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04 november 2021

BFT wil in gesprek met NBA over rol accountant
bij controle notarissen
Fraude door de oud-topman van Pels Rijcken werd onder meer niet opgemerkt doordat informatie die het
Bureau Financieel Toezicht (BFT) van Pels Rijcken kreeg over de derdenrekening jarenlang incorrect was.
Het BFT wil daarom in gesprek met de NBA over de rol van de accountant bij controle van
notariskantoren.
Dat schrijft het BFT in het afgeronde onderzoek naar het handelen van notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje bij
Pels Rijcken, het advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat.
Eerder dit jaar werd bekend dat Oranje bijna twintig jaar lang, in elk geval vanaf 2003, klantgeld verduisterde. Het zou
tot een tekort van ongeveer 11 miljoen euro hebben geleid op de derdenrekening van het notariaat van Pels Rijcken.

Accountant
Mazars is controlerend accountant van Pels Rijcken. Waarnemend directeur Yolanda de Groot van het BFT zegt tegen
het Financieele Dagblad dat zij zich niet waagt aan een oordeel over het werk van Mazars, maar dat ze constateert dat
"de informatie die het BFT kreeg over de derdenrekening van Pels Rijcken jarenlang niet klopte".
Zij zegt daarom in gesprek te willen gaan met de NBA over het extern accountantstoezicht op het notariaat over onder
meer de naleving van de beheersmaatregelen.

Commissie
Het BFT concludeert in zijn onderzoek dat Oranje alleen handelde, maar vindt ook dat medewerkers van het notariaat
steken hebben laten vallen, onder meer door de eigen kantoorregels niet toe te passen en het ontbreken van collegiaal
toezicht op de derdenrekening. Het BFT ziet echter geen mogelijkheid tot strafrechtelijke verwijten richting collega's
van Oranje. Pels Rijcken kondigde onlangs aan het notariaat op te he en.
Een speciale commissie gaat de komende tijd, in opdracht van demissionair minister Grapperhaus, bezien hoe de
landsadvocaat het best kan opereren. Daarbij wordt ook gekeken naar andere constructies dan één kantoor dat de
overheid jarenlang bijstaat.
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09 november 2021

Rekening accountant bij Pels Rijcken zeven keer zo
hoog
De kosten van de jarenlange fraude door de voormalige bestuursvoorzitter
van advocatenkantoor Pels Rijcken bedragen zeker zestien miljoen euro. Ook
de factuur van... 

NIEUWS

28 oktober 2021

Stopzetten notarispraktijk Pels Rijcken lijkt vooral
symbolische stap
Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met de notariële
dienstverlening en gaat verder als advocatenkantoor. Het lijkt vooral een
symbolische stap van... 
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02 september 2021

Pels Rijcken neemt kosten fraude mee in jaarrekening
2020
De rekening voor de fraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken
loopt al op naar zestien miljoen euro. In de jaarrekening over 2020 zullen de
kosten... 
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12 augustus 2021

Geen advocaten betrokken bij fraude Pels Rijcken
Er waren geen advocaten van Pels Rijcken betrokken bij de miljoenenfraude
door een oud-bestuursvoorzitter van het kantoor. Dat concludeert de Haagse
deken na onderzoek.... 
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19 juli 2021

Fraude bij Pels Rijcken al veel langer gaande
De fraude door een oud-topman van Pels Rijcken, het advocaten- en
notarissenkantoor van de landsadvocaat, blijkt veel omvangrijker dan
aanvankelijk gedacht. Dat... 

