
To:

From:

 
 

brief 28102020.pdf

Geachteheer(ov24, beste| 

[(10)(2e)|-BD/DWUZ/JZW[(10)(2e)|@minjenv.nl]
Pels Rijcken

Sent: Wed 10/28/2020 9:16:45 AM

Subject: Brief van 28 oktober - vertrouwelijk [PRDF-11012594]

Received: Wed 10/28/2020 9:18:49 AM

Naar aanleiding van onderstaande email heb ik de adressering aangepast. Deze was inderdaad niet correct. Excuses. Hierbij nogmaals de brief met

aangepaste adressering.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31

(10)(2e) || (10)(2e) (@pelsrijckennl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

??Printen, echt nodig?

-— Oorsp  
 

Gevoeligheid: Privé

Geachte heer (10)(2e)

Dank voor de brief. Ter correctie: mijn functie

ronkelijk bericht-----

JLaoy2e) |Bb/DWiz/IZW <{10)2e)|@minjenval>

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020

coe)
“8

Aan:[(10)(2e)[Pel Rijcken<{_(0y(2e)_|@pelsrijcken.nl>
Onderwerp: RE: Brief van 27 oktober 7020. various [PRDF-11012594]

is ondergebracht bij de Directie Wetgeving en Juridische zaken, onderdeel van

het cluster van de Secretaris Generaal. In de adressering is - naar ik aanneem per abuis - de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van

het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving genoemd.

Met vriendelijke groet,

(10\(26)  

(10)(2e) |,
(10)(2e)

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 

“f nnn
(10)(2e)|@minjenv.nl

www.rijksoverheidnV/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

--Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e) Pels Rijcken <{__(10)(2e)_|@pelsrijcken.nl>
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 15:

ae
: (10)(2e)], - BD/DWIZ/IZW <{102e) @minjenv.al>

Onderwerp: Brief van 27 oktober 2020 -vertiowwehi [PRDF-11012594]
 

Gevoeligheid: Privé

Geachte heer (ined,

Als bijlage bij deze mail stuur ik u mijn brief van vandaag. Tot nader overleg ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet,

24641466 0001



(10)(2e)

(10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31

(10)(2e) || (10)(2e)  (@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn ??Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van

advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle

werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de

naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr.

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr.

36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-
voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are

deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website

www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van

advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle

werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de

naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr.

27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr.

36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-
voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are

deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website

www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Per e-mail - vertrouwelijk
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische zaken

De heer

Postbus 20301

2500 EH DEN Haag

onze ref. RV/RV/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref, advocaat -

partner

inzake Melding Cea

f +31

(102) @pelsrijcken.nl

28 oktober 2020

Geachte heer (24,

Op zondag 13 september 2020, eind van de middag, heeft mr. F.J. Oranje, partner en

notaris op ons kantoor, de (huidige) bestuursvoorzitter, de voorzitter van de Algemene

Vergadering en mij geinformeerd dat hij onderwerp van onderzoek door de FIOD is.

Het zou gaan om fiscale fraude. De reikwijdte van het onderzoek en de verdenking is

ons toen niet duidelijk geworden.

Meteen na ontvangst van de mededeling van Oranje hebben wij Oranje in afwachting

van meer duidelijkheid over de verdenking en (de reikwijdte van) het onderzoek

afgesloten van de digitale kantoorsystemen. Vanaf 14 september 2020 is ook de

fysieke toegang tot kantoor voor hem afgesloten. Oranje heeft betaalpassen

ingeleverd. Verder heeft hij zijn functie als bestuursvoorzitter op 14 september 2020

neergelegd. Daarmee eindigde ook zijn voorzitterschap van de Stichting Financiering

PRDF. De lopende dossiers van Oranje zijn vanaf dat moment waargenomen door de

senior kandidaat-notaris mr. {____(40)(2e)__, onder aanvullend toezicht van

partner-notaris mr. (Oe). Op 3 oktober 2020 heeft Oranje deze waarneming

van zijn protocol door mr. (10)(2e) ook formeel geaccordeerd in het portaal ‘Mijn

KNB’. Verder houdt mr. aanvullend toezicht op de op het protocol van

Oranje toegevoegd notaris mr. (10)(2e)

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postbus 11756 | 2502 ATDenHaag =| +3170 515 3000 | pelsrijcken.ol

24642539 0002



24642539

datum

onze ref.

Landsadvocaat

28 oktober 2020
2/4

RV/RV/-

Wij hebben een crisisteam ingericht. Ik maak deel uit van dit crisisteam.

Op 14 september 2020 hebben wij een strafrechtadvocaat ingeschakeld, mr.[_(10)2e)|
van Van Doorne N.V. te Amsterdam. Dat had allereerst tot doel gepaste afstand te

creéren tussen Pels Rijcken en het Openbaar Ministerie, vanwege de bijzondere relatie

van Pels Rijcken met het Openbaar Ministerie van advocaat/cliént. Bovendien is Van

Doorne N.V. bekend met het (laten) doen van intern forensisch onderzoek, hetgeen in

dit geval ook nodig zou zijn.

Op 14 september 2020 informeerde ik verder de D-G Rechtspleging en

Rechtshandhaving over de mededeling van Oranje van 13 september 2020 alsmede

over de maatregelen die wij meteen na ontvangst van de mededeling hadden

genomen. Ook op 14 september hebben wij het lid van het College van Procureurs-

Generaal met het aandachtsgebied Financieel Economische Criminaliteit (mr. G.T.

Hofstee) daarover geinformeerd. Later, op 22 september 2020, heb ik in bijzijn van de

D-G Rechtspleging en Rechtshandhaving ook de S-G van het ministerie over de

verdenking en genomen maatregelen geinformeerd.

Op 15 september 2020 heeft het crisisteam in aanwezigheid van mr.[(10);2e)fnet twee

officieren van justitie gesproken. Zij hebben het crisisteam ap hoofdlijnen

geinformeerd over het lopende onderzoek en gevraagd informatie veilig te stellen,

welke informatie in een brief is gespecificeerd. Het Openbaar Ministerie liet ons weten

dat Pels Rijcken geen verdachte is en geen aanwijzingen heeft dat medewerkers van

Pels Rijcken zijn betrokken. Wij hebben het Openbaar Ministerie laten weten dat Pels

Rijcken volledige medewerking verleent aan het onderzoek.

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. is op 16 september 2020 gestart met het

veiligstellen van de door het Openbaar Ministerie schriftelijk aangeduide informatie als

mogelijke “bronnen van bewijs”. Van dat veiligstellen is een protocol opgesteld, met

een beschrijving van de uitgevoerde handelingen, dat aan het Openbaar Ministerie is

overhandigd. Bovendien zijn Deloitte en Van Doorne gevraagd een grondige

(financiéle) analyse uit te voeren, met als uitgangspunt de door het Openbaar

Ministerie in zijn verzoek om veiligstellen genoemde informatie. Hierover is ook het

Openbaar Ministerie geinformeerd.

Uit de brief van het Openbaar Ministerie van 15 september 2020 bleek dat de

verdenking betrekking heeft op fiscale fraude en witwassen, waarbij notariéle

kwaliteitsrekeningen zijn betrokken. De eerste resultaten van de analyse van Deloitte

en Van Doorne bevestigden dat inderdaad kwaliteitsrekeningen zijn betrokken. Toen

bleek dat een melding door Oranje bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

achterwege bleef, zagen wij een eigen verantwoordelijkheid om het BFT te informeren

0002



datum 28 oktober 2020
3/4

onze ref. RV/RV/-

en een melding als bedoeld in art 25a Wet op het notarisambt te doen. Dat is op 8

oktober 2020 gebeurd.

Wij hebben u op 16 oktober 2020 over de laatste stand van zaken geinformeerd.

Daarbij hebben wij u geinformeerd dat de verdenking geen betrekking heeft op

dossiers waar de Staat bij is betrokken.

Wij achten de situatie dusdanig ernstig dat wij hebben besloten aangifte tegen Oranje

te doen. Deze aangifte wordt thans voorbereid. Het is ons verder duidelijk dat Oranje

niet aan kantoor verbonden kan blijven en geen notaris kan blijven. Nadat was

gebleken dat Oranje niet op korte termijn de aansluitingsovereenkomst zou opzeggen,

heeft het bestuur van Pels Rijcken met goedkeuring van de voorzitter van de

Algemene Vergadering besloten Oranje formeel te schorsen, ter voorbereiding op een

beéindiging van de partnerrelatie met Oranje. Daarnaast zal, als Oranje niet zelf

ontslag neemt als notaris, de voorzitter van de kamer voor het notariaat worden

geinformeerd over de schorsing/beéindiging van Oranje als partner, Dat zal naar

verwachting tot gevolg hebben dat Oranje ook als notaris wordt geschorst, in

afwachting van een te entameren tuchtprocedure die zal moeten uitmonden in zijn

schrapping.

Hoewel wij op dit moment geen aanwijzingen hebben dat controlemaatregelen binnen

kantoor de handelingen door Oranje hadden kunnen voorkomen, hebben wij in het

voorgaande aanleiding gezien de binnen kantoor getroffen interne beheersmaatregelen

rond de specifieke kwaliteitsrekeningen onder de loep te nemen. Wij hebben Deloitte

gevraagd ook hiernaar een onderzoek te verrichten. Over de uitkomsten daarvan

zullen wij u informeren.

Wij zijn geschokt door het handelen van Oranje. Hij heeft het vertrouwen dat in een

notaris en in een partner van ons kantoor moet kunnen worden gesteld ernstig

beschaamd. Ik realiseer mij dat terdege.

Met de hiervoor uiteengezette maatregelen hebben wij de kwaliteit en integriteit van

onze toekomstige dienstverlening aan de Staat en onze andere cliénten zo goed als

mogelijk gewaarborgd. Wij zullen niet aarzelen aanvullende maatregelen te treffen als

de ontwikkelingen, waaronder begrepen het onderzoek van Deloitte en/of dat van het

Openbaar Ministerie, daartoe aanleiding geven. Ik zal daarop toezien. Over de

ontwikkelingen en eventuele nog te nemen maatregelen zal ik u informeren.

Voor nadere vragen of overleg ben ik uiteraard beschikbaar.

Landsadvocaat

24642539 0002
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datum 28 oktober 2020

onze ref. RV/RV/-

Hoogachtend,

de landsadvocaat,

(10)(2e)

Landsadvocaat

4/4
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[ _(102e)_—_|@minjenv.nl]
From: rane (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 10/29/2020 4:59:37 PM

Subject! +VERTROUWELIJK

Received: Thur 10/29/2020 4:59:37 PM

brief 28102020.pdf

 

Beste Ferd,

Hierbij de brief zoals zojuist toegelicht. Ik zorg dat we er binnenkort over kunnen spreken.
-[anee))

(10)(2e)|
  
  
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

TL| ye)

(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

24641331 0003



To: (10)(2e)_|- BD/DRB/SBAL_(10)(2e)|@minjenv.nl]
From: (10)(2e)_]- BD/DRB/SBA

Sent: Wed 6/30/2021 3:07:51 PM

Subject: FW: melding gevoelige zaak

Received: Wed 6/30/2021 3:07:53 PM

 

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 4 november 2020 16:01

Aan: (10}(2e) BD/DRB/TR

Onderwerp: FW: melding gevoelige zaak

Zoals net besproken.

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 4 november 2020 09:00

Aan: (10)(2e)

Onderwerp: FW: melding gevoelige zaak

Ter info.

Verzonden: woensdag 4 november 2020 08:57

Aan: (10)(2e) d (10)(2e) — |@minjenv.nl>

Onderwerp: melding gevoelige zaak

Beste[c1o@e)]
In vervolg op mijn telefonische mededeling van gisteren, 3 november, bericht ik je als volgt.

Het BFT is door Pels Rijcken op 2 november 2020 op de hoogte gesteld van het constateren van onterechte onttrekkingen tot een

bedrag van bijna 10 miljoen euro door de heer Oranje. De heer Oranje was, tot zijn recente schorsing door het kantoor, lid van het

bestuur van Pels Rijcken (bestuursvoorzitter) en werkzaam als notaris.

Op dit moment is het vermoeden dat de heer Oranje de gelden van een of meer zogeheten kwaliteitsrekeningen heeft

overgemaakt naar een stichting.

De onttrekking zou hebben plaatsgevonden in een langere periode. Een aanzienlijk deel van dit bedrag zou in 2019 onttrokken zijn,

een laatste deeldit jaar.
Naar ik heb vernomen is er sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Het BFT heeft direct het verzoek tot spoedschorsing van de notaris in gang gezet. Er zal een tuchtrechtelijk onderzoek worden

gedaan.

Ik zal de voortgang daarvan aan je melden.

In ons gesprek van gisteren hebik je verzocht beide ministers van deze melding op de hoogte te stellen.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan beantwoordt ik die graag.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)
   
 
 

    
(10)(2e)

BUREAU

FINANCIEEL

TOEZICHT

 

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

bezoekadres: Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

tel: +31 30 251 69 84

mobiel: (10)(2e)

29102295 0004



(1028) @bureauft.n! 

 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de

geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,

noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

29102295 0004



To: (10)(2e)_|- BD/DRB/SBAL(10)(2e)|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) | - BD/DRB/SBA

Sent: Wed 6/30/2021 3:07:13 PM

Subject: FW: melding gevoelige zaak

Received: Wed 6/30/2021 3:07:15 PM

image002.png

image827635 PNG

 

--— Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 5 november 2020 11:53

Aan:[__(10)@e) |BD/DRB/TR<4_(10)2e) @minjenval>
Onderwerp: FW: melding gevoelige zaak

Ter info

wooo Oorspronkelijk bericht-----

Van: (10)(2e) <| (10)(2e) @bureauftnl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 11:35

 

 
 

 

 

 

Aan: (10)(2e)  (10)(2e) (@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e)|@minjenv.nl>; [2(10)(2e)], - BD/DWIZ/IZW<{(1022)|@minjenv.nl>
Onderwerp: Re: melding gevoelige zaak

Beste[(10)(2e)],
Op dit moment wordt nog met de kamer overlegd over het moment van behandeling.
Dat zal zoals het er nu uitziet niet eerder zijn dan maandag aanstaande.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

 

[cid:image827635.PNG@59b6a720.49aa1f98 ]<http://>

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

bezoekadres: Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

tel: +31 30 251 69 84

mobiel: (10)(2e)

e-mail:[(10)2e)(@bureauft nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de

geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een

verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Op 5 nov. 2020 om 11:16 heeft (10)(2e) <| (10)(2e) (@minjenv.nl> het volgende geschreven:

Ha. |(10)(2e)},

Bij ons is gezien de contractuele relatie die we met de partij hebben de zaak belegd bij (10)(2e) lvan het departement; i.c

Daarom hem ook even hierover gesproken. Hij neemt informeren bewindspersonen in verlengde eerder contact voor zijn rekening.

29102294 0005

 (10)(2e)



In dat licht nog een checkvraag. Ik heb het toch goed begrepen dat moment van zichtbaarheid schorsing overeenkomt met het maandagmoment van

partij zelf?

Gr.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) K (10)(2e)  @minjenvals (10)(2e) (@minjenv.l>>
Datum: woensdag 04 nov. 2020 8:59 AM

Aan: (10)(2e) Kj (10)(2e) (@minjenv.nl<| (10)(2e) (@minjenv.nl>>
Onderwerp: FW: melding gevoelige zaak

Ter info.

Van: (10)(2e) <{_(10)(2e) \@bureauft.nl>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 08:57

@minjenv.nl>
Onderwerp: melding gevoelige zaak

Beste] (10)(2e)

In vervolg op mijn telefonische mededeling van gisteren, 3 november, bericht ik je als volgt.
Het BFT is door Pels Rijcken op 2 november 2020 op de hoogte gesteld van het constateren van onterechte onttrekkingen tot een bedrag van bijna 10

miljoen euro door de heer Oranje. De heer Oranje was, tot zijn recente schorsing door het kantoor, lid van het bestuur van Pels Rijcken
(bestuursvoorzitter) en werkzaam als notaris.

Op dit moment is het vermoeden dat de heer Oranje de gelden van een of meer zogeheten kwaliteitsrekeningen heeft overgemaakt naar een stichting.
De onttrekking zou hebben plaatsgevonden in een langere periode. Een aanzienlijk deel van dit bedrag zou in 2019 onttrokken zijn, een laatste deel

dit jaar.

Naar ik heb vernomen is er sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Het BFT heeft direct het verzoek tot spoedschorsing van de notaris in gang gezet. Er zal een tuchtrechtelijk onderzoek worden gedaan.
Ik zal de voortgang daarvan aan je melden.

In ons gesprek van gisteren hebik je verzocht beide ministers van deze melding op de hoogte te stellen.

Mochtje naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan beantwoordt ik die graag.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

 

<http://>
<image002.png>

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

bezoekadres: Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

tel: +31 30 251 69 84

mobiel: (10)(2e)

e-mail: [(19)2e)@bureauftnl (10)(2e) _ \@bureauft.nl>

29102294 0005



De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de

geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een

verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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App Converstatie (10)(2e) (Pels Rijcken) -

(10)(2e)

05-11-20

fo}
Beste (10)(2e) [|schikt het jullie om vanmiddag even te bellen? Wij geven jullie graag een

update. Groet, (10)(2e)

19)(2¢}: 

Beste| (10)(2e) |dat kan zeker. Toevallig net ook hier bijgepraat. Schikt half4jullie? Is jullie

 

(10)(2e) daar dan ook bij?

Groet, ook namens (10)(2e)

=a}
 Half vier is goed (10)(2e) (onze (10)(2e) schuift graag aan.

Dankjewel en tot straks!

(10)(2e)

Zal ik jullie een uitnodiging sturen voor een video conference, of liever andersom?

10)¢ 

Ja, graag. Kan die via webex?|02 zit in de auto, dus zal slecht via audio aanwezig zijn.

Zo niet kunnen wij het ook opzetten hoor

Geen probleem, zet ik op via Webex!

 

 

\ct0)(20)]=   
Veel dank en tot zo

24-2-21

Ha |_(10)(2e)
|,
ik stuurde zojuist het statement en de Q&A. Je kunt het document openen met het

wachtwoord: (10)(2g)

 
Hoi, dank, binnen. Nog wel in quarantaine. Maar kijk straks.

04-03-21

 
Ha| (10)(2e) |hoe is het bij jullie? Kan me voorstellen aardig intense dagen en ook best wat media

vragen. Goed te weten dat wij nog een vraag van het FD hebben gehad over het Houthoff

onderzoek. Daar zullen we kort, in lijn met onze Kamerbrief, op antwoorden. Groet,| (10)(2e)

Ha} (10)(2e) |dankjewel voor je berichtje. Het is een spannende week inderdaad. Dank ook voor de

update! Groet,| (10)(2e)

 

 
Na overleg hier stuur ik je ook even het tekstje wat wij aan het FD willen sturen over het Houthoff

onderzoek. Kunnen jullie laten weten of dat wat jullie betreft ok is?
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(10)(2e)   
Zeker, dankje. Ik kijk er samen met| (10)(2e) even naar.
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 To: Dekker, S.- BD/AL] (10)(2e)  @minjenv.nl]; Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL|| (10)(2e) @minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) [__10)(2e)  |@minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl};[ore]
| (10)(2e) IL (oy2e) |@minjenv.nl]
From: [1x2], |(10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 11/5/2020 2:12:37 PM

Subject: -Vertrouwelijke melding-

Received: Thur 11/5/2020 2:12:37 PM

brief 28102020.pdf

 

Beste Sander en Ferd,

Hierbij informeer ik jullie er over dat de directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een gevoelige zaak heeft gemeld bij
DGRR/DRB. De melding luidt als volgt:
“In vervolg op mijn telefonische mededeling van gisteren, 3 november, berichtik je als volgt.
Het BFT is door Pels Rijcken op 2 november 2020 op de hoogte gesteld van het constateren van onterechte onttrekkingen tot

een bedrag van bijna 10 miljoen euro door de heer Oranje. De heer Oranje was, tot zijn recente schorsing door het kantoor, lid

van het bestuur van Pels Rijcken (bestuursvoorzitter) en werkzaam als notaris.

Op dit moment is het vermoeden dat de heer Oranje de gelden van een of meer zogeheten kwaliteitsrekeningen heeft

overgemaakt naar een stichting.
De onttrekking zou hebben plaatsgevonden in een langere periode. Een aanzienlijk deel van dit bedrag zou in 2019 onttrokken

zijn, een laatste deel dit jaar.
Naar ik heb vernomen is er sprake van een strafrechtelijk onderzoek.

Het BFT heeft direct het verzoek tot spoedschorsing van de notaris in gang gezet. Er zal een tuchtrechtelijk onderzoek worden

gedaan.
Ik zal de voortgang daarvan aan je melden.”

Zoals ik eerder al telefonisch met Ferd besprak, behandel ik deze kwestie op het departement m.h.o.o. de contractuele relatie

tussen de Landsadvocaat en de Staat (ondertekend door de Minister van Justitie en Veiligheid). Ook de Landsadvocaat heeft ons

zelf over deze kwestie geinformeerd (de brief waarin eea vanuit het perspectief van de Landsadvocaat wordt toegelicht voeg ik

hierbij).
Op de hoogte van deze kwestie zijn binnen het departement: SG, DGRR (incl. DRB en DJOA), DCOM, DBO, DWIJZ. We houden

het aantal betrokken ambtenaren voorlopig zo klein mogelijk.
 

(10)(2e)    
Wij onderhouden géén contacten met het OM over deze kwestie.

DCOM is ook op de laatste ontwikkelingen aangesloten. In beginsel zal de woordvoering zeer terughoudend zijn en verwijzen
naar het kantoor. Afstemming met het kantoor van de landsadvocaat daarover vindt plaats. Eventueel kan worden gemeld dat

de kwestie (op dit moment) geen verandering brengt in onze relatie met de Landsadvocaat.

Ik houd jullie van eventuele ontwikkelingen op de hoogte.
Ferd, ons overleg over deze zaak is verplaatst naar maandag.
Groet,

(10)(2e)

roves

(10)(2e)

   

     
   
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

TL (0)2e)

(10)(2e) |@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)
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To: |(10)(2e)]-BD/DWJZ/JZWI(10)(2e)|@minjenv.nl];
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Mon 11/9/2020 7:29:34 PM

Subject: RE: Kwestie F.O. - VERTROUWELIJK -

Received: Mon 11/9/2020 7:29:35 PM

 (10)(2e) JL (0)(2e)  @minjenv.nl]

Im ok.

Verzonden met BlackBerry Work

 

(www.blackberry.com)

Van (10)(2e) |,

- BD/DWIZ/IZW <{c1oyize)(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: maandag 09 nov. 2020 7:00 PM

Aan:| (10)(2e) H(10)(2e)  @minjenv.nl>, Grapperhaus, FB.J.- BD/AL < (10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kwestie F.O. - VERTROUWELIEK -

 

 

Beste Ferd en

In vervolg op het onderstaande en het vanmiddag besprokene met Ferd is bijgevoegd de concept opdrachtbevestiging.Als jullie akkoord zijn, zal

ik dit finaliseren met Houthoff.

Ik heb eea ook al geregeld met de aanbestedingsjurist, zodat er geen sprake zal zijn van een onrechtmatige inkoop. De inkoop zal op dit moment

ook—gezien de vertrouwelijkheid — niet via het reguliere inkoopkanaal verlopen. Dat heb ik zo afgestemd met (10)(2e) linkoop

uitvoeringscentrum JenV).

Groet,

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 9 november 2020 13:36

Aan: Grapperhaus, F.BJ. - BD/AL; BD/DWIZ/JZW

Onderwerp: RE: Kwestie F.0. - VERTROUWELIUK -

Ik zou exact dezelfde reactie als Ferd hebben en ook dezelfde wijziging. Niet alle ballen op Ferd maar alle ballen op alle

bewindsmlieden de afgelopen x jaar waar de heet FO bij betrokken is geweest.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL < (10)(2e) @ minjenv.nl>

Datum: maandag 09 nov. 2020 1:33 PM

Aan:{io»24, [(10)(2e)|,- BD/DWIZ/IZW <{(102e)|@minjenv.nl>,
Onderwerp: RE: Kwestie F.O. - VERTROUWELIJK -

|k vind het zo wel erg op mij toegespitst. Zie onder voor suggestie.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:(ved, BD/DWIZ/JZW 4(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: maandag 09 nov. 2020 13:28

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2¢) @ minjenv.nl>, (10)(2e)

{_(0¥ee) J@minjenvn>
Onderwerp: Kwestie F.O. - VERTROUWELIJK -

Beste Ferdenfioxed
Dit gaat over de kwestie Frank Oranje. Ik heb vanochtend gesprokenfioied|
kantoor Houthoff. De site van Houthoff stelt ze als volgt voor:

\(10)(2e)] (10)(2e)

(10)(2e)

 

  (10)(2e) kf (10)(2e) _ |@minjenv.nl>

 

 (10)(2e) en{(10)(2e)][ (10)(26)|. Beide zijn verbonden aan het

 

 
oe

[10¥2¢),926)
(10)(2e)|) (10)(2e)   
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10)(2

TOES)
(10)(2e)

    
Mijn voorstel is het kantoor Houthoffteverzoeken onderzoek te doen in het protocol van Frank Oranje. Het onderzoek zal worden gedaan door

fone] (10)(2e) | (10)(2e)

| (10)(2e) Hij kan zich indien nodig laten ondersteunen

binnen het kantoor, maar houdt de kring het liefst zo klein mogelijk.Verantwoordelijk{(10}(2¢)\oor de uitvoering is |.

