NIEUWS

20 september 2021

Penningmeester juristenvereniging vervalste
accountantsverklaring
De penningmeester van een vereniging van gespecialiseerde advocaten en juristen plunderde jarenlang
de kas van die vereniging. Om dat te verhullen vervalste hij de accountantsverklaring.
Dat meldt de Telegraaf. De penningmeester, een baron, heeft bij juristenvereniging DFA in de afgelopen negen jaar zo’n
38.000 euro ontvreemd. Hij is inmiddels uit de vereniging gezet en heeft het bedrag vergoed.
De fraude kwam eerder dit jaar aan het licht toen het bestuur van de vereniging toegang vroeg tot de bankrekening van
de DFA, omdat de penningmeester wegens ziekte afwezig was, aldus de Telegraaf. Daarop gaf de penningmeester toe
dat hij gelden aan de vereniging had onttrokken, zo meldt de voorzitter van de vereniging tegenover de krant.

Accountantsverklaring
Eerder beschikte de vereniging over een kascommissie om de penningmeester te controleren, maar dat was volgens de
baron niet meer nodig, omdat hij de cijfers door een accountant liet toetsen. "Dat bleek niet waar te zijn", aldus de
DFA-voorzitter. De penningmeester bleek de accountantsverklaring zelf te hebben vervalst.
De DFA, een vereniging met zo’n 180 leden, richt zich op rechtswetenschap en het bevorderen van de kwaliteit van de
rechtspraktijk op het gebied van distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten.
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'Landelijk toezicht op advocatuur moet alleen uit
advocaten bestaan'
Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil het toezicht op de advocatuur
verschuiven naar een nieuwe landelijke toezichthouder. De dekens kunnen
zich vinden in... 

NIEUWS

19 april 2022

OM in beroep in zaak over vertrouwelijke mails
advocaten en cliënt
Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak over vertrouwelijke emails tussen advocaten van het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe en
hun cliënt Box Consultants. 

RODE LOPER

11 april 2022

Rode Loper: Liever objectief dan onafhankelijk
De Rode Loper-sessie van maart richtte zich, zoals voortaan de bedoeling is,
op zowel accountants als advocaten. Gesproken werd over onafhankelijkheid
en forensisch... 

NIEUWS

23 maart 2022

OM gebruikte ten onrechte mails van advocaat in
fraudezaak
Het OM heeft volgens de rechtbank in Den Bosch het verschoningsrecht
geschonden door e-mails van advocaten te lezen in het kader van een
fraudezaak tegen vermogensbeheerder... 

NIEUWS

15 maart 2022

Ook internationale advocatenpraktijken verlaten
Rusland
Net als de grote accountantsorganisaties vertrekken ook de internationale
advocatenkantoren uit Rusland. Maar enkele kantoren maken een andere
afweging. 

