat het huidige strafrechtelijke onderzoek het gevolg is van de
aangifte van Lakeman. Een reactie in het Financieele Dagblad van een woordvoerder van De Facultatieve, Keizer en De
B. lijkt dit echter wel te bevestigen. De woordvoerder meldt verder dat zij meewerken aan het onderzoek en in de
huidige fase geen commentaar geven.
De VVD wilde dinsdag niet inhoudelijk reageren en zegt de zaak af te wachten.
Bron: ANP/Accountant.nl
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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... 
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12 december 2018

EY weg bij de Facultatieve Groep
EY is niet meer de controlerend accountant van het crematoriumconcern De
Facultatieve Groep. 
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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... 