Mijn voorstel is te starten met het laten beoordelen van de notariéle werkzaamheden die Frank Oranje heeft verricht voor jou. Deze opdracht is

uit te breiden met de werkzaamheden voor andere bewindslieden, indien zij daarop prijs stellen en zij daarvoor toestemming verlenen. Ik zal

apart adviseren over hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Ook zou de opdracht uitgebreid kunnen worden met het bezien van notariéle

werkzaamheden van andere zaken die voor de Staat zijn verricht. Met het oog daarop wordt nu door de Landsadvocaat in kaart gebracht welke

zaken voor de Staat zijn behandeld door Oranje. Welke toets daarin nodig of aangewezen is (steekproef, alle dossiers bezien of specifiek aan te

wijzen dossiers), zal denk ik afhangen van het resultaat van het onderzoek van Deloitte naar de financiéle en administratieve gang van zaken

(dat onder leiding van kantoor Van Doorne wordt uitgevoerd). Dat kunnen we tzt bepalen, mits de resultaten van dat onderzoek spoedig
bekend zijn. Ik sta daarover in contact met de Landsadvocaat. Naar het nu laat aanzien hebben alle malversaties zich in één dossier voorgedaan.
Het bezien van overige dossiers (van andere cliénten) stuit af op het beroepsgeheim.
Met het og hierop, stel ik voor het volgende verzoek aan kantoor Houthoff te doen:

“Onderzoek de KWALITEIT VAN DE notariéle werkzaamheden ZOALS DE AFGELOPEN VIF JAAR verricht door mr. F.J. Oranje , betrekking
hebbend op GEVOELIGE KWESTIES WAARONDER BEGREPEN WERKZAAMHEDEN TBV BEEINDSPERSONEN, MITS TOESTEMMING IS

VERKREGEN VAN DIE BWP. EN ANDERE MOGELIJK GEVOELIGE DOSSIERS TBV DE RIJKSOVERHEID.

Hiermee kan}10V2e\gelijk aan de slag (zo bevestigdenfrncefen[(10)(26)] ook) en hebben we ruimte dossiers er aan toe te voegen, zodra dat

aangewezen is.

Stemmen jullie in met deze aanpak?

 

 
 

 

 

 

 

  (10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2@) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)
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To: (10)(2e)||(10)(2e) lf (10\(2e)|@houthoff.com]
From: [ive], |(10(2e)|. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 11/9/2020 8:04:39 PM

Subject: RE: Contactgegevens || GEPRIVILEGIEERD

Received: Mon 11/9/2020 8:04:39 PM

 

Beste| (10)(2e) |,

De Minister van Justitie en Veiligheid is akkoord. In dit stadium is er nog geen inkoopnummer beschikbaar, omdat ik

de kwestie gezien de vertrouwelijkheid nog niet bij inkoop heb laten inschrijven in het systeem. Dat kan later nog.

Correspondentie kan per e-mail rechtstreeks aan het Ministerie t.a.v. mij worden gericht onder vermelding van de

zaak F.O.

Dank en groet,
(10}(2e)

(10)(2e)|,
(10)(2e)

   

  
   

   10)¢2¢|

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

Van: (10)(2e) |(10)(2e)

Verzonden: maandag 9 november 2020 17:59

Aan: {»e¢, | (10)(2e) |,-BD/DWJZ/JZW
ce:[_(10(2e) J Janice!
Onderwerp: RE: Contactgegevens | | GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)2e)|
Hierbij gaat de concept-opdrachtbrief. Kun jij laten weten of deze akkoord is en mij het kenmerk sturen dat wij bij facturering moeten

vermelden?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e)

T

t (10)(2e)

M (10)(2e)
E[ (10)(2e) |@houthoff.com
www.houthoff.com

From:[oye](1028)|, - BD/DWJ2Z/JZW ne)j@ minjenv.n|>

Sent: maandag 9 november 2020 14:48

To:| (10)(2e) [(10)(2e)]<[_(10)(2e) |@houthoff.com>

Ce:| (10)(2e) Jrox2e] < (10/2) |@houthoff.com>
Subject: RE: Contactgegevens

Beste| (10)(2e)

Na interne afstemming stel ik de volgende - iets uitgebreide - opdrachtformulering voort:

“Onderzoek of de notariéle werkzaamheden, zoals deze de afgelopen vijf jaar verricht zijn door mr. F.J. Oranje ten

behoeve van de Rijksoverheid, betrekking hebbend op gevoelige kwesties zoals werkzaamheden ten behoeve van

bewindspersonen (mits daartoe verkregen toestemming van die bewindspersonen), maar ook andere mogelijk
gevoelige dossiers ten behoeve van de Rijksoverheid, voldoen aan de daaraan te stellen notariéle standaarden.”

Over de vraag welke dossiers als gevoelig aan te merken zijn, kunnen we vanzelfsprekend contact hebben. Op dit

moment wordt op het kantoor van de Landsadvocaat in kaart gebracht aan welke zaken ten behoeve van de Staat

(en bewindslieden) de heer Oranje heeft gewerkt. Dat overzicht zal leidend kunnen zijn voor de selectie van te

onderzoeken zaken. In ieder geval kan gestart worden met de werkzaamheden ten behoeve van de Minister van

Justitie en Veiligheid.
Is dit ook wat jou betreft zo akkoord? Indien jullie hiermee uit de voeten kunnen, zou ik graag alleen nog even

contact willen hebben over de te verwachte kosten (ivm de aanbestedingsregels). Schikt het om daar nog even over

24641410 0009

 
 

 

   

 

 

      



te

pelle”Gr,vail|(10)(2e)||(10)(2e)| (10)(2e) <{_(ioy2ey|(10)(2e) |@houthoff.com>
Verzonden: maandag 9 november 2020 12:43

Aan;[>| (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

ce;| (0x2) | foo] (10)(2e)__ |@houthoff.com>
Onderwerp: Re: Contactgegevens

Beste

Wat ons betreft is dat prima.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

  19}(2e))

HOUTHOFF

(10)(2e) |[_(10)(2e)
(TOy(20)

i
4 (10)(2e)

Ml (10)(2e)
E[ (10)- |\@houthoff.com
tan hect hoff.com

Op 9 nov. 2020 om 12:19 heeft[4 (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW {(10)2e)](10)(28) |(@ minjenv.nl> het volgende geschreven:

 

   

 

Beste| (10)(2e) Jen  

Dank voor het bericht. Ik ben voornemens de volgende conceptopdracht aan de Minister voor te leggen.
 

(11)(1)   Zouden jullie daarmee voor nu voldoende uit te voeten kunnen?

Soles) fo(10)(2e) J. ([c1ev2))faxed}
aaa

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

1|ttoy@e)—|
(10)(2e) |@minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)

(10)(2e) (10)(2e)] 4 (10)(2e) |@houthoff.com>

Verzonden: maandag 9 november 2020 11:31

Aan: |!) (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IZW < (10)(2e) |@minjenv.n|>

ce:|  (10)(22) ffomee]_f —(10)(2e)__ |@houthoff.com>
Onderwerp: Contactgegevens

Beste [(10)2e)],
Hierbijoeen,=

conctactgegevens van |«oeen mij:
10N2@ (10)(2e)|) (10)(2e)

toe T@houthort com| (10)(2e) (houthoff.com
+31 (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

 

 

 

   

(10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

rl (10)(2e)

ul “
(2e)

[(10)(2e)|@houthoff.com24641410 0009



www.houthoff.com

‘He aye sie ie fe fe aft ale aie aie aie sje aie at ale ale sje ajc fe fe fe sje aft aie fe aie aie aie at aie sjeafe sje fe ae fe sje sje oft oyeaft afk aft aie aie aie sjeafe eeale sje sie feoyeale fe aft aie aie aie sje it at tafe ale aie ie,

This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefUA. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakeliykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to form the sender and delete the message. The State accepts no lability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

‘HeSHE Ye eeSe fe Se Sie fe fkSle SIE Ble Sie fe fe fe eee fe aft Sie le fkSe SIE Sie Sle fe fe fe SieaeSe fe Sie oft feSleSk Sf SEE Sie Sle Sle fe ale Sie Sie fe ole ole fe fe oft She Sie Sle aie Sle Sie eeale Ble aie ie,

This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the tade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.
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exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The
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To: (10)(2e) [_(0\2e) |@minjenv.n!]
From: [e!]| (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Wed 11/11/2020 2:50:13 PM

Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Received: Wed 11/11/2020 2:50:13 PM

  

Dank

Van:

Verzonden: woensdag 11 november 2020 15:44

vee), [(10)(2e)|-BD/DWJZ/IZW
Onderwerp: RE: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD

Beste |(10)(2e)},

Spoedheidshalve bevestig ik je bij deze per email dat ik akkoord ben met bijgaande opdrachtverlening aan Houthoff

(ref 320200485/25283416.1) dd 11 november 2020 en verleen ik je mandaat om deze overeenkomst te tekenen

voor de Staat/JenV.

.

- BD/DWJZ/JZW ¢(10)(2e) |@minjenv.ni>

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:31

Aan:| (10)(2e) }{ (102e)_ |@minjenv.ni>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)(2e)],
Turend in de mandaten van ons departement, kom ik tot de conclusie dat ik geen zelfstandig mandaat heb dit te

tekenen. Jij wel. Zou je mij voor dit enkele geval tekeningsmandaat willen geven voor deze specifieke opdracht?
Dank en groet,

(10)(26)

Van: < (ioyze)J@ houthoff.com>

Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49

Aan: |e (10)(2e) |,

- BD/DWIZ/IZW < (10)(2€) |@minjenv.n|>

ce:| _(10)(2e) — Jmce]_f —(10)(2e)__ |@houthoff.com>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)2e)),
Hierbij gaat de definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie zorgdragen?
Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

HOUTHOFF

(Foye) |{_(10)(2e)
0

 

 

 
 

 

 

 

TH
(10)(2e)

TH

M (10)(2e)

E/ (10)(2e) |@houthoff.com
www_houthoff.com
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This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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 To: «10)(26) - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Thur 11/12/2020 11:27:10 AM

Subject: toezending dossiers

@minjenv.nl] 

 

Received: Thur 11/12/2020 11:28:42AM
20201111 uit br aan (10)(2e)

Beste

Namens |(10)(2e)| zendik je hierbij een scan van de brief (zonder bijlagen) aan mr. (10)(2e) d.d. heden. Kortheidshalve verwijs ik je naar de

inhoud.

Met vriendelijke groet,

(1o2e) [[itovzey] |] (10}(2e)_ || Pels Rijcken & DroogleeverFortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e) I

(10)(2e) Japelsricken.nl|www.pelsrijcken.nt | LinkedIn

 

  
  

 
 

 

 
   

P printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kesteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk
Houthoff

mr. (10)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA Amsterdam

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat -

partner

inzake |Toezending dossiers t +31

f +31

[Goy@ey  @pelsrijcken.nl

12 november 2020

Geachte heer [__(10)(2e)J,

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer[_Goe)De) van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr.[_-(@e)|, twee dossiers betreffende het onderzoek

naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus

en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als minister van

Justitie en Veiligheid.

Het betreft:

a. 11007319: Staat (V&J)/advies GH, map 1, 2 en 3 waarin de stukken

betreffende de heer Grapperhaus uit het notarieel dossier 31005719 advies

inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen;

b. notarieel dossier 31006719: (10)(2g)

11007319

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke an financiéle belangen van de heer Grapperhaus.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag I +31 70 515 3000 | pelsrijcken.nl
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24643054

datum

onze ref.

12 november 2020
2/2.

Rv/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

e« drie submappen met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter

gevoegd de meegezonden (e-mails en) bijlagen;

* een submap met afschriften en een enkele brief;

e een submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers cn staatssccretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

In het Kader van de advisering door mr. Houtzagers is ook een beoordeling gemaakt

van twee tuchtrechtelijke klachten. Verder zijn door mr. Houtzagers werkzaamheden

verricht in het kader van persvragen in mei 2018. Deze werkzaamheden staan geheel

los van de notariéle werkzaamheden van mr. Oranje. In afstemming met mr, 94 zijn

de stukken die met deze werkzaamheden verband houden niet bijgevoegd.

31006719

Het dossier sub b betreft een vervolg op het eerdergenoemde dossier. Daarbij is op
 

 (10)(2g)  
 

Tot slot merk ik nog op dat mr. gisteren door de Kamer voor het Notariaat

is aangewezen als 'zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde

heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze

stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen.

Tot een nadere toelichting zijn mr. en ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,
 

 (10)(2e)   

Landsadvocaat

0012



  
To: (10y(2e) — froveef? — (10)(2e)_— |@houthoff.com]

Ce: (10)(22) [10K2e)ff (70)(2e) |@houthoff.coml; (10)(2e) (10\@e)__|@houthoff.com]
From: vox2e)]| (10)(2e)|. - BD/DWJZ/JZW 
Sent: Thur 11/12/2020 12:03:01 PM

Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Received: Thur 11/12/2020 12:03:01 PM

Dat is fijn!
Ik zie in de brief (die ik ter info ook kreeg) dat dit alleen de stukken betreffende de heer Grapperhaus ijn. Als jij bij
de Landadvocaat de stukken ten aanzien van de andere bewindspersonen opvraagt, Kan hij aan de hand van dat

verzoek betrokkenen om instemming met verstrekking verzoeken. Zo stemde ik dat ook met hem af.

Laten we tzt over de wijze en het moment van het rapporteren van je bevindingen nog even contact hebben.

Dank en groet!

a oe)Van:| —(10)(2e)_ [anes]
Verzonden: donderdag 12 november 2020 12:58

Aan:[120](10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

ce:[ (10)(2e) ]i10)(2e)] { (10)(2e)

Onderwerp: Re: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

... stukken ontvangen!

(10)(2e)

 

 

 
 

(10)(2e)    
Op 12 nov. 2020 0m 12:40 heeft| (10)(2e) |,

|irowzey<]_— (10)(2e)_—— [@houthoff.com> het volgende geschreven:

Dag [oye
Ik kreeg nog geen stukken aangereikt.
Geen probleem, die komen wel, maar het zou wel zinvol zijn om het advies van de Landsadvocaat omtrent

‘vermogensafschijding" voor bewindspersonen alvast in te zien. Ik vermoed al wel zo'n beetje wat daar instaat, maar

het advies kan dan wel als leidraad dienen voor onze nadere beoordeling van het een en ander. Ik ga er daarbij maar

even van uit dat de dossiers destijds langs de lijnen van het advies zijn behandeld.

Vrees niet, we gaan het werk zeker niet overdoen; integendeel we streven er wat mij betreft naar om jou - en de

betreffende bewindspersonen - in korte bewoordingen comfort te bieden dat één en ander destijds correct is

afgehandeld. Mocht we onverhoopt iets tegenkomen dat duidt op een anomalie, of wat verdere vragen oproept, dan

zullen we dat natuurlijk meteenmet jou bespreken.
Wel een gedoe: maar helaas, het is niet anders.

Een hartelijke groet,

HOUTHOFF

(10}(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 

 
 
   
  
 ee houthoff.com

From: - BD/DWJZ/JZW < (10)(2e) |@ minjenv.n!>

Sent: woensdag 11 vovember 2020 17:08

To: (10)(2e) frovee] (10)(2e) @houthoff.com>

Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [ce
Ik ga dat nu na bij[(10y(2e) |, Als het goed is, zou dat namelijk inmiddels geregeld moeten zijn. Van de

haast ben ik me doordrongen.
Gr, |(0)2e)

GiVan|(oye) ||(oye) | fires] {  (toyze) ||(1oy2ey |)(2e) @houthoff.com>

Verzonden: woensdag 11 november 2020 16:56

Aan: [10@e (10)(2e) - BD/DWJZ/Izw 4(10)(2e)|@minjenv.nl>

cc:| (10)(2e) [:10)(26) |< (10)(2e) |@houthoff.coms;| (10)(2e) { _(10)2e) _ |@houthoff.com>
Onderwerp: Re: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

24641252 0013



Ha

Ik sprak|(10)(2e)| al even; alles staat bij hen klaar om toe te zenden/toegang te verlenen, maar hij wacht nog op

bevestiging van jullie zijde.
Er zou mij wel wat aan gelegen zijn om een en ander snel te ontvangen, niet in de laatste plaats aangezien ik volgende

week iets minder goed bereikbaar ben. Overigens is (10)(2e) dan wel ‘paraat’.
Een hartelijke groet,

[(10}(28))

 

    
 

   
Kvaee][  (10y(2e) |

(10)(2e)

Op 11 nov. 2020 om 15:11 heeft[1924 (19)(2e) |,

- BD/DWIZ/JZW {(10)(2e)](10)(2e) |@ minjenv.nl> het volgende

geschreven:

Beste| (10)(2e) |,

Dank voor je bericht. Fijn.
Ten aanzien van de zaken betreffende het op afstand plaatsen van de zakelijke belangen
van de andere bewindslieden (5 buiten Minister Grapperhaus, vernam ik) wil ik jullie vragen

die ook al op te vragen bij de Landsadvocaat. Hij weet datik jullie dat vraag en zal aan de

hand van jullie verzoek tot verstrekking van die dossiers de desbetreffende clianten om

instemming vragen.

Dank en groet,

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:55

Aan:| (102) (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IZW < (10)(2€) |@minjenv.n|>

ce:[ (10)2e) —_frnes}<{—(10)(2e)__ |@houthoff.com>
Onderwerp: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(19y2e)],
Dat is geen enkel probleem. We kunnen gewoon beginnen.
Met vriendelijke groet,

  

 

  
  

(10)(2e)

HOUTHOFF
(O}Ze) |[_(10\(2e)

(10)(2e)

M (10)(2e)
E[.10)(2e)|0)(2e) |@houthoff.com

www. houthoff.com

:foe, [(Hoy(2e)|, - BD/DWIZ/JZW  (10)(2e)|@minjenv.n!>
Sent: woensdag 11 november 2020 14:52

To:| (10)(2e) |[(10)(2e)|<} (10)(2e) |@houthoff.com>

Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste| (10)(2e) |,

Ik zal ervoor zorgdragen. Belemmering op dit moment is dat ik vanuit mijn thuiswerk-

omgeving niet veilig kan printen en scannen. Is het bezwaarlijk als ik je het stuk op vrijdag
ondertekend terugstuur? Dan ben ik even op kantoor namelijk. Als ondertekening echt

nodig is om de werkzaamheden te starten, zal ik een noodoplossing moeten treffen.

Groet,

<0)J@houthoff.com>
Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49

Aan: |(*92e (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IzW < (10)(2e) |@minjenv.nl>

ce:|  (10y(2e) fee] | (10)(2e)_—_ [@houthoff.com>
Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)i2)],
Hierbij gaat de definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie

zorgdragen?
Met vriendelijke groet,
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(10)(2e)

HOUTHOFF

[(10)(2e) J[_(10)(2e) | 
(10)(2e)   

M (10)(2@)
E[.(40)(2e)|0)(2e) |@houthoff.com

www.houthoff.com
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This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U.A. This email and its contents are for the use

of the addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or

copying is strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us immediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam

and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff's general
terms and conditions, which stipulate a lunitation of liability, the applicability of Dutch law and

the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to

all services performed. The general terms and conditions are available on request and at

www.houthoff.com.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of

dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U-A. This email and its contents are for the use

of the addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or

copying is strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us mmediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam

and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff's general
terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and

the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to

all services performed. The general terms and conditions are available on request and at

www_.houthoff.com.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u met de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

24641252 0013



in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly
prohibited. If you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff

Codéperatief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of

Commerce as no. 34216182. Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability,
the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the

Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions are available on

request and at www.houthoff.com.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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To: (10)(2e) @pelsricken-nif_o)ee) __@peist
jcken.nl

Cc: voxel,|(10)(2e)|-BD/DWJZ/JZWLL(10)(2) [@minjenv.ni]: |o2e[_(10)(2e) || Pels Riickenl__(10(2e)__ |@pelsrijcken.nl];
[(10)(2e)], [(10(2e)ff (0)2e)|@houthoff.com]; (10)(2e) L__(40)(2e) _ |@houthoff.com]
From:  

Sent: Fri 11/13/2020 3:07:54 PM

Subject. Re: Bekend/ opvolgende dossiers

Received: Fri 11/13/2020 3:08:48 PM

Beste| (10)(2e)
|,

Wy zijn zo goed als klaar met het eerste dossier. Ik neem aan dat

gesprek daarover.

 die je zo spreekt, wel verslag doet van ons

Tk zou je willen vragen nu ook de dossiers met betrekking tot de andere bewindspersonen aan ons te willen zenden, nadat

deze intern ‘gecleared’ zijn natuurlijk.

Als een terzijde: mevrouw Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Financién is gehuwd met een van onze (10)(2e)

(10(2e) |Mocht zij tot de uitverkorenen behoren, dan overleggen we wel even wat te doen. Wy zullen er in ieder geval voor

zorgen dat ook die zaak dan naar behoren, en met behoud van privacy, voor het Ministerie van V & J behandeld wordt.

Succes & een goed weekend,

(10)¢   

(10)(2e)

 

   
Op 13 nov. 2020 om 12:33 heeft|_(19)(2e) voee]<{ (102e) __Mhouthoff.com> het volgende geschreven:

Beste |(10)(2e)

We maken vorderingen met het 'eerste dossier' en communiceren daarover vanzelfsprekend vooreerst met

begrijp staan er nog vijf dossiers in de wacht van bewindspersonen die wellicht ook op enig moment beoordeeld dienen te

worden.

Hoewel het een beetje ouderwets lijkt, werkt de beoordeling van het aangereikte dossier op papier prima. Het werkgebied is

overzichtelijk zodat we ons kunnen concentreren op hetgeen is aangereikt en we treffen in het eerste dossiers vooralsnog ook

geen lacunes aan in hetgeen we zouden willen zien om tot een beoordeling te komen.

Wat ons betreft worden de opvolgende dossiers aldus op een gelijke wijze aangereikt.Als jullie dat anders zien hebben we het er

graag over.

Het huidige aangereikte dossier verzegelen we en we houden het onder ons tot het moment dat de desbetreffende

bewindspersoon ophoudt dat te zijn, waarna we het zullen vernietigen (tenzij jullie het alsdan retour zouden willen hebben).

Overigens graag ook mijn collega adresseren bij een eventuele volgende zending naar ons

kantoor.

Een vriendelijke groet,
10)(2e]

(10)(2e)

HOUTHOFF

fm (oye)|
(10)(2e)

MI| (10)(2e)
E[|_ (10)(2e) |@houthoff.com

www.houthoff.com

From:[| _(10)(2e)

Sent: woensdag 11 november 2020 15:51

To: |me] (10)(2e) | | PelsRijcken 4 (10)(2e) — |@pelsrijcken.nl>; (10)(2e) @pelsrijcken.nl

Ce:| (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) houthoff. >

2H6a og
mee <_ones)_l@houthoftcom
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Subject: Bekend

Beste |(10)(2e)

pee re ik af dat ik op korte termijn een papieren dossier betreffende de ‘eerst te beoordelen’

bewindspersoon zou krijgen. Dat zie ik graag tegemoet.

Daarnaast begreep ik van(i226)frre] dat er nog vijf dossiers van andere bewindslieden beoordeeld dienen te worden.

Ik kan me voorstellen dat die niet op papier worden aangeleverd, maar dat wij die dan digitaal beoordelen; dat zou

moeten kunnen als we de grit van het eerste dossier op ons netvlies hebben.

Ik doe dit onderzoek onder de vigeur van| (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) ulks mede in het kader van vertrouwelijkheid/geheimhouding, etc. Bij het onderzoek

ga ik er van uit dat de waarnemer van het protocol van FO ons de vrijheid daartoe biedt, dat spreekt voor zich.

Bij het onderzoek laat ik mij graag bijstaan door|(toy2e)|| oye), kandidaat notaris alhier, met een

langjarige ervaring en een groot verantwoordelijkheidsbesef. Dat is met name ook prettig aangezien ik zelf volgende

week iets minder goed bereikbaar ben.

Ik houd me graag bereikbaar voor overleg, dat spreekt wel voor zich.

Voor nu succes & een vriendelijke groet,
(10}(2e)}

lroyee][ (10y2e) |

 

 

 

 

   
(10)(2e)    

‘He oie aie os fe2s fs be nie ais aisafe nie Bis nis ole aie oie se fe aie of nie fe ais ais Bie nis ais ale aoe aie nisos aie aie oft fe2fe ais Phe Bie nis ais aie aoe sis safe oie aie ieoleole ops aft nie ais ais aie itBs Bis aie aie aie ie.

This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U.A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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To: (10)(2e) | (10)(2e)| (10)(2e) |@houthoff.com]

Ce: (10)(2e) frozeff(40)(2e)  |@houthotf.com]
From: (102e} (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Fri 11/13/2020 5:04:46 PM

Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Received: Fri 11/13/2020 5:04:46 PM

Scan van een Xerox MFA.pdf

 

   

Beste| (10)(2e)

Zie svp bijgaand.
Groet en goed weekeinde,
(10)(2e)

|(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

     
  

   

 
 

 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

Van:

Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49

Aan: {| (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

)

 

  
 

 
 
 ce:| _(10)(22) | ance

Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD

Beste {(10)2e)],
Hierbij gaat de definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie zorgdragen?
Met vriendelijke groet,

[(710)(2e)]
HOUTHOFF

(10)(2e)

M [| (10)(2e)
E[ (10)(2e) |@houthoff.com

www.houthoff.com

 

  
 

  

‘Heaye sie ie fe fe aft ale aie aie aie sje aie at ale ale sje ajc fe fe fe sje aft aie fe aie aie aie at aie sjeafe sje fe ae fe sje sje oft oyeaft afk aft aie aie aie sjeafe eeale sje sie feoyeale fe aft aie aie aie sje it at tafe ale aie ie,

This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefUA. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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Alleen per e-mail

Vertrouwelijk en geprivilegieerd
Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en

(10)(2e)

(10)(2e)

  
 

Veiligheid) M +__(0)(2e)]
t.a.v. de heerL(ov2e)pee)_} E[_(10)2e) phouthoff.com
Postbus 20301 Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

2500 EH Den Haag Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Amsterdam, 11 november 2020

Inzake: Opdrachtbevestiging V en J/audit
Onze ref: 320200485/25283416.1

Geachte heer (29,

In deze opdrachtbevestiging en onze bijgevoegde Algemene Voorwaarden zetten wij de

voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op onze samenwerking vanaf de aanvang van onze

opdracht in bovengemelde zaak. In deze opdrachtbevestiging verwijzen wij naar Staat der

Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid) met "u" en de "Cliént", en naar Houthoff

Codperatief U.A. met "Houthoff", "ons" of "wij”.

1. Cliént

1.1. Wij treden op namens Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

1.2. Op basis van de dooru verstrekte informatie bevestigen wij dat wij niet bekend zijn met

een tegenstrijdig belang dat eraan in de weg staat dat wij de zaak (zoals hieronder

gedefinieerd) aanvaarden en uitvoeren.

re Omvang van de werkzaamheden

2s U heeft ons gevraagd om te onderzoeken of de notariéle werkzaamheden, zoals deze de

afgelopen vijf jaar verricht zijn door mr. F.J. Oranje ten behoeve van de Rijksoverheid,

betrekking hebbend op gevoelige kwesties zoals werkzaamheden ten behoeve van

bewindspersonen (mits daartoe verkregen toestemming van die bewindspersonen),

maar ook andere mogelijk gevoelige dossiers ten behoeve van de Rijksoverheid,

voldoen aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. In deze brief verwijzen wij naar

deze werkzaamheden als de "zaak".

Houthoff is de handelsnaam van Houthoff Codperatief U.A., statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amsterdam nr. 34216182). De algemene
voorwaarden van Houthoff, waarin een beperking van aansprakelikheid, de toepasseliikheid van Nederiands recht en de exclusieve bevoegdheid van

de rechtbank te Amsterdam zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden

maarzijn eveneens te vinden op www houthoff.com

Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A. with registered office in Amsterdam (Chamber of Commerce Amsterdam no. 34216182).
Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the

District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. A copy of the general terms and conditions is available on

request or at www.houthoff.com
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Wanneer u de opdracht — binnen of buiten het bestek van deze zaak — uitbreidt of

verandert, zijn de voorwaarden van deze opdrachtbevestiging en onze Algemene

Voorwaarden van toepassing, tenzij een aparte opdrachtbevestiging wordt opgesteld.

Onze Algemene Voorwaarden zijn aangehecht als Bijlage.

Contactpersoon van de Cliént

Uw contactpersoon die ons instrueert is:

De heer

4+{__Wj@e)

(10)(2e) @minjenv.nl

Contactpersoon en team bij Houthoff
 

 
Cone)

(T0y(2e) Fe)   
Mogelijk betrekken wij andere partners of medewerkers van Houthoff in deze zaak als dit

efficiént is of wanneer dit vanwege hun specialistische vakbekwaamheden noodzakelijk

is. Wij proberen het team dat een zaak behandelt niet te wijzigen, mochten wij dit niet

kunnen voorkomen, dan brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen. Op voorhand

stellen wij voor om, afhankelijk van de omvang en verlangde timing van de
 

 
 

 
 

werkzaamheden, (10)(2e) (2e)

(10)(2e) te betrekken.  
In Bijlage 1 vindt u de contactgegevens van het team.

Diensten van derden

Het kan nodig zijn om derden in te schakelen voor de behandeling van uw zaak, zoals

een buitenlandse advocaat, een vertaler of een andere deskundige. Met uitzondering

van de diensten zoals bedoeld in paragraaf 6.5, doen wij alleen na overleg met u een

beroep op diensten van derden. Artikel 9 van onze Algemene Voorwaarden is in zo'n

geval altijd van toepassing. Tenzij wij anders overeenkomen, zullen wij facturen van

derden aan u doorberekenen overeenkomstig paragraaf 7. Wij brengen hiervoor geen

toeslag in rekening.

Honorarium en andere kosten

Wij brengen onze diensten in rekening op basis van de door ons bestede tijd.

Onze uurtarieven variéren, afhankelijk van de anciénniteit en ervaring van de

desbetreffende jurist. Wij herzien onze tarieven aan het begin van elk kalenderjaar en

2/5
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6.6.
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7.3.

7.4.

7.5.
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stellen u op de hoogte van wijzigingen. Onze medewerkers kunnen in een lopend

kalenderjaar promotie maken. Hun tarief zal dan dienovereenkomstig aangepast worden.

Onze huidige uurtarieven voor deze zaak staan vermeld in Bijlage 2 van deze brief.

Wij registreren de door ons bestede tijd in eenheden van 6 minuten.

Alle in deze opdrachtbevestiging genoemde (schattingen van) honoraria en kosten zijn

exclusief 5% kantoorkosten en eventuele toepasselijke btw.

Als wij in het kader van de opdracht aan derden (on)kosten betalen, zoals kosten voor

uittreksels uit registers, registratiekosten, griffierechten of reiskosten, worden deze

kosten door ons voorgeschoten en vervolgens als verschotten zonder toeslag in

rekening gebracht.

Diensten van externe deskundigen worden overeenkomstig paragraaf 5 in rekening

gebracht.

Facturering en betalingstermijn

Wij versturen onze declaraties voor verleende diensten in beginsel op maandelijkse

basis, tenzij anders overeengekomen.

Onze declaraties bevatten een specificatie van de door ons bestede tijd, de verleende

diensten en de namen van de juristen die deze diensten hebben verleend en eventuele

verschotten.

Onze declaraties worden verstuurd per e-mail en worden geadresseerd aan:

Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

t.a.v. de heer

(10)(2e) @minjenv.nl

En bevatten de volgende referentie: F.O.

Onze declaraties bevatten de volgende referentie: V en J/audit.

U stemt ermee in om onze declaraties binnen 15 dagen na declaratiedatum te betalen.

Archivering

Na sluiting van het dossier bewaren wij het gehele dossier gedurende een periode van

zeven jaar (tenzij wij dit op grond van wet- of regelgeving langer dienen te bewaren). Wij

behouden ons het recht voor om het gehele dossier zeven jaar na sluiting van het

dossier te vernietigen.

Compliance en identificatie van cliénten

Wij zijn wettelijke verplicht om bij het aangaan van een zakelijke relatie om een risk

based Client Due Diligence (""CDD") uit te voeren. Het doel van een CDD is om de

3/5
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identiteit van een cliént vast te stellen en, indien nodig, te verifigren en om na te gaan

dat er geen redelijke aanwijzingen bestaan dat het oogmerk van de opdracht is om

illegale activiteiten voor te bereiden, te ondersteunen of te beschermen.

Wettelijke meldingsplichten

Wij zijn wettelijk verplicht om uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transacties

aan de betreffende instanties te melden zonder de toestemming van de cliént en zonder

deze daarvan op de hoogte te stellen.

Onder huidige wetgeving, kunnen wij verplicht worden om de belastingdienst op de

hoogte te brengen van meldingsplichtige grensoverschrijdende (belasting)constructies.

Wij kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat wij of de Cliént of de organisatie van de

Cliént melding dient te maken ten aanzien van onze werkzaamheden. Wij zijn verplicht

om ons belastingadvies in het dossier te bewaren ten minste totdat duidelijk is of een

dergelijke melding moet worden gemaakt.

Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens als houder van

persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (EU) 2016/769 en ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid is te

vinden ophttps:/Avww.houthoff.com/about-us/Privacy-Policy.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kan het nodig zijn dat wij uw

persoonsgegevens delen met derden in het kader van de zaak, zoals tegenpartijen,

procureurs, rechtbanken, regelgevingsinstanties en overheidsinstanties. Wij geven

persoonsgegevens uitsluitend door aan dergelijke derden voor de doeleinden en op

basis van de rechtsgronden die in ons Privacybeleid vermeld staan.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om een passend

beveiligingsniveau te waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging,

aanpassing of bekendmaking. Wanneer u vragen heeft over de beveiliging van uw

persoonsgegevens, of als er indicaties van misbruik zijn, neemt u dan contact op met uw

contactpersoon bij Houthoff.

Kwaliteit en klachten

Wij streven naar de hoogste kwaliteit van juridische dienstverlening. Mocht u niet

tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u om uw contactpersoon dan

wel een van onze managing partners hierover te informeren. Als u niet tevreden bent

met onze reactie, dan kunt u zich schriftelijk tot onze klachtenfunctionaris wenden. Wij

45
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beschikken over een Kantoorklachtenregeling die u kunt vinden op onze website

(www.houthoff.com/about-us/Complaints-Procedure).

13. Akkoord

13.1. |Wij verzoeken u om uw akkoord met deze voorwaarden en onze Algemene

Voorwaarden te bevestigen door een exemplaar van deze opdrachtbevestiging mede te

ondertekenen en te retourneren.

Wij stellen uw vertrouwen in Houthoff zeer op prijs en kijken uit naar een succesvolle

samenwerking.
 

(10)(2e)   
Voor akkoord
 

n Veiligheid)

(10)(2e)     

5/5320200485/25283416.1
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CONTACTPERSONENVANHOUTHOFF

Bijlage 1

 

 
Naam Telefoonnummer  Mobiel E-mailadres

telefoonnummer

70)(2

m= NES)

(10)(2e)

(10)(28)
) (10)(2e)

(40)(2e)
(10)(2e)   
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OVERZICHT VAN TARIEVEN in de zaak V en J/ audit 
Teamlid
 

Uurtarief (EUR)
 

Bijlage 2

 

(ioyey_] [_(ioy2ey

 

(10)(2e)

 

(10)(2e)   
Senioriteit

 (10)(1¢)   
Uurtarief (EUR)
 

Partner

 

Counsel

 

Medewerker 9+ jaar ervaring
 

8e jaars medewerker
 

7e jaars medewerker
 

6e jaars medewerker

 

5e jaars medewerker

 

4e jaars medewerker

 

3e jaars medewerker

 

2e jaars medewerker
 

1e jaars medewerker  (10)(1¢c)   
Alle (schattingen van) honoraria zijn exclusief 5% administratiekosten en andere verschotten en exclusief btw indien van

toepassing. Uurtarieven worden aan het begin van elk kalenderjaar herzien.

320200485/25283416.1
24643044
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ALGEMENE VOORWAARDEN

JANUARI 2019

1. Houthoff Codperatief U.A. ("Houthoff') is een codperatie met

uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die

zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, de notariéle

praktijk en de belastingadviespraktijk. Houthoff is statutair

gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34216182.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere

opdracht die aan Houthoff wordt gegeven en op alle

rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De

toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van

de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan,

aanvaard door en uitgevoerd door Houthoff, ook indien het de

bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan

Houthoff verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van

de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWis uitgesloten. Onder

"aan Houthoff verbonden personen" wordt in deze algemene

voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten

behoeve van Houthoff en/of een van haar groepsmaatschappijen,
al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve

van alle aan Houthoff verbonden personen en alle derden die bij

de uitvoering van enige opdracht door Houthoff worden
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen

zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van

Houthoff is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en

om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

5. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff en alle aan Houthoff

verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van

derden die voortvioeien uit of in verband staan met de uitvoering

van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van

juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door

Houthoff gemaakte beroepsfout.

6. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff onder meer

verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te

gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties

sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten

hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover

te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en

akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

7. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff onder meer

verplicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij
de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze

meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

8. Indien Houthoff persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in

verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze

verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van

Houthoff. Dit beleid is te raadplegen op www.houthoff.com.

9. Houthoff is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden

in te schakelen. Indien Houthoff een derde inschakelt, is Houthoff

tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van

deze derde. Houthoff heeft de bevoegdheid bedingen ter

|

beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede

namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10. De opdrachtgever stemt ermee in dat Houthoff bij

| communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden

24643044

aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor

opslag van gegevens. Houthoff is niet aansprakelijk voor schade

die voortvioeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

11. Houthoff en de Stichting Beheer Derdengelden Houthoff (de

"Stichting") zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van

een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te

houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet

aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De

opdrachtgever vrijwaart Houthoff, de Stichting en de aan hen

verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvioeien uit of

in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen

van verplichtingen door de bank of financiéle instelling waar deze

gelden zijn gestort.

12. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Houthoff

verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de

opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd
door Houthoff vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op

senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten

behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden

separaat in rekening gebracht. Ter dekking van algemene
kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in

rekening gebracht.

13. Alle door Houthoff in rekening te brengen bedragen worden

verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte

belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De

betalingstermijn is 15 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum.

Bij gebreke van tijdige betaling is Houthoff zonder nadere

ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de

opdrachtgever in rekening te brengen. Houthoff mag te allen tijde
een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te

verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of

beéindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of

declaratie niet tijdig voldoet.

14. ledere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de

uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten

aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd

met het toepasselijke eigen risico. ledere vordering tot

schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de

opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en

vervalt uiterlijk na drie jaar.

15. Op de dienstverlening door Houthoff zijn de

Kantoorklachtenregeling Advocatuur respectievelijk de

Kantoorklachtenregeling Notariaat van toepassing. Deze

regelingen zijn te raadplegen op www.houthoff.com en worden op

verzoek verstrekt. Op onze notariéle dienstverlening, waaronder

inzake eventuele notariéle consumententransacties, is daarnaast

het Reglement Geschillencommissie Notariaat van toepassing. Dit

reglement is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en

www.knb.nl en wordt op verzoek verstrekt.

16. De rechtsverhouding tussen Houthoff en een opdrachtgever,
alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen,

zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover

anders bepaald in paragraaf 15, zullen alle geschillen uitsluitend

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en

Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.houthoff.com.

In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze

algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst

bindend.
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To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL (10)(2e) (@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) (10)(2e) _ @minjenv.ni]; | (10)(2e) [ (oye) _|@minjenv.nl]
From: [roxze] (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 11/16/2020 4:44:35 PM

Subject: Update zaak - vertrouwelijk

Received: Mon 11/16/2020 4:44:35 PM

  

  
   

Beste Ferd,
Ik vernam dat je vanochtend verzocht hebt om een update van de zaak die we vrijdagmiddag ook al even bespraken.
De stand van zaken in de diverse onderzoeken voor zover mij bekend:

- Onderzoek FIOD/OM: loopt nog.
- Onderzoek Bureau Financieel Toezicht (de integrale toezichthouder op het notariaat): loopt ook nog. Vermoedelijk

binnenkort besluit over verdere aanpak na overlijden betrokkene.
- Onderzoek Deloitte (naar administratieve en financiéle gang van zaken; onder leiding van Van Doorne in opdracht van Pels

Rijcken): loopt ook nog. Eind lijkt te naderen, maar is nog geen concrete datum aan te plakken. Ik wordt over het

verloop regelmatig geinformeerd door de Landsadvocaat.
- Onderzoek Houthoff (onderzoek naar notariéle werkzaamheden voor de Rijksoverheid; in opdracht van ons): loopt ook nog.

De Landsadvocaat is doende contact te leggen met bewindslieden voor wie werkzaamheden zijn verricht teneinde te

vragen of hun dossiers betrokken kunnen worden in het onderzoek. Ook zijn we doende andere dossiers te selecteren

waar voor alle zekerheid ook nog in gekeken kan worden (geselecteerd op dossiers met notariéle werkzaamheden door

betrokkene tbv de Rijksoverheid, waarbij tevens geldstromen spelen van enige omvang).
Verder van belang:

- Na afloop van het onderzoek van Deloitte zullen wij nader door de Landsadvocaat worden geinformeerd over de resultaten

daarvan en de eventuele verdere stappen die het kantoor neemt naar aanleiding van de bevindingen. Dit zal een vervolg
zijn op de eerste brief die wij ontvingen waarin de feiten werden meegedeeld en de eerste aanpak ervan op het kantoor

uiteen werd gezet.
-Op dat moment zal vermoedelijk ook de zaak door kantoor actief naar buiten worden gebracht (lijkt mij ook verstandig).

Over de afstemming van de woordvoering wordt contact onderhouden door aaa |van het kantoor en

DCOM.

-Op dat moment lijkt het mij ook wenselijk de TK actief over de kwestie in te lichten.

- Over de afstemming van eea overleg ik binnenkort (hopelijk morgen) weer met DGRR, DBO en DCOM. In dit overleg wil ik

ook het scenario voorbereiden dat de kwestie vroegtijdig uitlekt. We zullen je dan zsm over de te nemen stappen
adviseren (met name woordvoering en berichtgeving aan TK).

Hopelijk voldoet deze update aan hetgeen je wilde weten. Ik laat weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Groet,

(10)(2e)

24641335 0017



 To: 1x2¢], - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Tue 11/17/2020 2:36:36 PM

Subject: toezending dossiers

Received: Tue 11/17/2020 2:38:12 PM

20201117 uit br aan} (10)(2e) |van engelshoven.pdf
20201117 uit br) (10)(2e) kaag.pdf

 

 

  worden bezorgd.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)   
 
  (10)(2e) [10.263] (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e) |

(10)(2e) \srijcken.nl | www.pelsrijcken.nt | LinkedIn

P Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Dreogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RI}|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk
Houthoff

mr. (10)(2e}

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat - partner

inzake Toezending dossier t +31

f +31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

17 november 2020

Geachte heer [—(10)(2e) ],

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer [_(0)@e)_)(2e)_}van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris [____ (0) 7, een dossier betreffende het onderzoek naar

de financiéle en zakelijke belangen van mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven en het

op afstand plaatsen daarvan in verband met haar aantreden als minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het betreft dossier 11007386 Staat (OCW)/advies IE, waarin de stukken betreffende

mevrouw Van Engelshoven uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat

bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakclijke en financiéle belangen van mevrouw Van

Engelshoven.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postous 11756 | 2502ATDenHaag | +31 | pelsrijcken.nl

24643066 0019
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2/2

« submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;

* submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het

Notariaat is aangewezen als 'zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit

dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd

en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake mevrouw Van Engelshoven

Tot slot verzoek ik unamens mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven uw bevindingen

rechtstreeks aan haar te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een

gesloten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het

secretariaat van minister Van Engelshoven, t.a.v. mevrouw[__(10)(2e)__ | Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag). Zij zal

de enveloppe vervolgens doorgeleiden aan mevrouw Van Engelshoven.

Tot een nadere toelichting zijn mr. en ik graag bereid.

 

   

datum 17 november 2020

onze ref. RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

betreffen.

Hoogachtend,

de landcadvacaat

(10)(2e)

—— R.W. Veldhuis

Landsadvocaat
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk

Houthoff

mr. (i0)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref, advocaat - partner

inzake | Toezending dossier t +31

if bal

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

17 november 2020

Geachte heer (0)(2e) |,

In vervolg op ons telefonisch overieg en het verzoek van de heer [_(0)@e)_)@e)_}van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr.[__(10)(2e)__], een dossier betreffende het onderzoek naar

de financiéle en zakelijke belangen van mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil en het op

afstand plaatsen daarvan in verband met haar aantreden als minister van Buitenlandse

Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het betreft dossier 11007349 Staat (BZ)/advies SK, waarin de stukken betreffende

mevrouw Kaag uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat

bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van mevrouw Kaag.

Pels Rijcken & DroogleeverFortuijnN.V. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag | +31(_to@e) | pelsrijcken.nl

24643067 0020
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datum

onze ref,

17 november 2020
2/2

RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;

« submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr.[ (10)(2e)_] op 9 november 2020 door de Kamer voor het

Notariaat is aangewezen als 'zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit

dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overiegd

en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake mevrouw Kaag_betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil uw bevindingen

rechtstreeks aan haar te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een

gesloten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan haar

particulier secretaris, de heer, (10)(2e)_——_—|(Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Postbus 20061, 2500 EB Den Haag). Hij zal de enveloppe vervolgens doorgelciden aan

mevrouw Kaag.

Tot een nadere toelichting zijn mr.[ (10)@e) |en ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat
 

 (10)(2e)   

Landsadvocaat

R’W. Veldhuis
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To: (10)(2e)
|

fameeif— (10(2e)_—_ |@houthoff. com]
Cc: rove],|(10)(2e) |, -BD/DWJZ/JZWL(10)2e) |@minjenv.nl]; [ee|| 10)(2e) || Pels Rijcken[___(10)(2e) _ |@pelsrijcken.nl];
(10)(2e)|, [(10)(2e)|] (10)(2e) |@houthoff.com];*| (10)(2e) JL oy2e) _ |@houthoff. com]  

  
 

From: (10)(2e)

Sent: Tue 11/17/2020 2:37:32 PM

Subject. RE: Bekend / opvolgende dossiers [PRDF-11009851]

Received: Tue 11/17/2020 2:38:40 PM

Beste

Even een update van mijn kant. Er komen vandaag nog tweedossiers jouw kant op. Het verzoek van de betreffende bewindspersonen is om

jouw bevindingen rechtstreeks te ontvangen en deze niet naar e)| te sturen, zoals omschreven in mijn begeleidende brief. Ik heb dit met

(cc) afgestemd. Ik verwacht morgen weer twee dossiers te kunnen sturen.

Dank en groet,

(10)(2e)

(1oyi28) I Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[_(10)(2e) I

I I(10)(2e)

iS Printen, echt nodig?

Van: (10)(2e) | Pels Rijcken
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 17:39

Aan:| _(10)2e)_|, [aovze)
CC: | (10)(28) |, - BD/DWJZ/JZW; | Pels Rijeken;| (19)(2e) |,[(19x2e)];| (10)(2e)

: RE: Bekend / opvolgende dossiers [PRDF-11009851]

 

 

 

 

  
 

  
 

  
Dank voor je bericht. Ik heb inderdaad zojuistmet[:0221]gesproken. Fijn dat jullie met het toegestuurde dossier uit de voeten konden. Eventuele

volgende dossiers zullen wij dan op dezelfde manier aanleveren. Zodra duidelijk is of en om welke dossiers het dat gaat, zal ik dat laten weten. Ik

verwacht dat daarover in de komende week duidelijkheid ontstaat.

Ik houd je op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10x(2e)]| (10)(2e)] | (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) |I

(10)(2e) I I

Printen, echt nodig?

Van:| (10)(2e) |, |r <j (10)(2e) @ houthoff.com>

Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:08

 
Gq,

 

     

   

 
 

 
 

  

  

   

  

  

Aan: (10)(2e) | Pels Rijcken < (10)(2e) @pelsrijcken.nl>

CC:fone | (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW4 (19)(22) @minjenv.nl>; (10)(2e) | | PelsRijcken 4 (10)(2e) — |@pelsrijcken.nl>;| (10)(2e)

(10)(2e)|q (10)(2e) |@houthoff.com>; (10}(2e) F (10)(2e) _ |@houthoff.com>     

Onderwerp: Re: Bekend / opvolgende dossiers

Beste| (10)(2e)|
Wij zijn zo goed als klaar met het eerste dossier. Ik neem aan dat|(1

daarover.

Ik zou je willen vragen nu ook de dossiers met betrekking tot de andere bewindspersonen aan ons te willen zenden, nadat deze

intern ‘gecleared’ zijn natuurlijk.
Als een terzijde: mevrouw Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Financién is gehuwd met een van onze (10)(2e)

(10)(2e) |Mocht zij tot de uitverkorenen behoren, dan overleggen we wel even wat te doen. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen

dat ook die zaak dan naar behoren, en met behoud van privacy, voor het Ministerie van V & J behandeld wordt.

Succes & een goed weekend,
(10}(2e))

fvoxee|f (0y(2e) |

 

 die je zo spreekt, wel verslag doet van ons gesprek

 

    
 

(10)(2e)

Op 13 nov. 2020 om 12:33 heeft (10)(2e) —_|yi2e} d (10)(2e) |@houthoff.com> het volgende geschreven:

Beste |(10)(2e)

We maken vorderingen met het 'eerste dossier' en communiceren daarover vanzelfsprekend vooreerst met

begrijp staan er nog vijf dossiers in de wacht van bewindspersonen die wellicht ook op enig moment beoordeeld dienen te

worden.

Hoewel het een beetje ouderwets lijkt, werkt de beoordeling van het aangereikte dossier op papier prima. Het werkgebied is

overzichtelijk zodat we ons kunnen concentreren op hetgeen is aangereikt en we treffen in het eerste dossiers vooralsnog ook

geen lacunes aan in hetgeen we zouden willen zien om tot een beoordeling te komen.

Wat ons betreft worden de opvolgende dossiers aldus op een gelijke wijze aangereikt.Als jullie dat anders zien hebben we het er

sraag over.

24641512 0021

   

 



Het huidige aangereikte dossier verzegelen we en we houden het onder ons tot het moment dat de desbetreffende

bewindspersoon ophoudt dat te zijn, waarna we het zullen vernietigen (tenzij jullie het alsdan retour zouden willen hebben).

Overigens graag ook mijn collega|(10)(2e) (10)(2e) adresseren bij een eventuele volgende zending naar ons

kantoor.

Een vriendelijke groet,
10)i2e!

(10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e)

(10)(2e)

 
 
 

   
M (10)(2e)

E]_ (10)(2e) houthoff.com

www.houthoff.com

From:[ve) frSent: woensdag 11 november 2020 15:51

To: |rmee]] (10)(2e) | | PelsRijcken (10)(2e)  |@pelsrijcken.nl>; (10)(2e) @pelsrijcken.nl

Ce: | (10)(2e)|, [(102e)] q_(10)(2e)_ |@houthoff.com>
Subject: Bekend

 

 

Beste |(10)(2e)

Met sprak ik af dat ik op korte termijn een papieren dossier betreffende de ‘eerst te beoordelen’

bewindspersoon zou krijgen. Dat zie ik graag tegemoet.

Daarnaast begreep ik van 2¢ dat er nog vijf dossiers van andere bewindslieden beoordeeld dienen te worden.

Ik kan me voorstellen dat die niet op papier worden aangeleverd, maar dat wij die dan digitaal beoordelen; dat zou

moeten kunnen als we de grit van het eerste dossier op ons netvlies hebben.

Ik doe dit onderzoek onder de vigeur van|(10)(2e)]| (10)(2e) |
(10)(2e) zulks mede in het kader van vertrouwelijkheid/geheimhouding, etc. Bij het onderzoek

ga ik er van uit dat de waarnemer van het protocol van FO ons de vrijheid daartoe biedt, dat spreekt voor zich.

Bij het onderzoek laat ik mij graag bijstaan door| (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

| (10)(2e) [Dat is met name ook prettig aangezien ik zelf volgende

week iets minder goed bereikbaar ben.

Ik houd me graag bereikbaar voor overleg, dat spreekt wel voor zich.

Voor nu succes & een vriendelijke groet,
(10}(2e)}

lsoyae]f (1oyze) |

 

 

 

 

 

    
 

(10)(2e)   ‘He ie Ae 9 SAE 2 2 ee2 9 ie fe feoeoe fe oie oe ee 2 oe fe of fe odeoe eeeo 2k eof 2 oeode of i oe ee oeoo

This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U.A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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To: froxee], [10V2e) |.

- BD/DWJZ/JZWI(40)(2e) |@minjenv.ni]: |
(10)(2e) ] (1022) @minjenv.nl]; (10)(2e)

+ BD/DCOM/WS&O

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Wed 11/18/2020 10:52:55 AM

Subject RE: VERTROUWELIJK - conceptbrief

Received: Wed 11/18/2020 10:52:56 AM

Document (002) rev cs.docx

Beste [(10)(2e)},
Dank. Zie bijgaand enkele kleine suggesties.

Groeten,[_(10)(2e)
3 (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW
Verzonden: woensdag 18 november 2020 09:36

 

 

(10)(2e) (10)(2e)_|@minjenv.nl]| (10)(2e)

(10)

 

Aanj (10)(2e) | (10)(2e) } (10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ ;
 

BD/DCOM/WS&0O

Onderwerp: VERTROUWELUK - conceptbrief
Beste collega’s,

(2e) |@minjenv.nl]

(10)(2e)

Zie svp bijgaand een conceptbrief langs de lijnen die we gisteren bespraken. Jullie eventuele opmerkingen/aanpassingen hoor ik

graag.

Gr.

24641383 0023



 

  To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL[ _(102e)_——|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 11/19/2020 8:21:24 AM

Subject: Bevindingen FO/ FG || VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD

Received: Thur 11/19/2020 8:21:24 AM

2020.11.18 Bevindingen FG vertrouwelijk en geprivilegieerd.PDF

 

Beste Ferd,
Ter informatie stuur ik je de bevindingen van Houthoff ten aanzien van de notariéle werkzaamheden van F.O. tbv

jou. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Dergelijke rapportages zullen ook worden opgesteld voor de andere

bewindslieden die het aan gaat. Die rapportages gaat steeds direct en vertrouwelijk richting de betrokkenen (en
niet naar ons). Vanzelfsprekend worden wij wel geinformeerd wanneer er onregelmatigheden zouden blijken. Ik

houd je op de hoogte.

 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 18:58

Aan:{4| (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

ce:|  (10)(22) | fom]; (10)(2e) | 320200485 _VenJ_audit_E_Mail
<{F1327893} (10)(2e) |@dms.houthoff.com>

Onderwerp: Bevindingen FO/ FG | | VERTROUWELWK & GEPRIVILEGIEERD

Beste [(19)2e),
Hierbij gaan onze bevindingen. Als je vragen hebt of overleg wenst, dan weet je ons te bereiken.

Met vriendelijke groet,
Mede namens en [(10)(2e) |,

(10)(28)

HOUTHOFF

(10y(2e) |[_(10)(2e)

(10)(2e)

MI__[_(10)(2e)
E @houthoff.com

www_houthoff.com

  

 

 
 

 

2g HC a fe2S Oe fe a fe 2 2 2k fe ie 2s ee feae2s2S fe 2 fe2g 2s fe fe i2s is2g fe fe afc2. fe2 fe feai2s2koe fe2 ie2g 2s2c a fe fe2 oe2c2k2k 2coft 2 2cae fe2s2 ie

This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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Alleen per e-mail

Vertrouwelijk en geprivilegieerd
Ministerie van Justitie en Veiligheid T +31 (0)@e)]
ta.v. de heer M +____(ee)
Postbus 20301 E[(40)(2e)phouthoff.com
2500 EH Den Haag Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Amsterdam, 18 november 2020

Inzake: Audit FO || FG

Onze ref: 320200485/25316100.3

Geachte heerfroveel,

Wij hebben voor u een dossieronderzoek uitgevoerd naar de notariéle werkzaamheden verricht

door wijlen notaris mr. F.J. Oranje, verbonden aan Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn ("Pels

Rijcken"), in het kader van het ‘op afstand zetten’ van vermogensbestanddelen van de minister

van Veiligheid en Justitie, prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus.

 

 

 

 

 

 

4: Uitgevoerde werkzaamheden

4A Bij het onderzoek waren betrokken (10)(2e) |
| (10)(2e) ] Nn [aoize)

(10)(2e)

1.2. Op uw verzoek hebben wij het door de landsadvocaat, de heer mr. R.W. Veldhuis, op 12

november 2020 ter beschikking gestelde dossiers (volgens de brief van mr. Veldhuis met

kenmerk 11007319, met daarin notarieel dossiers met kKenmerk 31005719, en

31006719) beoordeeld op hun notarieel-juridische merites. Daarbij heeft mr. Veldhuis, na

overleg met notaris[__(19)(2e)__|, verklaard dat de ter beschikking gestelde stuk-

ken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen. De ontvangen

documentatie zullen wij — in het kader van deze zaak — verzegeld onder ons houden. De

toezendbrief van de landsadvocaat is hierbij meegezonden (bijlage).

1.3. Op basis van deze dossiers hebben wij drie vragen beantwoord:

= Was de opdracht ("Opdracht") aan notaris Oranje duidelijk en uitvoerbaar?

- ls die opdracht uitgevoerd volgens de daarvoor geldende notariéle standaar-

den?

- Is er enige reden om nader onderzoektedoen?

Houthof is de handelsnaam van Houthoff Cooperatief U.A., statutair gevestigd te Amsterdam (KvK Amstedam nr. 34216182). De algemene

voorwaarden van Houthoff, waarn een beperking van aansprakelikheid, de toepasselijkheid van Nederlands recht en de exclusieve bevoegdheid van

de rechtbank te Amsterdam zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezorden,
maar zijn eveneens te vinden op www.houthoff.com

Houthoff is the trade name of Houthoff Codpeatief U.A. with registered office in Amsterdam (ChamberofCommerce Amsterdam no. 3421€182).
Houthoffs general terms and cond tions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutc7 law and the exclusive jurisdic:ion of the

District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. A copy of the general terms and conditions is available on

request or at www. houthoff.com

24642554 0026
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2.3.

3.2.
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Was de Opdracht helder?

Blijkens een brief van toenmalig landsadvocaat mr. G.J.H. Houtzagers van 26 oktober

2017 aan Minister-President Rutte is aan mr. Houtzagers gevraagd om onderzoek te

doen naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer Grapperhaus. Mr. Houtzager

heeft daarop, zo blijkt uit dezelfde brief, samen met zijn compagnon, notaris mr. F.J.

Oranje, gesproken met de heer Grapperhaus en heeft geadviseerd om het beheer van

vermogensbestanddelen van de heer Grapperhausafte scheiden langs de lijnen die zijn

opgenomen in de brief van minister-president Balkenende d.d. 20 december 2002 (Ka-

merstukken II 2002/03, 28 754, nr. 1). Met de uitvoering daarvan was notaris Oranje be-

last.

Wij troffen in het dossier ook e-mailcorrespondentie aan tussen de heer Grapperhaus en

notaris Oranje f (10)(2e) waarin de heer Grapperhaus op 12 april 2019 heeft

gevraagd om, (10)(2e); (10)(2g) |
 

 
 

 (10)(2e): (10)(2g)   
vloed. Om die reden valt dit verzoek in zoverre buiten de Opdracht, aangezien het hier

niet ging om het ‘op afstand zetten' van vermogensbestanddelen van de minister van

Veiligheid & Justitie.

Beoordeling:

De Opdracht was helder en uitvoerbaar.

Is de Opdracht correct uitgevoerd?

De Opdracht is door de heer Oranje uitgevoerd in de periode 16 oktober 2017 tot en met

19 februari 2018. De akten waarbij de vermogensafscheiding heeft plaatsgevonden zijn

gepasseerd door een waarnemer van mr. Oranje op 2 november 2017 (oprichting Stich-

ting Beheer Zakelijke Belangen F.B.J. Grapperhaus, vaststelling van de administratie-

voorwaarden en certificering van aandelen in het kapitaal van Kapje Koffietein B.V.) en

door mr. Oranje zelf op 19 februari 2018 (uitgifte van certificaten in het kapitaal van Ro-

box Holding B.V. en certificering van aandelen in het kapitaal van Dominus Vinum B.V.).

Notaris Oranje heeft binnen het kantoor Pels Rijcken in dit dossier - onder anderen —in-

houdelijk samengewerkt met mevrouw (10)(2e) ,
de heer mr. G.J.H. Houtza-

gers, de heer (10)(2e) len de hee (10)(2e)

 

2/4
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.2.
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Bij de behandeling van de Opdracht zijn er geen derdengelden via het kantoor Pels Rijc-

ken gelopen.

Beoordeling:

Wij hebben de inhoud van het aangereikte dossier bestudeerd op consistentie van nota-

riéle behandeling, maar hebben ook (steekproefsgewijs) de onderliggende juridische do-

cumentatie, waaronder de certificering van aandelen, de oprichting van de hiervoor ge-

noemde stichting en de administratievoorwaarden, die de kern van de handelingen

betreft, bekeken.

De Opdracht is correct door notaris Oranje uitgevoerd, waarbij akten zijn opgesteld die

gebruikelijk en geéigend zijn in verband met de Opdracht en overeenkomstig de notari-

ele standaarden. Naar de juridische inhoud of consequenties van de op het advies van

de Landsadvocaat gestoelde Opdracht zelf— of haar rechtsgevolgen — deden wij geen

nader onderzoek, doch wel naar haar notarieel-juridische uitwerking die naar ons inzicht

geen nadere uitwerking of aanpassing behoeft.

Door de heer Grapperhaus en zijn adviseurs werd volledige medewerking aan de uitvoe-

ring van de Opdracht verleend.

(10)(2e), (10)(2g)

 

(10)(2e); (10)(2g) [Deze viel, zoals gezegd,
 

buiten de Opdracht.

Is er enige reden om nader onderzoek te doen?

Zoals geconstateerd, was de Opdracht helder en is deze correct uitgevoerd. Uit de be-

oordeelde stukken blijkt niet van een ongebruikelijke of afwijkende gang van zaken en

evenmin blijkt van ongepaste beinvloeding of van verstoring van het notariéle standaard-

proces, die nader onderzoek zou indiceren of billijken.

Wij hebben in het desbetreffende dossier van Pels Rijcken dan ook geen aanwijzingen

gevonden die nader onderzoek zouden indiceren.

Ten slotte

Ons onderzoek is erop gericht of er 'onregelmatigheden' of ‘ongebruikelijke handelingen'

zichtbaar waren bij de behandeling van de Opdracht. Wij hebben in dit kader de aange-

reikte documentatie zelf niet op juridische juistheid en gevolgen beoordeeld, waarbij ver-

meld zij dat wij, na steekproefsgewijze beoordeling daarvan, geen reden hebben om aan

te nemen dat het daaraan op enigerlei wijze zou schorten.

3/4
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Wij hebben ons met dit bericht beperkt tot de kern van de zaak. Mocht u evenwel dieper in willen

gaan op aspecten van onze werkzaamheden of beoordeling, dan zijn wij daartoe uiteraard be-

schikbaar.

Metwriendelijke groet,

Houthoff,

(10)(2e) 

4/4
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk
Houthoff

mr, (10)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA Amsterdam

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref, advocaat - partner

inzake | Toezending dossiers t +31

f +31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

12 november 2020

Geachte heer

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr. (___(0@e)J, twee dossiers betreffende het onderzoek

naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer prof, mr. dr. F.B.J. Grapperhaus

en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als minister van

Justitie en Veiligheid.

Het betreft:

a. 11007319: Staat (V&J)/advies GH, map 1, 2 en 3 waarin de stukken

betreffende de heer Grapperhaus uit het notarieel dossier 31005719 advies

inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen;

b. notarieel dossier 31006719: (10)(29)

11007319

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr, G.J.H, Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Grapperhaus.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postbus 11756 | 2502ATDenHaag = | +31705153000 | pelsrijcken.nl

24642554
‘
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datum

onze ref,

12 november 2020
2/2

RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

e drie submappen met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter

gevoegd de meegezonden (e-mails en) bijlagen;

* een submap met afschriften en een enkele brief;

e® een submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

In het kader van de advisering door mr. Houtzagers is ook een beoordeling gemaakt

van twee tuchtrechtelijke klachten. Verder zijn door mr. Houtzagers werkzaamheden

verricht in het kader van persvragen in mei 2018. Deze werkzaamheden staan geheel

los van de notariéle werkzaamheden van mr. Oranje. In afstemming met mr. &

de stukken die met deze werkzaamheden verband houden niet bijgevoegd.

 

31006719

Het dossier sub b betreft een vervola op het eerderaenoemde dossier. Daarbii is op
 

 (10)(2g)   

Landsadvocaat

Tot slot merk ik nog op dat gisteren door de Kamer voor het Notariaat

is aangewezen als 'zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde

heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze

stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen.

Tot een nadere toelichtingzijn] (10(2e)_—sen ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,

(10)(2e)

0026



To: 1x2¢], - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Mon 11/23/2020 9:09:10 AM

Subject: toezending dossiers

 

 

 Received: Mon 11/23/2020 9:26:28 AM

20201119 uit (10)(2e) hoekstra.pdf
20201119 uit knops.pdf   
 
Bijgaand ontvang je scans van de brieven d.d. 19 novemberjl.waarmee de dossiers van minister Hoekstra en staatssecretaris Knops bij de heer

mr.[(oye)|zijn bezorgd.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) [10.263]

(10)(2e)

P Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

  
 (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e) |

\srijcken.nl | www.pelsrijcken.nt | LinkedIn  

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Dreogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk

Houthoff

mr. (10)(2e)

mr. (10)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

 

 

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat - partner

inzake  Toezending dossier t +31

f E31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

19 november 2020

Geachte heer (10)(2e) |,

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr. (___@0@e) __], een dossier betreffende het onderzoek naar

de financiéle en zakelijke belangen van de heer mr. W.B. Hoekstra en het op afstand

plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als Minister van Financién.

Het betreft dossier 11007320 Staat (Fin)/advies WH waarin de stukken betreffende de

heer Hoekstra uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat

bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Hoekstra.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin NV. |  Postous11756 | 2502ATDenHaag | +31 | pelsrijcken.nl
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datum

onze ref.

19 november 2020
2/2

RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;

« submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het

Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit

dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd

en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Hoekstra betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer mr. W.B. Hoekstra uw bevindingen rechtstreeks

aan hem te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesioten

enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het secretariaat van de

minister t.a.v. de minister/mevrouw[__(10)(2e)_|(Ministerie van Financién, Postbus

20201, 2500 EE Den Haag). De enveloppe zal vervolgens worden doorgeleid aan de

heer Hoekstra.

Tot een nadere toelichting zijn mr. en ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,
 

 (10)(2e)   

Landsadvocaat

0028



PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk

Houthoff

mr. (10)(2e)

mr, (10)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat -

partner

inzake  Toezending dossier t +31

f +31

[_“(oy2e)  }@pelsrijcken.nl

19 november 2020

Geachte heer

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer[_@0)@e)De)_)van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr. [____(@)@e)|, een dossier betreffende het onderzoek naar

de financiéle en zakelijke belangen van de heer drs. R.W. Knops en het op afstand

plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als staatssecretaris van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het betreft dossier 11007364 Staat (BZK)/advies K waarin de stukken betreffende de

heer Knops uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden

2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Knops.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag | +3170 515 3000 | pelsrijcken.nl
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datum

onze ref.

19 november 2020
2/2

RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

« submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;

« submap met (concept) stukken waaronder notariéle stukken/onderhandse

stukken, waaronder scans van afschriften;

« submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en

de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn

bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het

Notariaat is aangewezen als 'zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit

dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd

en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Knops betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer Knops uw bevindingen rechtstreeks aan hem te

rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesioten enveloppe met de

vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan zijn secretaresse mevrouw| _(10)(2e)_|
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA

Den Haag). Zij zal de enveloppe vervolgens doorgeleiden aan de heer Knops.

Tot een nadere toelichting zijn mr. en ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat
 

 (10)(2e)   

Landsadvocaat

—R.W. Veldhuis

0029



 re:
ronze}| (10)(2e)|.- BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]

(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[ (10)(2e) Dminjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl];
(10)(2e) BD/DCOM/WS&O|__(19)(2e)_ |@minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 11/23/2020 3:12:40 PM

Subject: Document’ (002) re

 

Received: Mon 11/23/2020 3:12:41 PM

Documentt (002) rev cs.docx

Hoi [iz
Dank voor deze opzet. Zie bijgaand nog een aantal suggesties.

Hgr| (10)(2e)
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 To: 1x2¢], - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Fri 11/27/2020 2:02:22 PM

Subject: toezending dossier

 

 

Received: Fri 11/27/2020 2:04:33 PM

20201127 uit (10)(2e) Z wiebes.pdf 

Beste

Bijgaand ontvang je een scan van de brief d.d. heden waarmee het dossier van minister Wiebes bij de heer mr.| (10)(2e) |is bezorgd.
 

Met vriendelijke groet,

(10}(2e)|] (10)(2e)

(opie) [[oV2ey | (10)(26) __ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e) I

(10)(2e)

   

   @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.n! | LinkedIn 
P printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kesteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RIJCKEN

Landsadvocaat

Bezorgen - Strikt vertrouwelijk

Houthoff

mr. (10)(2e)

mr (10)(2e)

Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

onze ref. RV/mg/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref, advocaat -

partner

inzake | Toezending dossier t +31

f +31

[doj@e)  @pelsrijcken.nl

27 november 2020

Geachte heer (10)(2e)

In vervolg op ons telefonisch overieg en het verzoek van de heer van het

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn

kantoorgenoot, notaris mr[(10)(2e) |, een dossier betreffende het onderzoek naar

de financiéle en zakelijke belangen van de heer ir. E.D. Wiebes en het op afstand

plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als staatssecretaris van Financién in

2014. Verder zijn in 2019 nog beperkte werkzaamheden verricht in verband met de

wisseling van een bestuurder bij een stichting.

Het betreft dossier 31003128 Ministerie van Financién/kandidaat bewindslid waarin de

stukken betreffende de heer Wiebes zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers,

samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Wiebes.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijin NV. { Postbus 11756 | 2502 ATDenHaag | +31705153000 =| pelsrijcken.nl
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24643053

datum

onze ref.

27 november 2020
2/2

RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;

e submap met (concept) stukken waaronder notariéle stukken/onderhandse

stukken, waaronder scans van afschriften en de kamerbrieven waarin de

procedure tot beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is

beschreven. Verder treft u hierin ook de brief van mr. Houtzagers van

4 februari 2014 aan waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president

kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het

Notariaat is aangewezen als 'zware waarnemer' van het protocol van mr. Oranje. Uit

dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd

en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Wiebes betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer Wiebes uw bevindingen rechtstreeks aan hem te

rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesloten enveloppe met de

vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het secretariaat van de minister ter

attentie van mevrouw Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag). Zij zal de enveloppe vervolgens

doorgeleiden aan de heer Wiebes.

Tot een nadere toelichting zijn mr. en ik graag bereid.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,
 

 (10)(2e)   

Landsadvocaat

“R.W. VeldKuis

0033



 To: (10)(2e) | (10)(2e)  @houthoff.com]

From: tone},|(10)(2e) |. -BD/DWJZ/JZW  

Sent: Fri 11/27/2020 2:26:37 PM

Subject: RE: Bekend

Received: Fri 11/27/2020 2:26:38 PM

Beste fi2e],

Je stond al op m’n lijstje om even te bellen vanmiddag, maar met dit bericht kan ik voor nu goed uit de voeten. Fijn.

Spreken elkaar volgende week weer,

Groet en goed weekeinde straks,

 

aoOorspronkelijk bericht-----

Van: [__(10)(2e) <{_(10)(2e) |@houthoff.com>
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 15:03

Aan:f+ [(10)(2e)|,- BD/DWIZ/IZW<410)2e)|@minjenv.ul>
Onderwerp: Bekend

Beste}

Even een - goed - tussenberichtje zo voor het weekend: in de vijf dossiers die al intern beoordeelden treffen we geen opmerkelijke zaken aan.

  

Volgende week maar even cen belletje & voor ni cen goed weekend,

 

(10)(2e)

(10)(2e)   
JSSIE EIS SIe iol ei lel toiai tek felieoiioiie iaicieilelciiek doi ial ieiaieok ektek sie le sok fesesekek tesek ssise
This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be

confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copyingis strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us immediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Coéperatief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of

Commerce as no. 34216182. Houthoffs general terms and conditions. which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions

are available on request and at www.houthoff.com.

‘af ehasoelasoleaeassasasasasasa osasalsals leafofale fsalsalseasoeosoolsosolassasosasosasosasos leafsalsalsaeale fealealsosoosooa a osoalsos lsosos
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To: (10)(2e)|,| (10)(2e)|] (10)(2e) |@houthoff.com]

  Ce: (10)(2e) |L__10)2e)  |@houthoff.com];
From: [roxze}| (10)(2e) |. - BD/DWJZ/ZW

Sent: Sun 12/13/2020 10:10:36 AM

Subject. RE: Bekend

Received: Sun 12/13/2020 10:10:36 AM

Beste |(10)(2e),,

(10)(2e) foze|{(10)(2e)  |@houthoff.com]

Dank voor je bericht. Het zou goed zijn als in jouw/jullie eindrapportage aan mij melding wordt gemaakt van het onderzoek in deze dossiers en de

eindconclusie van de toetsing, zonder de materiéle inhoud van de dossiers en de namen van de betrokken bewindslieden te noemen.

Dank en groet,

 

 
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[(10)(2e)@minjenv.ol
www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

 

--— Oorspronkelijk bericht-----

Wan:| (10)(2e)| ((10)(2e)) <] (10)(2e) (@houthoff.com>
Verzonden: zaterdag 12 december 2020 13:45

Aan: oe [(10)(2e)]. - BD/DWIZ/IZW f10)2e) @minjenv.al>

ce] (10)(2e)

Onderwerp: RE: Bekend

Beste[iver]

 

Ter informatie: ik ontving de bevestiging dat de bevindingen betreffende de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van de jou bekende

bewindspersonen gisteren per koerier zijn afgeleverd bij de respectieve ministeries.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 

(10)(2e)   
T

T

M (10)(2e)

E| (10)(2e) (@houthoff.com

www.houthoff.com

=Original Message-----

From: TTR Fohouthotfcom>
Sent: vrijdag 11 december 2020 14:40

To: [ned| (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IZW <[(02e) |@minjenv.nl>

 

(10)(2e) — |@houthoff.com>;[_ (10)(2e)_}.fmvee] <{__(10)(2e) — Phouthoff.com>

  Ce:|(10y(2e)
|]

10)(2e)|<{_(10)(2e) |@houthoff.com>:| (10)(2e)

Subiect: RE: Bekend.

24641528

K{ (10)(2e) |@houthoff.com>

0035



Beste[iver],
Aanstaande maandag zit ik in de middag bij Pels om twee dossiers te bekijken en eventueel nog een derde, mochten daar derdengelden in betrokken

zijn. De overige dossiers zijn niet van dien aard dat die ni verdere beoordeling vergen.

Tk heb goede hoop dat wij jou dan midden volgende week kunnen berichten wat onze bevindingen zijn, waarmee ook dit gedeelte van onze

werkzaamheden afgerond zou zijn. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling, maar de mondelinge toelichting van Reimer

 en

hindernissen verwacht.

Overigens was de vraag van Reimer of hij een kopie van de bevindingen inzake ons onderzoek naar FO's werkzaamheden inzake de

bewindspersonen mag ontvangen. Wij spraken af dat dat alleen kan als jij dat goedkeurt.

(Zoals inmiddels gebruikelijk) een fija weekend & een hartelijke groet,

10y(26

HOUTHOFF

(oj

(10)(2e)

(10)(2e)T

M[__[_ (10)(2e)

E |__(10)(2e)  (@houthoff.com

www.houthoff.com

aoOriginal Message-----

From: [(toze) - BD/DWIZ/IZW<{(10)(2e)|@minjenv.nl>
Sent: donderdag 10 december 2020 16:29

To:[_(ovee)-|for)<) 10)ee) |ahoutoftcom>
Subject: RE: Bekend

 

Ok, alvast dank!

--Oorspronkelijk bericht-----

Wan ~{_ (10128) Jannouthoftcom>Verzonden: donderdag 10 december 2020 16:24

Aan: [(10)(2e)], - BD/DWIZ/IZW <{10)2e) @minjenv.al>
Onderwerp: Re: Bekend

 

Nee 

op de 21 dossiers waar FO in werkte voor de Staat, ook degene die ik zal bekijken, was van dien aard dat ik niet op voorhand grote

|,
niet goed maar ook niet slecht want we bellen eerst morgenmiddag over de lijst die ik van Reimer kreeg.

De aard van de zaken en de participatiegraad van FO in die zaken is op het eerste gezicht echter niet verontrustend; geen reden om op voorhand aan

te nemen dat er zich onbetamelijkheden hebben voorgedaan/kunnen voordoen.

Ik bericht je morgenmiddag wat we besproken hebben.

H. groet,

1oy(ze

(10}(2e)

(10)(2e)

 

   
> Op 10 dec. 2020 om 15:31heefthoe4 [(10)(2e)], - BD/DWJZ/IZW<{(10(2e)|@minjenv.nl> het volgende geschreven:
>

> Bestefrovee],
>
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> Heb je toevallig al een volgend (hopelijk ook goed) tussenberichtje?

 
>aeOorspronkelijk bericht-----

> Van: “1 (10V2)}@houthof.com>
> Verzonden: vrijdag 27 november 2020 15:03

[(10)(2e)]. - BD/DWIZ/IZW {(10)(22)(@minjenv.nl>
> Onderwerp: Bekend

>

>Beste[102],
>

> Even een - goed - tussenberichtje zo voor het weekend: in de vijf dossiers die al inter beoordeelden treffen we geen opmerkelijke zaken aan.

>

> Volgende week maar even een belletje & voor nt een goed weekend,
>

>

>

>

>

>

>froee][ (10)(2e)

>

> (10)(2e)
>

>

AR A SRoo oeoooo oe oeoe ooeo eoooo oeeo ekok ook ok okoe oRoe oe doi ok doko ek ek ok ok ek

 
 

 

 

 

   
> This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be

confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us immediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Coéperatief U.A.. a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of

Commerce as no. 34216182. Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions

are available on request and at www.houthoff.com.

Se EE oR ee ee oeoe eeee oe eeoR eo eeeeoe a ERee oR OR RR EEEE EEEEE

>

>

> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

>

> Ministerie van Justitie en Veiligheid
>

> This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages.
>

> Ministry of Justice and Security
>

feseas ae a fe feaeof ae oe ofoe a a ofa of aea feo le oea foe oe a af aeofa a faeoe fe fe foeal a af eae aea feo a oe oakaea
This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U_A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be

confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If you are not the addressee, please notify us immediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Coéperatief U.A.. a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of

Commerce as no. 34216182. Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions

are available on request and at www.houthoff.com.

CS A A AA Aof ECEH AS EAAES EEEEE 2oA aea A eC aoaEoa aC Kaaao

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.
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Ministry of Justice and Security

SH eS eee ae ae oeAoHee ee ef aeae oeae eae oe ese Hae eae eaeoeHo of eae a a oeae aeae eae Haoaee

This communication is sent to you from Houthoff Coéperatief U.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be

confidential or privileged. Unauthorised use. disclosure or copying is strictly prohibited. If you are not the addressee. please notify us immediately.
Houthoff is the trade name of Houthoff Coéperatief U.A., a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of

Commerce as no. 34216182. Houthoffs general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions

are available on request and at www.houthoff.com.

(Re feoeole oeoleakeoeaksoeole eeaeaeaeaeae okaeoleoleole fe feale feoleoleaeaf oeals oeoso oeaseae leaeae leaeaeae leofoleoleoeale fealeoleaeoealeaksoealso oso leae leoeos
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To: | (10)(2e) [L_Coyx2e)  |@minjenv.nl]
Ce: (10)(2e) - BD/DWJZ/JZWI (10)(2e) @minjenv.nl]
From: [xe], [(10)(2e) [

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Wed 12/16/2020 2:46:24 PM

Subject! +VERTROUWELIJK

Received: Wed 12/16/2020 2:46:24 PM

Nadere inlichtingen verdachte notaris docx

Beste_(10)(2e)

Deze opties maakte ik n.a.v. hetgeen Ferd net zei over de kwestie F.O. De brief staat in digijust in een afgeschermde zaak.

Mocht de kwestie opspelen wanneer ik niet beschikbaar ben, weet er ook van en kan hij in de digijust-zaak.
Gr.

 

 

29102626 0036



 To: (10)(2e)|,| (10)(2e) |] (10)(2e) @houthoff.com]

Ce: (10)(2e) | frovzelf  (10)(2e)_ |@houthoff.com]; (10)(2e) (10)(2e) _ |@houthoff.com]
From: [+] [(10)(2e) | - BDIDWJZ/JZW

Sent: Wed 1/13/2021 2:50:56 PM

Subject: RE: Bevindingen FO || VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD [IWOV-LEGAL_A.FID1327893]

Received: Wed 1/13/2021 2:50:56 PM

Beste| (10)(2e) (en[z=] en | (10)(2e) |),
Zeer dank voor jullie werk en deze rapportage. Tot mijn schande moet ik constateren dat grote drukte op andere

dossiers maakte dat ik er tot op heden nog niet op gereageerd heb (al had ik wel direct van de inhoud ervan

kennisgenomen).
Ik heb naar aanleiding van het stuk nu geen vragen. Zowel het proces als de conclusies zijn helder weergegeven. Ik

ga er ook vanuit dat er nu geen aanleiding bestaat nader onderzoek te doen verrichten. Mocht daartoe later alsnog
toe worden besloten, leg ik graag weer contact.

Ik denk evenwel dat we nu voor dit gedeelte tot een afronding van deze kwestie kunnen komen. Ik ontvang daartoe

graag bericht over de verdere afwikkeling en betaling.
Met dank en groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

 

   

   

     
  

   
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T (10)(2e)

(10)(2e) |@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

Van:

Verzonden: vrijdag 18 december 2020 17:22

Aan:{4 (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW.
 

 
ce:|  (10)(22) | ree]f (10)(2e)
Onderwerp: Bevindingen FO | | VERTROUWELNK & GEPRIVILEGIEERD [IWOV-LEGAL_A.FID1327893]
Beste [(19)2e)),
Hierbij gaan onze bevindingen uit de tweede 'tranche'. Ook is een eindconclusie opgenomen over de individuele dossiers.

Mocht je nog vragen hebben of overleg wensen, dat zijn we uiteraard beschikbaar.

Voor het geval we elkaar op korte termijn niet meer spreken wensik jé nu alvast fine feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens en| (10)(2e) |,

(10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e)

    
 

(10)(2e)
E[ (10)(2e) (@houthoff.com
www.houthoff.com 
AE IC IC 2g OE 2 2k2g2c2 2 ke CC I IC OE ER2g2g2 2 22 Cg CO 22 2 2 2 2 Ie2gOOKOK 2 2 OROEOR OE

This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U.A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

you are not the addressee, please notify us immediately. Houthoff is the trade name of Houthoff Codperatief U.A., a

Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff's general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
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24641519 0038



 To: 1x2¢], - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Fri 1/15/2021 3:09:38 PM

Subject: Tussenbericht

Received: Fri 1/15/2021 3:11:29 PM

20210115 tussenbericht aan [(10)(2e)| pdf

 

 

Beste

Hierbij zend ik je een brief d.d. 15 januari 2021 waarinik je informeer over de actuele stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

 

(10)(2e)

(10y(2e)|[(10)(2e)] |] (10)(2e) | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) ||

(10)(2e) — [@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | Linkedin 
Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, werdt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden werden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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PELS RI|CKEN

Per e-mail

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische zaken

De heer

Postbus 20301

2500 EH DEN Haag

onze ref. RV/RV/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat - partner

inzake  Tussenbericht t +31

f +31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

15 januari 2021

Geachte heer (ae,

Bij brief van 28 oktober 2020 heb ik u schriftelijk nader geinformeerd over het

strafrechtelijk onderzoek dat is gestart tegen mr. F.J. Oranje en de maatregelen die

mijn kantoor in reactie daarop heeft genomen. Nadien hebben wij een aantal keer met

elkaar over deze kwestie gesproken, ook naar aanleiding van het overlijden van mr.

Oranje op 6 november 2020. Met deze brief informeer ik u over de actuele stand van

zaken.

In mijn brief van 28 oktober 2020 heb ik melding gemaakt van de inschakeling van

(10)(2e) an Van Doorne N.V. te Amsterdam, enerzijds om de contacten met het

OM te onderhouden en anderzijds om in samenwerking met Deloitte een grondige

(financiéle) analyse uit te voeren met als uitgangspunt de door het Openbaar

Ministerie in zijn brief van 15 september 2020 genoemde informatie. De verwachting is

dat dit intern forensisch onderzoek in maart 2021 zal zijn afgerond. Ik zal u

vanzelfsprekend over de uitkomsten van dit onderzoek informeren.

Duidelijk is al wel dat mr. Oranje met kunstgrepen in een aantal specifieke dossiers

ten onrechte zeer aanzienlijke bedragen aan notariéle kwaliteitsrekeningen heeft

onttrokken. Voor mijn kantoor is uitgangspunt dat de onttrokken gelden aan de

Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin NV. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag | +31 | pelsrijcken.nl

24643072 0040



datum 15 januari 2021
2/3

onze ref. RV/RV/-

rechthebbende(n) worden uitbetaald. Het door de handelwijze van mr. Oranje op de

notariéle kwaliteitsrekening vermoedelijk ontstane tekort is daartoe door mijn kantoor

aangezuiverd. Deze aanzuivering heeft plaatsgevonden in afstemming met het Bureau

Financieel Toezicht (BFT), dat op 8 oktober 2020 door ons met een melding als

bedoeld in art 25a Wet op het notarisambt over deze kwestie is geinformeerd. Het BFT

is een onderzoek gestart, waaraan wij vanzelfsprekend volledige medewerking

verlenen.

In mijn brief van 28 oktober 2020 heb ik voorts melding gemaakt van de opdracht aan

Deloitte Risk Advisory B.V. om de binnen kantoor geldende interne

beheersmaatregelen rond de kwaliteitsrekeningen onder de loep te nemen. Dit heeft

erin geresulteerd dat Deloitte in december 2020 een conceptrapport heeft opgeleverd.

Dit conceptrapport wordt thans beoordeeld door het BFT. In afwachting daarvan is de

kern van de door Deloitte voorgestelde maatregelen verwerkt in het bestaande beleid;

die maatregelen zijn aldus direct van kracht en vormen een nadere versteviging. Na

ontvangst van het definitieve rapport van Deloitte zullen de daarin opgenomen

maatregelen integraal worden verwerkt in nieuw beleid waarin de controle op de

functiescheiding en de procesrisico’s en controlemaatregelen nader zullen worden

uitgewerkt. Wij betrekken daarbij onze nieuwe compliance officer die per 1 januari

2021 in dienst is getreden. Desgewenst ben ik graag bereid u daarover nader te

berichten.

In mijn brief van 28 oktober 2020 heb ik u verder laten weten dat de verdenking

jegens mr. Oranje geen betrekking heeft op dossiers waar de Staat bij is betrokken.

Zekerheidshalve heeft mr.[——S10@2e),~—SS~C~“C*s~CSCSCSVerbeAN HOUT NV.

op verzoek van de Staat onafhankelijk onderzoek gedaan naar de notariéle

werkzaamheden die mr. Oranje voor de Staat heeft verricht. Hij heeft geen

onregelmatigheden aangetroffen. Hij heeft u daarover bericht.

Zodra Van Doorne in samenwerking met Deloitte het hiervoor genoemde interne

onderzoek heeft afgerond en de aard en omvang van de door mr. Oranje gepleegde

malversaties daarmee volledig inzichtelijk zijn geworden, zal ik contact met u

opnemen om de verdere stappen te bespreken. Ook in de tussentijd zal ik u over

eventuele nieuwe ontwikkelingen informeren.

Landsadvocaat

24643072 0040



datum 15 januari 2021 3/3
onze ref. RV/RV/-

Voor nadere vragen of overleg ben ik uiteraard beschikbaar.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,

Pele Riicken & Dranateaver Fartuijn NV.

(10)(2e)

 

Landsadvocaat

24643072 0040



 To: [(40)(2e)|, - BD/DWJZ/JZWI

From: (10)(2e) | Pels Rijcken

Sent: Wed 2/24/2021 9:46:34 AM

Subject: Statement en Q&A [PRDF-11012594]

Received: Wed 2/24/2021 7:44:39 PM

20210224 Statement en Q-A.pdf

 Beste

In aansluiting op ons telefoongesprek gaat hierbij het concept statement en Q&A. Zoals besproken is het nog een concept en kan het nog aan de

laatste ontwikkelingen worden aangepast maar
in

de
in

kern is dit het verhaal.

Het wachtwoord stuur ik je per app toe. Met is gisteren afgesproken dat er vandaag contact plaatsvindt.
Aarzel niet voor vragen/overleg te bellen. Dank voor je bemoeienis.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(onze)||(10}(2e)| | (10)(2e) | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) |]

(10)@e) — |@persricKen.m Pwww.pelsrijcken.nl | Linkedin

Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kesteloos aan u toegezonden.

    
 

 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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To: Pels Rijcken'[__(10)(2e)__|@pelsrijcken.nl]
From: [sve], |(10(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Wed 2/24/2021 9:13:23 PM

Subject: vertrouwelijk - casus o

Received: Wed 2/24/2021 9:13:24 PM

Nadere inlichtingen verdachte notaris.docx

Beste

Dit is wat ik er nu van gemaakt heb. De kwestie die we net bespraken heb ik nu in het midden gelaten, omdat het voor deze

brief bij nader inzien niet nodig is. De brief is nu zo “kaal” mogelijk. De gele zinnen op p. 2 zijn niet persé nodig. Aan de ene

kant is het een signaal dat we graag willen uitstralen, aan de andere kant kan het juist tot twijfel leiden (omdat we zeggen dat

alles in orde is...). Ik kan me dus ook voorstellen dat we de zinnen schrappen.
Waar ik ook nog over twijfel, is of we iets moeten zeggen over hoe geschokt we zelf ook zijn over de zaak. Ik heb dat nu niet

gedaan, omdat we geen inhoudelijke en dus ook geen kwalificerende uitlatingen willen doen over een lopende zaak. We moeten

even bekijken of dat voldoende in lijn is met het statement. Ik denk het wel, als in het statement wordt aangegeven dat de

weergegeven feiten voortkomen uit het eigen onderzoek.

Ik verneem graag jouw reactie hierop. Het concept is verder nog met niemand afgestemd.
Gr.

29102622 0043



   
 
 

To: , [10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.ni]: (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nl]; | (10)(2e)

| (10)(2e) [_(10)(2e) |@minjenv.n1]; (10)(2e) | (10)(2e)|@minjenv.nl]; (10)(2e) -

| (10)(2e) [@minjenv.nl]; (10)(2e) | (10)(2e)  @minjenv.nl]  
From: (10)(2e) + BD/DCOM/WS8&O

Sent: Thur 2/25/2021 7:39:21 AM

Subject: RE: kwestie F.O. - VERTROUWELIJK

Received: Thur 2/25/2021 7:39:22 AM

Allen,

Aansluitend, en zoals gisteren ook aan |(10)(2e)) gemeld: gisteren ook contact gehad met het kantoor over hun

voorziene communicatie. We krijgen hun statement en QA ter inzage.

Groet,
(10)(2e) |[ (10)(2e) 

(10)(2e)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Mz

E: @minjenv.n!

Van:[12](10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 22:39

Aan:| (10)(2e) (10)(2e) bl (10)(2e) | (10)(2e) ;

(10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: kwestie F.O. - VERTROUWELIJK

Besten,

Hierbij informeer ik jullie er over dat ik van de Landsadvocaat heb vernomen dat zijn kantoor aanstaande dinsdag 2/3 een

statement zal publiceren over de zaak van de notaris F.O. Ik heb Ferd daarover vandaag ook mondeling ingelicht. Ik sprak met
hem af een brief aan de TK voor te bereiden, ter verzending op dezelfde dag. Deze brief zal voortbouwen op het statement van

het kantoor en aangegeven welke handelingen onzerzijds zijn verricht nadat wij kennis kregen over de kwestie. Ik zal de brief

via digijust aanbieden en jullie in de lijn opnemen. Buiten ons, is afstemming met BFT en OM is ook van belang (iig check op

feitelijke juistheid). @[(10)(2e)| mag dat via jou? Ik zal ook Sander betrekken mhoo de portefeuille notariaat.

Ik houd jullie op de hoogte.
[i029   
  

 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

TL|0@e)

(10)(2e) |@minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

24641259 0045



To: [0\(2e)|, - BD/DWJZ/JZWI(10)(2e)|@minjenv.nl]
From: (10)(2e)

Sent: Thur 2/25/2021 7:42:12 AM

Subject: RE: kwestie F.O. - VERTROUWELIJK

Received: Thur 2/25/2021 7:42:13 AM

Dag [22

 

Dank voor de informatie en nav je vraag: ja dat mag via mij.

 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van - BD/DWIZ/IZW <{(10)(2)|(10)(2¢)|@minjenv.nl> 
 

Datum: woensdag 24 feb. 2021 10:39 PM

Aan: (10)(2e) Fl (10)(2e)  }@minjenv.nl>.|
(10)(2e) |<0\(2e) @minjenv nl>.| (10)(2e)

BD/DCOM/WS&O <_(10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: kwestie F.O. - VERTROUWELIJK

Besten,

(10)(2e) k{ (40y(2e)  J@minjenv.nl>.| _(10)(2e)

F (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) -

Hierbij informeerik jullie er over dat ik van de Landsadvocaat heb vernomen dat zijn kantoor aanstaande dinsdag 2/3 een statement zal publiceren over de zaak

van de notaris F.O. Ik heb Ferd daarover vandaag ook mondeling ingelicht. Ik sprak met hem af een brief aan de TK voor te bereiden, ter verzending op dezelfde

dag. Dezebrief zal voortbouwen op het statement van het kantoor en aangegeven welke handelingen onzerzijds zijn verricht nadat wij kennis kregen over de

kwestie. Ik zal de brief via digijust aanbiedenenjullie in de lijn opnemen. Buiten ons, is afstemming met BFT en OM is ook van belang (iig check op feitelijke

juistheid). mag datvia jou? Ik zal ook Sander betrekken mhoo de portefeuille notariaat.

Ik houd jullie op de hoogte.

  
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

TL[_ )2e)
(10)(2e) |@minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

24641257 0046



 To: (10)(2e) + BD/DBO/ADVIES]] (10)(2e) |(@minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: ur
27.

Subject: vertrouwelijk: Nadere inlichtingen verdachte notaris

Received: Thur 2/25/2021 10:27:50 AM

Nadere inlichtingen verdachte notaris.docx

Ik praat je hier morgen wel even over bij.
Groeten| (10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 10:58

Aan: 4}| (19)(2e) |

- BD/DWIJZ/JZW

 

 

cc:| (10)(2e) al (10)(2e) |. BD/DCOM/Ws&0O 
Onderwerp: Nadere inlichtingen verdachte notaris

Hi[izDank hiervoor. Zie bijgaande suggesties. Wmb geven we er zelf geen waardeoordeel aan. Het gaat om een lopend strafrechtelijk
onderzoek, hoe minder we zelf kwalificeren hoe beter.

Groeten] (10)(2e)

29106444 0047



 To: (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZWI[(10)(2e) @minjenv.nl]
 
 

 

Cec: (10)(2e) [__ (10)2e)  |@minjenv.nl]

From: |_-(40)(2e)_—J-BD/DCOM/WS&O 

Sent: Thur 2/25/2021 12:18:43 PM

Subject: FW: Statement en Q&A [PRDF-11012594]

Received: Thur 2/25/2021 12:18:45 PM

20210224 Statement en Q-A.pdf

 
Jij hebt deze ook gekregen gisteren. Had jij nog op- of aanmerkingen hierop? Met als uitgangspunt natuurlijk het

geen afstemming is, maar suggesties.
Wat wij ons afvragen:
 

(10)(2g)    
Groet!

(10)(2e)|[ (10)(2ey

 

 
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 12:55

Aan: (10)(2e) BD/DCOM/WS&0

Onderwerp: Statement en Q&A [PRDF-11012594]

 
statement op dinsdagochtend 2 maart met het Fd onder de voorwaarde dat niet eerder dan aan het einde van die

dag een online artikel verschijnt. Wij informeren in de tussentijd onze kantoorgenoten, cliénten en andere

stakeholders. Op het moment waarop de publicatie van het Fd online verschijnt zullen wij het statement ook op

onze website plaatsen.
Zoals besproken hebben wij morgen of overmorgen nog even contact.

Harteliike aroet
 

(10)(2e)  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502

AT Den Haag | sail (10)(2e) | | (10)(2e) | i| (10)(2e) lepelsrijcken nl | www.pelsrijcken.n! l LinkedIn
  
 

P Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag ender nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found en our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge

24641413 0049



To: (10)(2e) BD/DWJZ/JZW_(10)(2e) @minjenv.nl]

From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Sent: Mon 7/5/2021 1:49:21 PM

Subject! TBV WOB Verzoek Pels Rijcken FW: Statement en Q&A [PRDF-1 1012594]

Received: Mon 7/5/2021 1:49:23 PM

Volgen er nog een aantal.
 

(10)(2e)    
 Min ig

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

(10)(2e)

Van: (10)(2e) .

- BD/DCOM/WS&O

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 13:38

Aan:[ (oye) Pels Rijcken'’

Onderwerp: RE: Statement en Q&A [PRDF-11012594]

Gevoeligheid: Privé

Beste[ (10)(2e)|,
Dank voor jullie statement en QA. Ik ben maar zo vrij een aantal opmerkingen te maken. Daarbij opgemerkt dat dit

natuurliik jullie bericht is, dus zie het als suggesties.

 

   

 

(10)(2g)    
Succes volgende week!

Groet,
(10)(2e) |[(10)(2ey 

 

 

 
 

 

Ministerie van Justitieen Veiligheid
SS

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

: @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 24 februari 2021 12:55

Aan: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O <_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>

Gevoeligheid: Privé

Beste] (10)(2e) |,

statement op dinsdagochtend 2 maart met het Fd onder de voorwaarde dat niet eerder dan aan het einde van die

dag een online artikel verschijnt. Wij informeren in de tussentijd onze kantoorgenoten, cliénten en andere

onze website plaatsen.
Zoals besproken hebben wij morgen of overmorgen nog even contact.

Directie Communicatie

:[ (0j(@e)

: (10)(2e) | Pels Rijcken < (10)(2e) @pelsrijcken.n|>

Onderwerp: Statement en Q&A [PRDF-11012594]

Zoals zojuist besproken gaat hierbij het statement en de Q&A. Naar de huidige planning deelt Hill+Knowlton het

stakeholders. Op het moment waarop de publicatie van het Fd online verschijnt zullen wij het statement ook op

Hartelijke groet,
 

(10)(2e)   
| (10)(2e) | | | (10)(2e) | | | (10)(2e) \ |

P Printen, echt nodig?

 

29106440 0050



algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/alaemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Dreogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of TheHague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

29106440 0050



a (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl]

(10)(2e) | (10)(2e) |@minjenv.nil;: | (10)(2e) | (10)(2e)|@minjenv.nti; [(10)2e)

CAE | BD/DCOM/WS&O]_(10)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e) }- BD/DJOA/JBOZ]] (10)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e)
[_oy@e)If (40)(2e)_|@minjenv.nl]
From: [ix], |(10)(2e)|. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Fri 2/26/2021 8:21:07 AM

Subject: RE: vertrouwelijk - casus o

      

 

                  
 

 

Received: Fri 2/26/2021 8:21:07 AM

Dank hiervoor,[(70)(2e)] Ik neem het mee.

Gr, {anee)|
Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 07:56

(10)(2e) hI (10)(2e) |
(10)(2e) ,

-

BD/DWIZ/SZW; (10)(2e) [yey SC~«Y (10)(2e)

(10)(2e) | BD/DFBC/FBC } (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ ;|!»4), | (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW ; |(10)(2e)|,

(10)(2e) f] (10)(2e) } (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O; (19)(2e) BD/DFBC/FBC ;

(10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: vertrouwelijk -

casus 0

Beste allen,

In bijgaande mail de reactie van het BFT op het toegezonden concept.

Hartelijke groet,

 

  

(10)(2e)

Van: | (10)(2e) |< (10)(2e) |@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:29

(10)(2e) (10)(2e) = |@minjenv.n|>

Onderwerp: FW: vertrouwelijk - casus 0

Kan jij BFT raadplegen?
Verzonden met BlackBerry Work

(www.

=
com)

Van:proves)[ oy(2e)| - BD/DWIZ/IZW (1026) a@minjenv.nl>
Datum: Jonderdas 25 feb. 2021 9:51 AM

Aan: (10)(2e) Kf (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) k (10)(2e) Ininjenv.nl>.|(10)(2e)|[(10}(2e)|
[_(10)(2e) [EDDCOMMWSEO IT(10)(2e) [@minjenv.ni>

Kopie:| (10)(2e) q (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: vertrouwelijk - casus o

Beste [(10/@)|,[_(10V2e)Jen (1026)|Zie svp bijgaand concept. Zouden jullie alvast willen bezien wat jullie (en OM en BFT) hiervan vinden? Ik weet zelf niet

of de stavaza ten aanzien van de strafzaak en het onderzoek van het BFT inderdaad nog steeds “lopend” is

Waar ik nog wat twijfel heb, is of we iets moeten zeggen over hoe geschokt we zelf ook zijn over de zaak. Ik heb dat nu niet

gedaan, omdat we geen inhoudelijke en dus ook geen kwalificerende uitlatingen willen/kunnen doen over een lopende zaak. Ik

hoor graag jullie opvatting (ook) daarover.

Dank en groet!
(10)(2e)

 

 

24641328 0053



 To: [(40)(2e)| - BD/DWJZ/JZWI

From: | (10X22)_|| Pels Rijcken

Sent: Fri 2/26/2021 4:42:18 PM

Subject: Statement

Received: Sat 2/27/2021 7:37:03 AM

20210226 Q-A - ext.pdf
20210226 Statement - ext.odf

Beste hierbij de meest recente versie van de Q&a en statement met dank voorjouw opmerkingen. De

link naar het neuwsbericht kan beste zijn www.pelsrycken.nl. Het bericht komt daar direct duidelijk
zichtbaar. Wachtwoord is hetzelfde

 

Goed weekend,

 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found en our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

24641366 0054



To: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O[_(10)(2e)_|\@minjenv.ni]
From: [201] (410)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Sun 2/28/2021 9:55:13 AM

Subject: RE: vertrouwelijk - casus o

 

 

 

Received: Sun 2/28/2021 9:55:13 AM

| (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Verzonden: zondag 28 februari 2021 08:48

vee),

|(10)(2e)|, - BD/DWJZ/IZW

Onderwerp: RE: vertrouwelijk - casus 0

Thanks!

Opvallend tov eerdere versie van hun statement dat ze nu wel naam noemen. Niet zo gek, omdat iedereen toch wel weer

om wie het gaat. Maar daardoor oogt het wel harder. Wat best wrang is, gezien de afloop.
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van:[mre |(10)(2e)|. - BD/DWIZAZW {(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: zaterdag 27 feb. 2021 10:59 AM

 

 
  

 

   

Aan! (10)(2e) kk] (oye) |@minjenv.ni>] (10)(2e) KH. Goy@e) |@minjenv.nl>,

(10)(2e) - BD/DCOM/WS&O <{_(10)(2e) @minjenv.nl>.| (10)(2e) [- BD/DJOA/BOZ <] (10)(2e) |@minjenv.nl>

Kopie:| (10)(2e) kf (10)(2e)_ @minjenv.nl>| (10)(2e) kL (10)(2e)  (@minjenv.nl>
   

Onderwerp: RE: vertrouwelijk - casus o

Beste collega’s,
Met dank voor jullie opmerkingen, stuur ik hierbij de versie die ik via digijust een de Ministers zou willen aanbieden.

Ik voeg bij deze mail ook het concept statement van de LA, zodat te zien is waar de brief op voort borduurt. Het

statement is beveiligd met een code. Die zal ik jullie per sms sturen.

Ik heb vrijdag Sander ook even mondeling bijgepraat. De brief gaat ook via hem, mhoo het feit dat het een notaris

betreft en het BFT (daarom ook) betrokken is. Ondertekening door Ferd lijkt mij logisch, mhoo zijn formele

verhouding tot de LA. In de digijust-zaak zijn verder de meest relevante stukken opgenomen.

Indien er nog laatste opmerkingen zijn, verneem ik die graag. Ik zou het stuk graag morgen via digijust (dtv van

(10)(2e) ,
DBO en SG) willen aanbieden aan de Ministers.

|(19)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

Verzonden: donderdag 25 februari 2021 09:52

Aan: (10)(2e) ki (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) k (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e)

(10)(2e)|- BD/DCOM/WS&O4 _(10)(2e) l@minjenv.nl>

cc:| (10)(2e) q (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: vertrouwelijk - casus 0

Beste[(to2e)|/2e)
Zie svp bijgaand concept. Zouden jullie alvast willen bezien wat jullie (en OM en BFT) hiervan vinden? Ik weet zelf niet

of de stavaza ten aanzien van de strafzaak en het onderzoek van het BFT inderdaad nog steeds “lopend” is.

Waar ik nog wat twijfel heb, is of we iets moeten zeggen over hoe geschokt we zelf ook zijn over de zaak. Ik heb dat nu niet

gedaan, omdat we geen inhoudelijke en dus ook geen kwalificerende uitlatingen willen/kunnen doen over een lopende zaak. Ik

hoor graag jullie opvatting (ook) daarover.

Dank en groet!
(10)(2e)
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To: [(10)2e)|. - BD/DWJZ/JZWI(10)(2e)|@minjenv.nl]; Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[_(10)(2e)—_|@minjenv.nl]
From: Dekier, S.- BD/AL

Sent: Sun 2/28/2021 8:18:58 PM

Subject: RE: brief aan TK in kwestie F.O.

Received: Sun 2/28/2021 8:18:59 PM

 

Trieste zaak. Maar keurig statement en dito brief. Dank!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 [|(10\(2e)|. - BD/DWIZ/IZW <[(10)(2e)|(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: zondag 28 feb. 2021 9:05 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL + (10)(2e) (@minjenv.nl>, Dekker, S.- BD/AL <__(19)(2e)  |@minjenv.nl>

Onderwerp: brief aan TK in kwestie F.O.

Beste Ferd en Sander,

Bijgaand stuur ik de conceptbrief aan de TK inzake F.O. De bedoelingis deze dinsdag eind van de middag te versturen. Kort nadatPels Rijcken hun statement op

de site zullen zetten. Ik mail jullie de conceptbrief en de conceptstatement nu alvast toe, omdat het net niet geluktis deze nu al vi st aan te bieden (dat

volgt zsm). De briefis afgestemd met LA, DGRR (mhoo OM en BFT), DBO {(10)(2e)|((oj(2e)], DCOM { }). Op het statement hebben )Jen ik ook

meegekeken. Het statement is ook afgestemd met de familie.

Debrief gaat niet in op de feiten en geeft daarvan ook geen kwalificatie. De onderzoeken van OM en BFT zijn nog niet afgerond. Op de inhoud kan dus niet

worden ingegaan. De brief beoogt enkel aan te geven dat wij van de kwestie weten en het nodige hebben gedaan om de belangen en positie van de Staat als

cliént te waarborgen.

Morgen worden de juridisch directeuren (als cligénten van de LA) kort mondeling geinformeerd door] an2e)|Groet,
(1o)(2e)

(10)(2e) |, (j«1

  

Ik zal morgen AZ ook nog even apart inlichten. 

  

isterie van Justitie en Veiligheid 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)

24641518 0059



To: (10)(2e) |- BD/DJOA/JBOZ[l_(10)(2e)|@minjenv.ni]
From: [oe], [(410)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/1/2021 9:29:07 AM

Subject: RE: Factcheck OM brief

 

Received: Mon 3/1/2021 9:29:07 AM

Ok, dank

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 1 maart 2021 10:13

Aan: (24, | (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

cc: (10)(2e)

Onderwerp: FW: Factcheck OM brief

Ha [(10)20),
Zie reactie PaG op verzoek factcheck hieronder.

Groeten,|_ (19)(2e)

Van: (10)(2e) (PaG Den Haag) <4 (10)(2e) @om.nl>

Verzonden: maandag 1 maart 2021 10:00

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Factcheck OM brief

Beste| (10)(2e) Jen staan geen onjuistheden in voor zover het OM betreft en ik nu kan overzien. Zie dat jullie je baseren op

informatie die het departement zelf direct van de LA heeft gekregen en dat begreep ik inmiddels ook van| (10)(2e) [Dat laat onverlet

 dat wij als OM in beginsel zeer terughoudend zijn met het inlichten van de kamer nu er een sr onderzoek loopt en dat het van

groot belang is dat het pas na het bericht van de LA in de media uitgaat.

Groet

 
Van @minjenv.nl |—_(102e)—— |@minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 10:56

Aan:[(10)(2e)———|(PaG Den Haag)

Onderwerp: Factcheck OM brief

Beste, (10)(2e)

In aanvulling op ons telefoongesprek van gisteren stuurik je hierbij de passages uit de conceptbrief ten aanzien waarvan mij is

gevraagd deze voor een factcheck aan het PaG voor te leggen:
 

(11)(1)   
Zou je het mij willen laten weten als hier feitelijke onjuistheden in staan?

Alvast dank en groeten,
    Ministerie van Justitie en Veili

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T+31( __(i0y2e)

(10)(2e) [@minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

 

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

24641302 0060



Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

24641302 0060



To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL (10)(2e) (@minjenv.nl]

Ce: 10)(2e) [L_@0)2e)  |@minjenv.nl]

From: [roxze}| (10)(2e) |.

- BD/DWJIZIZW

Sent: Mon 3/1/2021 12:41:51 PM

Subject: RE: DigiJust document 'Nadere inlichtingen verdachte notaris'

Received: Mon 3/1/2021 12:41:51 PM

  

 

Ok, dank

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Verzonden: maandag 1 maart 2021 13:41

Aan: {+|(19)(2e)|,- BD/DWJZ/JZW

cc: (10)(2e)

Onderwerp: RE: DigiJust document 'Nadere inlichtingen verdachte notaris'

Zo doen.

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) |.

- BD/DWIZ/IZW <{(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: maandag 01 mrt. 2021 11:58

Aan: Grapperhaus. F.B.J. - BD/AL + (10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) H (10)(2e)  |@minjenv.nl>

Onderwerp: DigiJust document 'Nadere inlichtingen verdachte notaris'

Beste Ferd,
Ik stel voor de zin in geel toe te voegen. Die komt zo letterlijk uit het statement van Pels Rijcken. Zo akkoord?

Gr.

 

24641303 0062



To: [__(0)2e)| PelsRijcken'{___(10)(2e)__—|@pelsrijcken.nl]
From: (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/1/2021 2:34:21 PM

Subject: Brief tk

Received: Mon 3/1/2021 2:34:21 PM

Nadere inlichtingen verdachte notaris.docx

Beste| (10)(2e)
|,

Zie bijgaand ter info. Deze brief willen wi aan de tk sturen na jullie berichtgeving.

Gr.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

29102311 0063



18:00 al4c @ ):

(1uy(23)

<
WE aatst gez. vandaag om 17:43 Os &

 

di 2 mrt.

Brief kamer nog niet uit toch?

Niet dat ik weet, ik zal het bij) vce

navragen YW

(oe) |meldt net dat de brief uit is

W

Pels Rijcken | Advocaten en notarissen

<p>Advocaten en notarissen</p>

www.pelsrijcken.nilundefined

En het statement staat op pelsrijcken.nl
ad

Ja gezien thx

29102288 ma 16mrt. 0065



To: (10)(2e) —_ |BD/DWJZ/JZWI,

From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Sent: Mon 7/5/2021 1:50:06 PM

Subject. TBV WOB Verzoek Pels Rijcken FW: Definitieve versie statement

Received: Mon 7/5/2021 1:50:07 PM

Statement - definitief. pdf

 @minjenv.nl]

 

(10)(2e)    
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

:

(10)2e)  |@minjenv.nl

Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:40

Aan: (10)(2e) I (10)(2e) | BD/DCOM/ws&O ;[___(10)2e)___—‘|| BD/DCOM/WS&O;
BD/DCOM/WS&0 ; BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: FW: Definitieve versie statement

Gevoeligheid: Privé

Ter vertrouwelijke info.

(10)(2e)|| (10)(2e)

 
 

  
 

  

 

(10)(2e)

terie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

  

 

   
 

 

M:[_(1Oy(2e)
E: @minjenv.n!

Van: (10)(2e) Pels Rijcken < (10)(2e) @pelsrijcken.n|>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 10:21

Aan: (10)(2e) BD/DCOM/ws&0 4 (10)(2e)  |@minjenv.nl>

cc: (10)(2e) i (10)(2e) |@hkstrategies.com>
Onderwerp: Definitieve versie statement

Gevoeligheid: Privé

Beste| (10) A

Bijgaand de definitieve versie van het statement dat wij vanavond op onze website zullen plaatsen. Vriendelijk
verzoek om dit tot die tijd onder embargo te houden. Onze kantoorgenoten worden vanmiddag geinformeerd.
Dank en groet,

 

 

(10)(2e)

(10)(2e) | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31

(10)(2e) | | (10)(2e) l1| (10)(2e) |apelsriicken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn
  

ie ~Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, werdt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge

29106437 0066



29106447

 

WhatsApp gesprek| (10)(2e) |(DBO) - (10)(2e) (DBO)

[14:26, 02-03-2021] (10)(2e) : geeft aan dat de brief over notaris Oranje wrs

rond 18-18.15 naar de Kamer kan. Wij krijgen een seintje van Pels als zij alle voorbereidingen
hebben afgerond (statement publiceren, cliénten informeren). Zou jij willen laten zorgen dat alles

klaar staat voor verzending zodat we na het seintje van geen tijd meer verliezen? Hoe later

we dit naar de Kamer sturen, hoe meer we nl weer de verdenking op ons laden dat we het onder

het tapijt willen schuiven. Tnx!

[15:29, 02-03-2021][___(0)@e)__J: Ja![(10)2e)] heeft er inmiddels contact over met hem

[15:29, 02-03-2021] (10)(2e) :*

0068



 

To: (10)(2e) [_ (10)(2e) |@minjenv.nl]
From: (10)(2e} (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 3/2/2021 4:58:36 PM

Subject. FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Received: Tue 3/2/2021 4:58:36 PM

TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken.docx

  

De brief is uit. Statement staat op www.pelsrijcken.nl

Van: (10)(2e) @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:58

Aan: TWEEDE KAMER

CC: BD-Parlementaire Contactpersonen ; (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW;MVJDBO - DBO ; (10)(2e) |@MINAZ.NL

Onderwerp: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

29102371 0069



To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL[_(10(2e)_—|@minjenv.nlJ; Dekker, S. - BD/AL[]__(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: [ance (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 3/2/2021 5:08:13 PM

Subject: RE: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Received: Tue 3/2/2021 5:08:14 PM

 

Excuses, het statement staat op : www.pelsrijcken.nl

Van: (10)(2e)|, - BD/DWJZ/IZW

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 18:03

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL ; Dekker, S. - BD/AL

Onderwerp: FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Beste Ferd en Sander,
De brief aan de TK inzake Oranje is zojuist verzonden. De statement staat op www.persrijcken.nl.
Gr.

Van: (10)(2e) @minjenv.nl < (10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:58

Aan: TWEEDE KAMER d (10)(2e) I@TWEEDEKAMER.NL>
CC: BD-Parlementaire Contactpersonen 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>; (iox2e) (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

<{(10)(2e)|@minjenv.n|>; MVJDBO - DBO <[(10)(2e)|@minjenv.nl>; (10)(2e) — [@MINAZ.NL
Onderwerp: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

24641272 0070



 

To: (oee) (10)(2e) jenv.ni]] (10)(2e) (10)(2e)_|@minjenv.ni]; [__(10)(2e) |
(10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nt]; | (10)(2e) (L_10)2e) _|@minjenv.ni]

Ce: (10)(2e) TEDDSONIBDZ (10)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e)  @minjenv.nl]

          
  

From: (10)(
.

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 3/2/2021 5:09:35 PM

Subject. RE: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Received: Tue 3/2/2021 5:09:36 PM

 

Excuses, het statement staat op www. pelsrijcken.nl (dank je, i-))

Van: (10)(2e) |, - BD/DWJZ/IZW
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 18:05

Aan: | (10)(2e) | (10\2e) || (10\2e) |; (10)(2e)

cc: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ ; (10)(2e)

Onderwerp: FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Beste collega’s,
De

pret zeke
Oranje is zojuist aan de TK gestuurd. Het statement staat op www.persrijcken.nl.

Gr. foi)

 

 

Van:|(10)2¢| (10)(2e) |. - BD/DWIZ/JZW

Verzonden: Uinedse 2 maart 2021 18:03

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) @minjenv.nl>; Dekker, S.-BD/AL<  (10)(2e) @minjenv.n|>

Onderwerp: FW: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

Beste Ferd en Sander,
De

fret gan
de TK inzake Oranje is zojuist verzonden. De statement staat op www.persrijcken.nl.

Gr.[408]
Van: (10)(2e) @minjenv.nl < (10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:58

Aan: TWEEDEKAMER < (10)(2e) I@TWEEDEKAMER.NL>
CC: BD-Parlementaire Contactpersonen 4 (10)(2e) |@minjenv. nl>; |tereey (10)(2e)|,- BD/DWJZ/JZW

 (10)(2e)|@minjenv.ni>; MVJDBO- DBO <[(102e)[@minjenv.ni>;[___‘(10)(2e)_—— |@MINAZ.NL
Onderwerp: TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken

 

24641271 0071



To: (10)(2e) BOI
Wizz (10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Sent: Mon 7/5/2021 1:51:22 PM

Subject! TBV WOB Verzoek Pels Rijcken FW: FD vragen

Received: Mon 7/5/2021 1:51:23 PM

 

 

  
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

: (10}(2e)
: @minjenv.nl

Van:] (10)(2e)__|- BD/DCOM/WS&O

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 14:30

Aan:{(0)26)| Pels Rijcken’

Onderwerp: FW: FD vragen

Ha,
We korten antwoord in volgens jullie suggestie.

Bij doorvragen over het Houthoff onderzoek, zullen in deze lijn antwoorden: Op dit moment gaan we niet verder in

op details omtrent deze kwestie, omdat de overige onderzoeken (van Deloitte, OM en BFT) nog niet zijn afgerond.

Groet,
(Oye) ||M0j(2e)

 

  
    

 

(10)(2e) |
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M:[ (Oye)

E:[ (10)2e) [@minjenv.nl

Van:| (19)(2e)| MA, L.B. - BD/DCOM/WS&O

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 12:59

Aan: (10)(2e) | Pels Rijcken' < (10)(2e) @ pelsrijcken.nI>

Onderwerp: FW: FD vragen

Ha,

Nog even in navolging van mijn appje. Deze 2 vragen zien op het Houthoff onderzoek. Is dat voor jullie ook goed
20?

Groet,
(10)(2e) |[(10)(2ey

| (10)(2e)

 

 

  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M:[_(f0y(2e)
E:[ (10)(2e) [@minjenv.nl!

1. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?

Zie onder 6

2. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Het onderzoek dat kantoor Houthoff op verzoek van de Minister deed, is feitelijk aangevangen in november vorig

jaar. Dit onderzoek had tot doel te bezien of de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de

Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. Dat gebeurde op basis van

dossieronderzoek, deels bij Pels Rijcken. Als gezegd heeft dat onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat

in die dossiers niet naar de regelen der kunst is.

29106438 0072



To: - BD/DCOMWS&Of__(19)(2e)_J@minjenv.nl[ (oye)

BD/DCOMWS&Of_(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: [vo2e](10)(2e) |. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 3/4/2021 9:59:11 AM

Subject. RE: Vragen brief Grapperhaus

Received: Thur 3/4/2021 9:59:12 AM

Hei en

Zie hierbij mijn voorstel voor de beantwoording van de laatste twee vragen:

* De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?
« En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

 

(11)(4)   
NIET voor FD:

Kijk svp even goed of dit een passende reactie is voor het FD. Voor de volledigheid geef ik jullie ook de tekst van de

formele opdracht:

Wij hebben Houthoff gevraagd “om te onderzoeken of de notariéle werkzaamheden, zoals deze de afgelopen vijf

jaar verricht zijn door mr. F.J. Oranje ten behoeve van de Rijksoverheid, betrekking hebbend op gevoelige kwesties

zoals werkzaamheden ten behoeve van bewindspersonen (mits daartoe verkregen toestemming van die

bewindspersonen), maar ook andere mogelijk gevoelige dossiers ten behoeve van de Rijksoverheid, voldoen aan de

daaraan te stellen notariéle standaarden.”

Ik denk dat het in dit stadium niet verstandig is dieper op het onderzoek in te gaan dan ik voorstelde. Dit onderzoek

is immers aanvullend op en in zekere zin ook voortbouwend geweest op de onderzoeken die al liepen. Aangezien de

andere onderzoeken nog lopen en we daarover nog niks kunnen zeggen, zal dat wmb voor dit moment voor dit

onderzoek ook nog gelden.
Het lijkt mij goed als onze reactie ook even met het communicatiebureau van het kantoor wordt afgestemd.
Als nader overleg nodig is, hoor ik het graag.

Gr. [ory
Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 16:05

Aan: [°»] (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW ; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: FW: Vragen brief Grapperhaus

Ha beide,
Zie onderstaande, kunnenjullie me helpen met beantwoording?
Thanks!

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

Datum: woensdag 03 mit. 2021 4:01 PM

Aan: (10)(2e) -BD/DCOM/WS&O <|__ (10)(2e)__ |@minjenv.nl>
Onderwerp: Vragen briefGrappethaus

Hi[_(102e)|
Zoals net besproken, hierbij mijn vragen:

¢ de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is

geinformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?

* Is de minister niet al eerder geinformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altijd
wel gemeld worden.

« Zo ja, wanneer?
« Zo niet, waarom is de minister niet geinformeerd en had hij niet eerder geinformeerd willen worden?

¢ De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

29102602 0073



onderzoeksvraag?
« En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Dank alvast voor je antwoorden!

Met groet,

(10)(2e)

 (10)(2e)} [a

Redacteur

@ Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam

Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

Oo (10)(2e)

e i [_(10)(2e) J@fa.nl

hetfinancieeledagblad

@ www.fd.nl

®t Onderdeel van FD Mediagroep 

29102602 0073



10)(2e) |,

- To: (10)(2e) - BD/DCOMWS&Of__(10)(2e)__|@minjenv.nl];
BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&0

Sent: Thur 3/4/2021 11:39:16 AM

Subject. RE: Vragenbrief Grapperhaus

Received: Thur 3/4/2021 11:39:17 AM

Heb contact gehad met Pels Rijcken.
(10\(2e) |[(10)(2e)

(10)(2e)
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus
ae

| 2500 EH | Den Haag
:

oes @minjenv.nl!

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

verzonden: gonderdes
* maart 2021 11:51

Aan: - BD/DCOM/WS&0 ;
- BD/DWIZ/JZW

onerwerp: RE: Vagen brief Grapperhaus
Ik wacht dat dan even af, voor ik het voorleg aan Ferd.

Laten jullie me weten als jullie contact met ze gehad hebben?

Met vriendelijke groet,

 

  
 
  

(Tye) | _(10)(2e)

(10)(2e)

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en v

KIX

Van:| __(10)(2e)_—_|- BD/DCOM/Ws&O¢_(10)(2e)_|@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag4 maart 2021 11:50

Aan: [09] (10)(2e) |, - BD/DWIZ/JZW¢ (10)(2e)|@minjenv.nl>; (10)(2e) -BD/DCOM/WS&0 q__(10)(2e)__|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE:Vragen brief Grapperhaus

Mooi, ik zal PR contacten idd.

Lijken me prima antwoorden zo.

(10)(2e) |[(10)(2e)

 

 

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

:[ (oyey

Van: |(1m2e)} (10)(2e) |BD/DWJZ/JZW<(10)(2e) |@ minjenv.nl>

Verzonden: donderdag4 maart 2021 11:50

Aan:|_(102e)—|- BD/DCOM/WS&O<¢__(10)(2e)__ |@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0
< (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus

heeft contact met comm mensen pelsrijcken. Afstemmen met Houthoff doe ik wel

everGr.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS8&O <| (10)(2e) @minjenv.nl>

29102605 0074

   



Datum: conderdag
04 mrt. 2021 11:33 AM

Aan:[02](0)2e)|. - BD/DWIZ/IZW <[_(10)2e)|@minjenv.nl>,[coyaey | - BD/DCOM/WS&O
@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus
Hi,
Yes doe ik. Ik zet alles onder elkaar en mail het naar Ferd met jullie en en[_(1022) Jn cc

Qua seintje geven aan Houthoff en Pels Rijcken, wie doet dat?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 

    

 

Ministerie
v

van

1

Justit en Vel gheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301

[2
2500 EH | Den

Haag
““(10)\(2e)
(10)(2e) @minjenv.n!

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) |.- BD/DWJZ/JZW q (10y(2e)| @ minjenv.n|>

Verzonden: Jondertog 4 maart 2021 11:20

Aan: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O<j (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0.
< (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Vragen brief Grapperhaus

Beste (10)(2e) en| (0j(2e)
|,

Zie svp Onderstaand de bijdrage voor de beantwoording van de overige vragen. Leggen jullie de antwoorden ook

nog aan Ferd voor?

Gr.

Van: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag4 maart 2021

a=Aan:[02] (10)(2e)| - BD/DWJZ/JZW<(10)(2e)|@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Vragen brief Coepenee
Ha[coyeey, zie hierover nav ons telefoongesprek.

Groeten, |_(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden:
saa

ae 4 maart 2021

razeAan:[029] (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: WOVze) - BD/DCOM/WS&O <4 (10)(2e) @minjenv.n|>; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0

_ (10)(2e) (10)(2e) H (40y(2e)_ |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus

Ha [F0¥ee1,
Zie hieronder geel gemarkeerd mijn suggesties. Graag jouw check nog hierop. Zie jij of DCOM mogelijkheid
zekerheidshalve nog even bij de minister zelf te checken of hij al weet had van het onderzoek voordat hij daarover

in september 2020 door het kantoor werd ingelicht?

Groeten,| _(10)(2e)

Van: |1ex2e] (10)(2e)| - BD/DWIZ/IZW @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 oo
Aan:| —(10(2e)_——|- BD/DJOA/JBOZ 4(10)(2e) |@minjenv.nl>

ce:|(toe)|- BD/DCOM/WSRO 4 _—_(10)(2e)_— |@minjenv.nl>; (1oy2e) | BD/DCOM/WS&O

@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus

Zie svp onderstaande vragen. De eerste 4 lijken mij primair voor DGRR. In de periode dat ik bij DGRR zat, is de

Minister voor zover ik heb kunnen waarnemen niet over de zaak geinformeerd. Wel goed dat nog te checken bij
hem zelf, denk ik.

Als je nog overleg wilt over de beantwoording, hoor ik het wel. Beantwoording kan morgen.

Gr. [(10)2e)

29102605 0074

 

 

 

            
 

 
 

  

 

  

  
 



Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O < (10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 16:05

Aan: [mee] (10)e) |

- BD/DWIZ/JZW ¢(10)2e)|@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O <_(10)(2e)_|@minjenv.nI>

Onderwerp: FW: Vragen brief Grapperhaus

Ha beide,
Zie onderstaande, kunnen jullie me helpen met beantwoording?
Thanks!

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: [(10)2e) |[e=]<[ (10)(2e) |@fd.nI>

Datum: woensdag 03 mrt. 2021 4:01 PM

Aan: [Cove]- BD/DCOM/ws8O <I) J@minjenv.nl>
Onderwerp: Vragen brief Grapperhaus

Hi (10)(2e)

Zoals net besproken, hierbij mijn vragen:

® de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is

geinformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?|]
(11)(1)

® |sde minister niet al eerder geinformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altijd
wel gemeldworden](17)(1)]
© Zoja,wanneer?
* Zoniet, waarom is de minister niet geinformeerd en had hij niet eerder geinformeerd willen worden?

 

 
 

 

 

11)(1)    

(11)(1)   
® De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?
© En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Dank alvast voor je antwoorden!

Met groet,

(10)(2e)

(10)(2e)] [1012¢] 

(10)(2e)

Q Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam

Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

o (10)(2e)

e we[ (10)2e)_jafd.n!

hetfinancieeledagblad.

@ www.fd.nl

@ Onderdeel van FD Mediagroep 
29102605 0074
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To: (10)(2e) - BD/DCOMWS8&O[___(0)(2e)__|@minjenv.ni];[12]oe)]. -

BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10\(2e) |- BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 3/4/2021 1:17:45 PM

Subject. RE: FD vragen

Received: Thur 3/4/2021 1:17:46 PM

Yes!

(10)(2e)|[ (10)(2e)

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

: (10)(2e)
: @minjenv.nl

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Verzonden: donderdag 4 maart 2021 14:05

Aan: [I] (19)(2e) |, - BD/DWIZ/JZW ;
- BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: RE: FD vragen

Dan wordt ie zo. Heb die verwijing naar Pels Rijcken er ook uit gehaald. Zet ik m zo door naar Ferd?

1. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?

 

  
 
  

Zie onder6
2. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Het onderzoek dat kantoor Houthoff op verzoek van de Minister deed, is feitelijk aangevangen in november vorig

jaar. Dit onderzoek had tot doel te bezien of de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de

Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. Dat gebeurde op basis van

dossieronderzoek. Als gezegd heeft dat onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in die dossiers niet

naar de regelen der kunst is.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.n!

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

xb!

Van: 10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW <{(10}(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag4 maart 2021 14:01

Aan: - BD/DCOM/WS&O <¢_ (10)(2e)_ |@minjenv.nl>; (10)(2e) |. BD/DCOM/Ws&QO
< _(10)(2e) @ minjenv.nl>

Onderwerp: RE: FD vragen

Ok, ik ben het er mee eens dat te schrappen. De woorden “deels bij Pels Rijcken” vind ik zelf weer wat verwarring
kunnen geven. Immers, de dossiers die zijn onderzocht zijn ofwel bij pels Rijcken onderzocht, of zijn door Pels

Rijcken aan Houthoff verstrekt, tbv het onderzoek. Tenzij jullie daar een passende oplossing voor zien, zou ik die

woorden dus ook maar schrappen.
Bij nadere vragen over het Houthoff onderzoek, kan eventueel nog wel worden gezegd: Op dit moment wil ik nog

niet nader ingaan op details omtrent deze kwestie, omdat de overige onderzoeken (van Deloitte, OM en BFT) nog

niet zijn afgerond.

24641294 0075

 

 



van:| _(10)(2e) BD/DCOM/Ws&0 ¢_(19)2e)_|@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 13:32

Aan:(024,[(10)(2e)|,-BD/DWJZ/JZW< (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(28) | BD/DCOM/WS&0 4(10)2e)—_ |@minjenv.ni>

Onderwerp: FW: FD vragen

[onze], AS,
Net gebeld door PR.

Zie hieronder vetgedrukt tussen haken, deel dat zij suggereren weg te laten. Om verwarring over de verschillende

onderzoeken te voorkomen.

Moy2e) |f (10)(2e) 

 
   

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

: (10)(2e)

 

   
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 12:59

Aan (10\(2e) Pels Rijcken' 4 (10)(2e) @ pelsrijcken.nI>

Onderwerp: FW: FD vragen

Ha,

Nog even in navolging van mijn appje. Deze 2 vragen zien op het Houthoff onderzoek. Is dat voor jullie ook goed
zo?

Groet,
(10)(2e)|| (10)(2e)
  

(10)(2e) |
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M:[ (10)(2e) |E: @minjenv.nl

1. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?

Zie onder6
2. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

 

(11)(1)   
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To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL

TCE
@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) ) \@minjenv.nl);
ee

(10)(2e)

jSopwez
Ae 102e)|@minjenv.nl];[c12e)

(oe) |- BD/DJOAMBOZ (10)(2e) aanenva] (10)(2e) ~ BD/DCOMWS&Of]_(10)(2e) laminens nij;[ _(10)(2e)

BD/DBO/ADVIES|_(10)(2e) @minjenv.nt]; (10)(2e) (10)(2e) — |@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DCOMWS&O[ —_(10)(2e)_— |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 3/4/2021 2:04:09 PM

Subject. RE: Persvragen FD - Pels Rijcken

Received: Thur 3/4/2021 2:04:10 PM

 

 

 

  

   

 

Dank, ik antwoord FD.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, FB.J.-BD/AL <| (10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: donderdag 04 mrt. 2021 2:54 PM

Aan: (10)(2e) BDDCOM/WS&O
(10)(2e) — |@minjenv.nl>

Kopie: | (10)(2e) (10)(2 1 Vaviniene nl>,[roncee) [(10\(2e)| - BD/DWIZ/IZW

aie(@minjeny.nl>,(10)(2e)},
(10)(2e) |- BD/DIOA/IBOZ

anl>, (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O <}_ (10)(2e) (@minjenv.ni>| (ody2e)
(@minjenv.nl>, | (10)(2e) | (10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e)(10)(2e) |- BD/DBO/ADVIES

BD/DCOM/WS&O (10)2e) — |@minjenv-nl>

Onderwerp: RE: Persvragen FD - Pels Rijcken

   
 
 

  

  

   

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: - BD/DCOM/WS&O | (10)(2e)—|@minj env.nl>

Datum: donderdag 04 mrt. 2021 14:18

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL <

Kopie: (10)(2e) [rove 10\(2e) |

- BD/DWIZ/IZW 4{(10)2e)| .

(10)(2e)  |- BD/DJOA/IBOZ (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O <_(10)(2e)_ [@minjenv.nl>,| (10)(2e)

10)(2e) COM eeO

Tbe) |
< aO\ze). (@minjenv.ab{oyeey si (10)(2e) — |@minjenv. nl>,[ (oye)[covey |

[102e]- BD/DCOM/WS&O4{_(102e)—[@minjenv.nl>

Onderwerp: Persvragen FD - Pels Rijcken

 (10)(2e) @minjenv.ul>

.
O)(2e)
    
   
 
     

  
  
  

 

 
 

   

   

 

Beste Ferd,

Het FD heeft enkele vragen gesteld nav de casus bij Pels Rijcken. Zie hieronder de concept beantwoording. 1 t/m 4 zijn opgesteld door DGRR/DJOA en 5 en 6

(10)2e)), Er is al contact geweest met Pels Rijcken en Houthoff over onderstaande via| (10)(2e)
Ben jij akkoord met deze beantwoording?

(10)(2e)

1. de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is

geinformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?

 

Ja

2. Is de minister niet al eerder geinformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altyd
wel gemeld worden.

Nee

3. Zo ja, wanneer?

NVT

4. Zo niet, waarom is de minister niet geinformeerd en had hij niet eerder geinformeerd willen worden?

24641278 0076



De miister is m september door het kantoor geinformeerd dat er een onderzoek liep. Het OM maakt een eigen

afweging of informatie al dan niet met de minister wordt gedeeld. De minister kan zelf ook om informatie vragen.

Met het oog op de byzondere verhouding tussen de Staat en de Landsadvocaat is dat in deze zaak niet gebeurd.
5. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?

Zie onder 6

6. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Het onderzoek dat kantoor Houthoff op verzoek van de Minister deed, is feitelijk aangevangen in november

vorig jaar. Dit onderzoek had tot doel te bezien of de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve

van de Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. Dat gebeurde op basis van

dossieronderzoek. Als gezegd heeft dat onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in die dossiers niet

naar de regelen der kunst is gehandeld.
Met viiendelijke groet,

(0\(2e) || (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | DenHaag

M|__(10)(2e)

(10)(2e)  |@minjenv.nl

wwwasijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

$$Payofiminj)2529$
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To: |.

- BD/DWJZ/JZWI

From: | Pels Rijcken

Sent: Thur 3/4/2021 4:29:42 PM

Received: Thur 3/4/2021 4:30:16 PM

 

https://www.nre.nl/nieuws/2021/03/04/frauderende-topman-van-landsadvocaat-sluisde-geld-weg-van-gemeenten-en-beleggers-a4034233

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) |[__(70)e)I} Pets rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[(T0y(2e)|
@pelsriicken.nl | www.pelsrijcken.nl | Linkedin

Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag ender nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

24641551 0077



(ioe)|] (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZWI_(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) .

- BD/DJOA/JBOZ]} (10)(2e) |@minjenv.nl];|_ (10)(2e)
 

To:

(10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) - BD/DCOMWS&Of_(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) r BD/DCOM/WS&O
Sent: Thur 3/4/2021 7:47:31 PM

Subject. FW: Vragenbrief Grapperhaus
Received: Thur 3/4/2021 7:47:32 PM

 

Ha allen,

Zie hieronder. Voorstel antwoorden:
 

(11)(1)   
Is dit een goede lijn?
Na jullie aanpassingen zal ik langs Ferd sturen.

Groet,

 

(10)(2e)   

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: <{_(10)@e)_|@fa.n>
Datum: donderdag 04 mrt. 2021 7:05 PM

Aan: a:BD/DCOM/WS&O <q (10)(2e) |@iminjenv.nl>

Kopie: -BD/DCOM/WS&O <q (10)(2e)| @minjenv.nl>

Onderwerp: Re: Vragen brief Grapperhaus

Dank voor de antwoorden!

Meteen twee aanvullende vragen:

« de minister heeft het over de Staat (en hieronder 'Rijksoverheid), was het wel bekend dat het wél te maken had

met gelden van lagere overheden, zoals nu gebleken is?

* De Haagse deken van de Orde van advocaten heeft bevestigd dat ook hij een onderzoek doet naar Pels Rijcken
nav de fraude, wat vindt de minister daarvan?

Redacteur

 

Oo (10)(2e)

@ (_00)2e)_jefd.ni
@ www. fd.nl

a Onderdeel van FD Mediagroep

 

Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Verzonden: donderdag4 maart 2021 15:10

Aan: |(10)(2e)

ce:{_(102e)__|- BD/DCOM/ws&o

Onderwerp: RE: Vragen brief Grapperhaus

29102385 0078



Beste| (10)(2e)

Zoals besproken hierbij de beantwoording van de vragen. Ik ben vanaf 15:30 vandaag even niet meer bereikbaar. Morgen
wel weer in de lucht. Mocht je vandaag vervolgvragen hebben, zou je die dan aan mijn collega (10)(2e)| (in cc)
willen stellen?

Dank!

(10)(2e)

1. de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is

geinformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?

Ja

2. Is de minister niet al eerder geinformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altijd
wel gemeld worden.

Nee

3. Zo ja, wanneer?

NVT

4. Zo niet, waarom is de minister niet geinformeerd en had hij niet eerder geinformeerd willen worden?

De minister is in september door het kantoor geinformeerd dat er een onderzoek liep. Het OM maakt een eigen

afweging of informatie al dan niet met de minister wordt gedeeld. De minister kan zelf ook om informatie

vragen. Met het oog op de bijzondere verhouding tussen de Staat en de Landsadvocaat is dat in deze zaak niet

gebeurd.
5. De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?

Zie onder 6

6. En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Het onderzoek dat kantoor Houthoff op verzoek van de Minister deed, is feitelijk aangevangen in november

vorig jaar. Dit onderzoek had tot doel te bezien of de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve

van de Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. Dat gebeurde op basis van

dossieronderzoek. Als gezegd heeft dat onderzoek geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in die dossiers niet

naar de regelen der kunst is gehandeld.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:[(10)2e) |fonee|<{_(10)(2e)_ |@fd.n> 
Datum: woensdag 03 mrt. 2021 4:01 PM

Aan: (10)(2e) -BD/DCOM/WS&O 4__(10)(2e) — |@minjenv.nl>
Onderwerp: Vragen brief Grapperhaus

Hi (10)(2e)

Zoals net besproken, hierbij mijn vragen:

29102385 0078



« de minister schrijft in zijn brief van dinsdagavond over Pels Rijcken dat hij in september door dat kantoor is

geinformeerd dat er een onderzoek liep naar fraude. Hoorde de minister toen voor het eerst van dit onderzoek?

* Is de minister niet al eerder geinformeerd door het OM dat dit onderzoek liep, aangezien gevoelige zaken altijd
wel gemeld worden.

« Zo ja, wanneer?
* Zo niet, waarom is de minister niet geinformeerd en had hij niet eerder geinformeerd willen worden?

* De minister zegt in september Houthoff de opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek, wat was de

onderzoeksvraag?
* En wat behelste het onderzoek verder? Is er bij PelsRijcken onderzoek gedaan, zijn er mensen ondervraagd?

Dank alvast voor je antwoorden!

Met groet,

(10)(2e)

(TONEY [tones]
Redacteur

gz Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam

Postbus 216, 1000 AE Amsterdam

q

H(_00)2e) Jefd.n!
@ www.fd.nl

hetfinancieele dagblad. “@ Onderdeel van FD Mediagroep

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met nisico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no lability for damage
of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

29102385 0078



To: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid[] (10)(2e) (@minjenv.nl]

From: (10)(2e) BD/DBO/ADVIES

Sent: Fri 3/5/2021 3:09:40 PM

Subject. RE: Nieuwe Kamervraag miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Fri 3/5/2021 3:09:40 PM

Veel dank!

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:06

Aan{__(10)(2e)__|- BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Beste| (10)(2e) |,

Staat in IBABS en print maakt| (10)(2e)

Met vriendelijke groet,
 

(10)(2e)    
T.| (10)(2e) LM.| (10)(2e) ]

Van: (10)(2e) + BD/DBO/ADVIES (10)(2e) minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:01

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <{(19)2e) | @minjenv.nl>

CC: (10)(2¢) - BD/DJOA/JBOZ¢(10)(2e)|@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Ha

Zou een van jullie bijgevoegd kunnen toevoegen in ibabs voor overleg van vandaag 17:45?

Veel dank vast!

Groeten,

(10)(2e)

29102641 0079



 

   
 

  
   
   
  

 

 
To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL] (10)(2e) @minjenv.nl]; Dekker, S.- BD/AL] (10)(2e) |@minjenv.nl]; Broekers - Knol,
A. - BD/ALI__(10)2e)_|@minjenv.nl]; (10)(2e) f_(10)2e) _Eminjenv.nl]; (10)(2e)

(10) @minjenv.nlj; [ (10)(2e) | (0)(2e) —_|@nctv.minjenv.nij;[__(19)(2e)_|-
@minjenv.nl]; | (10)(2e) [_ (10\2e)  |@minjenv.nlj; 10)(2e)

@minjenv.nl},| (10)(2e) | (10)(28) — |@minjenv.nl]; |_(10)(2e) [=

Bminjenv.ni]; | (10)(2e) | (10)(2e) — |@minjenv.n]]; (10)(2e) -

 

 

  
  

(10)(2e)

BD/DBO/ADVIES|

  

 

 (10)(2e) @minjenv.nlj:| (10)(2e) | (0y2e) |@minjenv.nt):[ (oye)

[  0y2e) Mm minjenv.nij; | (10)(2e) L..00)2e) |@minjenv.nt);| (10)(2e) J-
 

(10)(2e) @nctv.minjenv.ni], | (10)(2e) ] - BD/DEIA/PVEU-   

                
 

 

NAVO] (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGM/DMB| (10)(2e) @minjenv.ni]; (10)(2e)
-

(10)(2e) minjenv.nil]; (10)(28) F BD/DBO/ADVIESI_(10)2e) (@minjenv.nly, (10)(2e) f
(10)(2e) minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Fri 3/5/2021 3:29:55 PM

Subject: Kleine BR 5 maart

Received: Fri 3/5/2021 3:29:55 PM

Beste allemaal,
Kleine BR. Aanwezig: SG, pSG, NCTV, DGO, DGM, DGSenB, DGRR, pDGPenV, dBO (verslag).

*

 

Buiten reikwijdte verzoek   
* Er wordt stilgestaan bij de berichtgeving over notaris en oud-bestuursvoorzitter van Pels Rijcken, Frank

Oranje. Eerder deze week is de Kamer hierover ook geinformeerd. In de berichtgeving nu worden ook

gemeentes en provincie(s) als benadeelde partij opgevoerd. Deze vallen echter niet onder (het onderzoek

naar malversaties tav) de Staat waaraan in de Kamerbrief wordt gerefereerd.
 

*
Buiten reikwijdte verzoek   

Groeten) (10)(2e)

29106442 0080



  
 

  

To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[

ons
@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e)
= BD/OCOMWSEO [ (10v2e)|@minjenv.n;;—7o2e)sd -

BD/DCOMWS&O[__(10)(2e)__|@minjenv.nl]
From: [10](10)(2e)|. - BDDWRaW 

Sent: Fri 3/5/2021 6:16:38 PM

Subject. FW: Tweede tussenbericht [PRDF-11012594]

Received: Fri 3/5/2021 6:16:38 PM

Tweede tussenbericht.pdf

Beste Ferd,
Zoals net aangekondigd: In vervolg op het eerste tussenbericht van 15 januari 2021 stuurde de Landsadvocaat mij

zoiuist
bijgaand tweede tussenbericht naar aanleiding van de recente media berichtgeving.

Gr,wane (10)(2e) Pels Rijcken

pene

ed
vrijdag 5 maart 2021 18:54

Aan: [24, (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

Onderwerp:T
Tweede tussenbericht [PRDF-11012594]

 

 
Hierbij zend ik je een tweede tussenbericht over de kwestie Oranje. Tot beantwoording van nadere vragen ben ik

vanzelfsprekend bereid.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

|(10)(2e) (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +3 i1pyep)
1 @pelsrijcken.n! | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht ep grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijicken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

24641430 0081



PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Per e-mail

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

De heer[_0)e)Dee)_}
Postbus 20301

2500 EH DEN Haag

onzeref. RV/RV/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat - partner

inzake | Tweede tussenbericht t +31

f +31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

5 maart 2021

Geachte heer (m@¢,

Bij tussenbericht van 15 januari 2021 heb ik u schriftelijk nader geinformeerd over het

feit dat een voormalig notaris van mijn kantoor, mr. F.J. Oranje in een aantal

specifieke escrow-dossiers zeer aanzienlijke bedragen aan notariéle

kwaliteitsrekeningen heeft onttrokken. Afgelopen dinsdag 2 maart 2021 heeft mijn

kantoor over deze fraude een bericht op de website geplaatst.

Deze bekendmaking heeft geleid tot brede aandacht in de media. Daarin wordt terecht

de vraag gesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren. Waren de interne

beheersmaatregelen onvoldoende en waren er naast mr. Oranje nog andere

kantoorgenoten betrokken bij de fraude? Met deze brief informeer ik u daar graag zelf

meer gedetailleerd over. Ik hecht eraan daarbij op te merken dat in de media

gedetailleerd over de betreffende dossiers wordt bericht, maar dat die berichtgeving

niet is terug te voeren op de woordvoering door mijn kantoor.

Zodra Van Doorne N.V. in samenwerking met Deloitte het in mijn eerdere brieven

genoemde onderzoek heeft afgerond en de aard en omvang van de door mr. Oranje

gepleegde malversaties daarmee volledig inzichtelijk zijn geworden, zal ik u daar nader

over informeren. Duidelijk is al wel dat Oranje in 2010 een stichting heeft opgericht

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Postbus 11756 | 2502ATDenHaag | +31 | pelsrijcken.nl

24642521 0082



24642521

datum

onze ref,

Landsadvocaat

5 maart 2021
2/3

RV/RV/-

waarvan hij enig bestuurder was. De stichting had wisselende aan dossiers gelinkte

namen die ten opzichte van onze finenciéle administratie de betrokkenheid bij het

dossier voorspiegelden. Oranje heeft de gelden eerst overgeboekt naar die stichting.

Daarbij heeft hij deels gebruik gemaakt van door hem opgestelde valse

betaalinstructies. Vanuit de stichting zijn de gelden vervolgens doorgesluisd naar

privée.

In mijn brieven van 28 oktober 2020 en 15 januari 2021 heb ik voorts melding

gemaakt van de opdracht aan Deloitte Risk Advisory B.V. om de binnen kantoor

geldende interne beheersmaatregelen rond de notariéle kwaliteitsrekeningen onder de

loep te nemen. Op basis van hun bevindingen hebben wij moeten constateren dat de

beheersmaatregeten deels niet goed zijn toegepast, en waar zij wel zijn toegepast niet

tegen fraude door vervalsingen van ce notaris zelf bleken te zijn opgewassen.

De controle op de toepassing van de beheersmaatregelen is verscherpt. Ook de

maatregelen zelf zijn uitgebreid, zoals op de volgende punten.

e Bij de uitbetaling van grote bedragen (of meerdere kleinere bedragen aan één

partij) wordt bij de cliént/begunstigde een telefonische bevestiging van de juistheid

van de voorziene overboeking gevraagd. Dat voorkomt dat een vervalsing tot

uitbetaling kan leiden.

e De (kandidaat-)notarissen krijgen dagelijks een overzicht van alle mutaties op de

derdengeldenrekeningen zodat zij elkaar controleren en fraude verder wordt

bemoeilijkt.

e Escrow-dossiers mogen alleen nog in behandeling worden genomen met

toestemming van het bestuur. In dat geval kunnen additionele risico-mitigerende

maatregelen worden getroffen zoals de inhoudelijke betrokkenheid van een tweede

notaris.

e Er wordt regelmatig mede met behulp van openbare bronnen gecontroleerd of

(kandidaat-)notarissen bestuursfuncties vervullen bij voor kantoor niet bekende

stichtingen (of andere rechtsperscnen) om misbruik daarvan te voorkomen.

Er is verder een specifieke compliance officer aangenomen die op regelmatige basis

controleert of de regels voor het beheer van derdengelden worden toegepast en de

derdengeldenposities juist zijn. De compliance officer rapporteert aan het bestuur.

In mijn brief van 28 oktober 2020 informeerde ik u al dat het OM heeft laten weten dat

Pels Rijcken geen verdachte is en dat er geen aanwijzingen zijn dat medewerkers van

Pels Rijcken zijn betrokken. Die situatie is ongewijzigd. Ook uit het in opdracht van

mijn kantoor door Deloitte Forensic & Dispute Services en Van Doorne N.V. verrichte

0082



24642521

datum

onze ref.

Landsadvocaat

5 maart 2021 3/3
RV/RV/-

en nagenoeg afgeronde onderzoek is niet van betrokkenheid bij de fraude van anderen

dan Oranje gebleken.

Zoals in de media is aangegeven, zijn de naamswijzigingen van de stichting op

verzoek van Oranje gepasseerd door onze notaris (coe,]. Hij heeft daarbij te

veel vertrouwd op de integriteit van Oranje, die al lange tijd zijn collega-notaris was.

Uit de onderzoeken blijkt geen enkele verdere betrokkenheid van [covey]. Wij

hebben geen reden tot twijfel aan zijn integriteit. Wij voeren als maatregel in dat een

notaris voortaan geen aktes voor kantoorgenoten mag passeren.

Afgelopen dinsdag is de Deken van de Haagse Orde van Advocaten een eigen

onderzoek gestart naar aanleiding van de fraude. Hoewel van betrokkenheid van

advocaten bij de fraude niet is gebleken, wil de Deken dat zelf vaststellen.

Vanzelfsprekend werken wij volledig mee aan het onderzoek.

Voor nadere vragen of overleg ben ik uiteraard beschikbaar.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,

Peis Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
 

 (10)(2e)   
R.W. Veldhuis
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To: [(10)(2e)|,[(70)2e)| (Parket-Generaal)'|__(10)(2e)_ |@om.nl

Ce: BD/DCOM/WS8&0O| (10)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e) -

BD/DCOM/WS&O]} (10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) (PaG Den Haag)'|__(19(2e)  |(@om.nl]
(10)(2e)

 

From: - BD/DCOM/WS&0

Sent: Fri 3/5/2021 6:50:51 PM

Subject. FW: Schriftelijk

Received: Fri 3/5/2021 6:50:52 PM

[ror
Ook nav jouw telefoontje vanochtend is er zoals je weet contact geweest tussen DJOA en jullie lijn. Zoals geappt

ook, we hebben het rechtgezet middels onderstaande mail.

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 
   isterie van Justi

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

aR
:

(10)(2e) @minjenv.n|

www. rijksoverheid.nl/jenv

 
Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 19:40

Aan: |(10)(2e)

cc: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: Schriftelijk

In navolging op ons telefoongesprek even ook per mail.

Groet (10)(28)

Op 6 maart 2019 is de Minister, en marge van een overleg, door Van der Burg de vertrouwelijke mededeling gedaan
van een embargo onderzoek tegen een notaris van Pels Rijcken. Daarin zijn geen verdere details m.b.t. dit embargo
onderzoek gedeeld. Een embargo onderzoek houdt in dat de minister er met niemand over mag spreken.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

29106538 0083



To: (10)(2e) - BD/DCOM/WS8&O) (10)(2e) @minjenv.nl]; Grapperhaus, F.B.J. -

BD/AL (10)(2e) (@minjenv.n\};| (10)(2e) [| (10)(2e) |@minjenv.ni);[121](10)(2e)|. -

BD/DWJZ/JZW] (19)(2e) @minjenv.nij;| (10)(2e) [- BD/DJOA/JBOZI_ (10)(2e) |@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) - BD/DCOM/WS8&OL_(10)(2e) @minjenv.n| (oye) -
BD/DBO/ADVIES[___(10)(2e)  |@minjenv.nl]

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Sat 3/6/2021 3:12:46 PM

Subject. RE: po6 maart 2019

Received: Sat 3/6/2021 3:12:47 PM

 

   

 

Allen,

Zojuist heb ik Gerrit vd Burg gesproken, en het leek me goed om even de gang van zaken goed vast te leggen.

1. Donderdag is mij een woordvoerigslijn voorgelegd mbt vragen van het Fd nav de kwestie rondom een notaris van de

Landsadvocaat.

2. Er ging even iets mis waardoor deze antwoorden donderdagmiddag werden verstuurd voordat ik in een telefoongesprek
donderdag einde middag aan DCOM kon melden dat ik mij herinerde in februari 2019 een korte vertrouwelijke mededeling
te hebben gekregen van de voorzitter College dat er aanwijzingen waren tegen een notaris by de Landsadvocaat en er in dat

kader sprake was van een (embargo-)onderzoek.

3. De op dit punt niet correcte woordvoeringslijn is conform gebruik door DCOM aan OM COM gemeld, waarna het Pag
contact heeft gezocht met DGRR en melding heeft gemaakt van de door mij ad 2 al genoemde vertrouwelijke mededeling
van de voorzitter aan mij. Die mededeling betrof: “Op 6 maart 2019 is aan de Minister en marge van een PO gemeld dat er

een embargo-onderzoek was tegen een notaris van het kantoor van de Landsadvocaat.” (Ik begrijp dat de mededeling ook

zegt dat de toenmalige DG DGRR daar ook bij was, maar dat kan ik my eerlijk gezegd niet herinneren.)

4. Inmiddels is een en ander gecorrigeerd naar de betreffende journalist, zie onder.

5. Vandaag heb ik gesproken met de voorzitter Gerrit van den Burg, die my bevestigde dat op 6 maart de korte mededeling
is gedaan zoals onder 3 aangehaald - en ook niet meer dan dat. De voorzitter meldde mij verder het volgende. (10)(2g)
 

(10)(2e)    
6. De mededeling van| (19)(2e)|| (19)2e) |aan mij in september vorig jaar dat er een strafrechtelijk onderzoek was gaan lopen

tegen de notaris van de LA kwam direct na de mededeling van de LA aan haar en betrof overigens nog steeds weinig details.

Groet,
Ferd

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O <__(10)(2e) — @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 05 mrt. 2021 7:49 PM
 

    

 

Aan: Grapperhaus. FBJ. - BD/AL El (10)(2e) @minjenv.nl>.| (10)(2e) ll (10)(2e) \@minjenv.nl>,[1912]
(10)(2e) |,

- BD/DWIZ/IZW <(10)(2e)|@minjenv.nl>.| (10)(2e) |- BD/DJOA/IBOZ < (19)(2¢) (@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) -BD/DCOM/WS&O <_(19)(2e)_|@minjenv.nl> (10)(2e) BD/DBO/ADVIES

<__ (10)(2e)  |(@minjenv.nil>
Onderwerp: RE: po 6 maart 2019

En nog een laatste update:
Journalist net onderstaande gemaild. Hij gaf aan maandag te publiceren, en niet morgen al. Ik zal voor de

volledigheid ook woordvoering OM wederom een seintje geven.

24641275 0084



(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M

(10)(2e)  |@minjenv.n!

www. rijksoverheid.nl/jenv

Vooreen rechtvaardigeenveiligesamenleving

Xbox

Van:[(ie)| - BD/DCOM/WS&OVerzonden: vrijdag 5 maart 2021 19:36

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL;| (10)(2e) |[rox2e] (royze)_]- BD/DWIZ/IZW ;

[|toy@e)|- BD/DIOA/IBOZlett — BD/DCOM/WS&0 i| (oye) F BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: RE: po 6 maart 2019

Telefonisch zojuist met Ferd kortgesloten dat ik onderstaande tekst naar FD mail.

Op 6 maart 2019 is de Minister, en marge van een overleg, door Van der Burg de vertrouwelijke mededeling gedaan
van een embargo onderzoek tegen een notaris van Pels Rijcken. Daarin zijn geen verdere details m.b.t. dit embargo
onderzoek gedeeld.
Een embargo onderzoek houdt in dat de minister er met niemand over mag spreken.
Met vriendelijke groet,

 

 

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 
(10)(2e) @minjenv.n!

www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor eenrechtvaardigeenveiligesamenieving

DEEL

Van:|(ioe)|-BD/DCOM/WS&O
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 19:33

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL < (10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e)

<[| (102e) |@minjenven|>; [cme] 2) [-- BD/DWIZ/IZW <|_(10X2e) |@minjenv.ni>; (10)(2e) -

BD/DJOA/JBOZ <|_ (10)2e)_ |@minjenv.ni>

cc: (19)(28) -

BD/DCOM/WS&O <[__(102e) |@minjenv.ni>;[—1o2e)
BD/DBO/ADVIES <| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: po 6 maart 2019

FD wil de betreffende zin even op de mail. Ik stel onderstaande zin voor:

Zoals zojuist telefonisch besproken, nog even op de mail.

Op 6 maart 2019 is de Minister, en marge van een overleg, door Van der Burg de vertrouwelijke mededeling gedaan
van een embargo onderzoek tegen een notaris van Pels Rijcken. Daarin zijn geen verdere details m.b.t. dit embargo
onderzoek gedeeld.
Met vriendelijke groet,

 

  

  

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

24641275 0084

 



en Veiligheid Ministerie van Jus‘

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

m|(ioe)|
(10)(2e) @minjenv.nl|

www. rijksoverheid.ni/jenv

Voor eenrechtvaardigeen veilige samenleving

xxx

“Hierna hebben GvdB, de minister en|"*"\in kleine kring verder gesproken over een

embargo onderzoek tegen een notaris. GvdB heeft hen op de hoogte gesteld van dit

onderzoek.”

Nb

Uit het verslag blijkt dat (10)(2e) is, Van ons was ook| —_(192e)—aanwezig hij heeft dit

vastgelegd. Daarnaast blijkt uit onze stukken - die Gerrit toen bij zich had - dat het het FP onderzoek

tegen de notaris van Pels betreft.

Groet

 

 

(10)(2e)    
Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Prins Clauslaan 16, Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
088 - 6997975

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

24641275 0084



To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[_(10)(2e)— |@minjenv.nl]
From: rane (10)(2e) |- BD/DWJZ/JZW

Sent: Sun 3/7/2021 4:56:01 PM

Subject: de brief aan de TK

Received: Sun 3/7/2021 4:56:01 PM

TK Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken.docx

 

 

Naar aanleiding van berichtgeving inzake fraude door een voormalig notaris van het kantoor Pels Rijcken van heden (zie

www.pelsrijcken.nl), informeer ik u als volgt.

De kwestie waarover het kantoor bericht, maakt deel uit van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Over (lopende) individuele

zaken doe ik inhoudelijk geen mededelingen. Om die reden heb ik uw Kamer ook niet eerder over deze kwestie ingelicht en kan ik

op die inhoud nu ook niet nader ingaan.

Naast het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, heeft het Bureau Financieel Toezicht, conform haar wettelijke

taak als integraal toezichthouder op het notariaat, de kwestie ten aanzien van de notariéle werkzaamheden in behandeling.

In aanvulling op de berichtgeving van het kantoor, hecht ik er in dit stadium wel aan u te berichten dat de Landsadvocaat mijn

Ministerie in september 2020 heeft bericht dat een bij het kantoor werkzame notaris (destijds tevens partner en

bestuursvoorzitter) verdachte was in een strafrechtelijk onderzoek. Betrokkene is kort nadat deze verdenkingen aan het licht

kwamen overleden.

Namens de Staat heeft mijn ministerie zich in de afgelopen periode met de Landsadvocaat verstaan, teneinde te bezien of er

mogelijk gebreken zouden kunnen kleven aan de notariéle werkzaamheden van betrokkene, of aan de dienstverlening van het

kantoor waar de Landsadvocaat aan is verbonden, ten behoeve van de Staat.

De Landsadvocaat heeft mijn ministerie bericht dat het kantoor Pels Rijcken geen verdachte is en dat het kantoor ook zelf aangifte

heeft gedaan tegen betrokkene. De Landadvocaat heeft mij verder bericht dat het kantoor de volle medewerking verleent aan het

Openbaar Ministerie.

Tenslotte heeft hij toegelicht welke maatregelen door het kantoor genomen zijn vanaf het moment van het bij hem bekend raken

van de verdenking. De Landsadvocaat heeft mij op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de voorlopige bevindingen uit het in

opdracht van het kantoor verrichtte onderzoek.

Daarnaast heb ik onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de

Rijksoverheid. Dit onderzoek is verricht door het kantoor Houthoff. Op 18 december 2020 ben ik over de resultaten daarvan

ingelicht. Dat onderzoek heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in zaken waarin de Staat cliént was, niet naar daaraan te

stellen notariéle standaarden is gehandeld.

Ook voor het overige bestaat op basis van hetgeen mij bekend is momenteel geen aanleiding tot zorg ten aanzien van de kwaliteit

en legitimiteit van de werkzaamheden van de Landadvocaat ten behoeve van de Staat. Wanneer nieuwe ontwikkelingen of

resultaten van onderzoeken daartoe aanleiding geven, zal ik u daarover informeren.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

(onaay oz
(10)(28)

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

TL| 19)@e)

(10)(2e) |@ minjeny.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)

29102319 0085



To: (10)(2e) L BD/DCOM/WS&O| (10)(2e) @minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) | (10)(2e)|@minjenv.ni: | (10)(2e) | - BIDAROZ ge)laminjenvnl(10)(2e) - BDIDCOM/WS&O]_(10)(2e) @ninienv. nly; (10)(2e) F BDIDCOMWS8O[___(10(2e)_|@minjenv.nl]
From: (10)(2e)|. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Sun 3/7/2021 4:57:14 PM

Subject. RE: aanvullende vraag FD

Received: Sun 3/7/2021 4:57:15 PM

  

Ik heb de brief net gestuurd

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: zondag 7 maart 2021 17:54

Aan{___(10)2e)_——_—|- BD/DCOM/WS&O

cc:| (10)(2e) | [ree] -BD/DWIZ/Izw;[____(102e)_——sF BD/DIOA/JBOZ;|_(10)(2e)__—‘d-
BD/DCOM/WS&0O ; (10)(2e)  SD/DCOM/Wsbo

Onderwerp: RE: aanvullende vraag FD

Ik wil die hele brief zien voordat ik er op in ga.

En het vorige contact was EERgisteren niet gisteren.

Slordig weer, mensen.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O < (10)(2e) (@minjenv.nl>
Datum: zondag 07 mrt. 2021 17:33

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) (@minjenv.nl>

Kopie:| (10)(2e) ai
(10)(2e) |@minjenv.nl>.fore,| (10)(2e)|. - BD/DWIZ/AZW {(10)(2e)|@minjenv ul>.

(10)(2e) _]|- BD/DIOA/IBOZ <{(10)(2e) [@minjenv.a (10)(2e) |- BD/DCOM/WS&0 4 (10)(2e) |(@minjenv.nl>, (10)(2e)
(10)(2e)_|- BD/DCOM/WS&O 4 (10)(2e) — |@minjenv.nl>

Onderwerp: aanvullende vraag FD

Beste Ferd,
Het FD heeft nav gister over Pels Rijcken nog een korte vervolgvraag: waarom stond niet in de Kamerbrief van 2 maart stond

dat in maart 2019 het OM vertrouwelijk heeft medegedeeld dat er een embargo-onderzoek liep naar een notaris van Pels

Rijcken?

In overleg met[(19)2e)]en stellen we voor om zo dicht mogelijk te blijven bij wat aan de Kamer is geschreven 2 maart:

,,De kwestie waarover het kantoor bericht, maakt deel uit van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Over (lopende) individuele

       

 

   

zaken doe ik inhoudelijk geen mededelingen. Om die reden heb ik uw Kamer ook niet eerder over deze kwestie ingelicht en kan ik

op die inhoud nu ook niet nader ingaan.”

Tevens, is het goed om direct ook moment van informeren over BFT-onderzoek te benoemen. Dan zijn we volledig en laat

hetzelfde beeld zien: de Kamer is in de brief van 2 maart ook over het BFT-onderzoek geinformeerd zonder dat hierbij verder het

momentum wordt benoemd, waarop de onafhankelijke instantie dat aan JenV heeft gemeld.
Daarmee stellen we voor als volgt te reageren richting het FD, ben je daarmee akkoord?

Opzetmail
Beste| (10)(2e) |,

De brief aan de Tweede Kamer 2 maart 2021 is gestuurd naar aanleiding van berichtgeving van kantoor Pels

Rijcken, om de Kamer te informeren over wat JenV heeft gedaan naar aanleiding van hetgeen de landsadvocaat ons

heeft bericht sinds september 2020.

Zoals je in de Kamerbrief van 2 maart kunt lezen, maakt de kwestie deel uit van een lopend strafrechtelijk
onderzoek en doet de minister over individuele zaken geen inhoudelijke mededelingen. Om die reden is de Kamer

ook niet eerder over de kwestie ingelicht en kan nu ook niet nader worden ingegaan op de inhoud.

Link kamerbrief:

Kamerbrief naar aanleiding van berichtgeving over onderzoek naar kantoor Pels Rijcken | Kamerstuk |

Rijksoverheid.nl
Zoals gisteren ook al is aangegeven, kreeg de Minister op 6 maart 2019 enkel een vertrouwelijke mededeling van

een embargo onderzoek tegen een notaris van Pels Rijcken.
Voor de volledigheid kan ik nog aanvullen over het onderzoek van het BFT, dat ook in debrief aan de TK wordt

genoemd, het ministerie door het BFT is bericht op 3 november 2020.

Groeten,
(10)(2e)

    

  

   
 

(10)(2e)  
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

29106536 0086

 



M (10)(2e)

(70)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

29106536 0086



To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL (10)(2e) (@minjenv.nl]

Ce: (10j2e| (10)(2e) |,

-

BOIDWAZ
ZW (10)(2e)|@minjenv.nl}; (10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl}; [(10)(2e)]

(10)(2e) [| (10)(2e)  |@minjenv.ni]

From: (10)(2e)  BDIDCOMWS8O
Sent: Sun 3/7/2021 7:37:19 PM

Subject. RE: aanvullende vraag FD

Received: Sun 3/7/2021 7:37:20 PM

  
 

 

 

    
    

  

Ging prima. Heb het mondelinge verhaal ook goed kunnen doen. Verhaal was al bijna af en dit was detail, gaf hij nog aan.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus. F.B.J.-BD/AL 4 (10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: zondag 07 mrt. 2021 7:11 PM

Aan: [_iore BD/DCOM/WS&O<_(10)(2e) |@minjenv.nl>

Kopie: BDDWIZ/ZW <{(10)(2e)|@minjenv.nl>| (10)(2e) J4 (10)(2e) \@minjenv.nl>| (19)(2e)

(10)(2e) <{(0)2e) — @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanvullende vraag FD

 

 

Laat nog even weten hoe het gesprek ging.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) -BD/DCOM/WS&O <_(19)(2e)_ |@minjenv.nl>
Datum: zondag 07 mrt. 2021 19:08

Aan: Grapperhaus, FBJ. - BD/AL | (10)(2e) (@minjenv.nl>

Kopie: |(10)2| (10)(2e)|.- BD/DWIZ/IZW acy 2e)|@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nt>,[(10)2e)|
(10)(2e) (10)(2e)  @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende vraag FD

Ok, ik mail en bel FD met deze aanvulling.

Groet,

(10)(2e](10)2e)
  

(10)(2e) |

 

 

Ministerie van Justitie enin Velligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

:[ (oye)

E:L(10)2e) [@minjenv.nl

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Verzonden: zondag 7 maart 2021 18:50

Aan: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

cc: (10)(2e) |, - BD/DWIZ/JZW; (10)(2e) (10)(2e) _|
Onderwerp: RE: aanvullende vraag FD

Zie onder.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Datum: zondag 07 mrt. 2021 18:46

Aan: Crapperhate.
F.B.J. =BD/AL 4 noe

@ minjenv.nl>

Kopie: (10) minjenv.nl>, (10)(2e) ql (10)(2e) |@minjenv.nl>,

24641504 0087

             



  

[ (10)(2e) | (10(2e) — |@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: aanvullende vraag FD

Ferd,
Nav het gesprek met Jen mij zojuist, dit voorstel:

“De brief had als doel om de Kamer te informeren over wanneer de Landsadvocaat het ministerie had ingelicht en welke stappen

daarna, door het kantoor Pels Rijcken en door ons, zijn genomen. Dezebriefwas niet bedoeld om de Tweede Kamer over het

onderzoek als zodanig in te lichten. In de brief staat ook expliciet dat niet op het strafrechtelijk onderzoek zelf wordt ingegaan.”
TER CONTEXT VOOR DE JOURNALIST:

   

 

- Anders dan de mededeling in maart 2019 had de Minister over deze zaak ook niet vernomen van het OM.

- Die mededeling. betrof enkel cen vertrouwelijke mededeling dat een embargo onderzoek liep tegen een notaris van Pels Rijcken.

- De inhoud EN OMVANG van de zaak is ons pas duidelijk geworden vanaf september 2020.

Groet,
GOV)

(10)(2e)
 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(1o)(2e)

Van - BD/DCOM/WS&0 < (10)(2e) @ minjenv.nl>

Datum: zondag 07 mrt. 2021 17:33

Aan: Grapperhaus, F.B.J. -BD/AL 4 (10)(2e) @ minjenv.n|>

   

 
 

   Kopie:| (10)(2e) 10,22) |@minjenv.ni>,e4| (10)(2e) |, - BD/DWIZ/JZW {(10)(2e)|@minjenv.nl>,

(10)(2e) | BD/DIOA/IBOZ< (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O  
{_(10)(2e) |@minjenv.nl>,

Onderwerp: aanvullende vraag FD

Beste Ferd,

Het FD heeft nav gister over Pels Rijcken nog een korte vervolgvraag: waarom stond niet in de Kamerbrief van 2 maart stond dat in maart 2019

het OM vertrouwelijk heeft medegedeeld dat er een embargo-onderzoek liep naar een notaris van Pels Rijcken?

 (10)(2e) |- BD/DCOM/WS&0<] (10)(2e) @minjenv.nl> 

24641504 0087



18:17 all 4c @_)

<
(1oy(22)

2 oersonen >

 

   
ma 8 mrt. 10:00

Intern niets bekend-over melding
voor sept, maar bij Pag wel. Pag
mailt ons daar zometeen over 

ma 8 mrt. 16:47

(Oy

Stukje beantwoording kan direct

naar] co» jen Gerrit. Gerrit weet

[o=
ervan.Lichtjij “ce in| (102¢) fen

roe) sluit jij kort met — 122

29102289 ma 15 mrt. 20:27 0088



29106445

 

WhatsApp gesprek (10)(2e) (DBO) —| (10)(2e) | (10)(2e) |(DGRR)   

 [08: 36, 08-03-2021]|_(10)(2e) (10)(2e) |: Er is op verzoek van een call aangemaakt voor nu

over FD en Oranje. Weet nietofjij al in gesprek bent met ze en aan kan sluiten

[18:37, 08-03-2021]| (10)(2e)} (10)(2e) |: Voor alle zekerheid: jullie zorgen in overleg met Ferd voor

goed moment verzending en opmaak?

[18:47, 08-03-2021]| (10)(2e)|| (19)(2e) |: heeft al contact met ferd en/(10)(2e)|hierover.
Komt goed.

[18:54, 08-03-2021] [(10)2e)] [(70)Ze)|: Top

[19:07, 08-03-2021]| (10)(2e) (10)(2e) |: Brief gaat morgenochtend. Kamer ontvangt ivm

avondklok alleen nog covid gerelateerde zaken.

[19:09, 08-03-2021]| (10)(2e) | (19)(2e)_|: Brief moet zijn kamervragen overigens - voor daar

misverstanden over ontstaan
*

0089



To:  

  

 

 

 

  

[_(10)(2e) aprorassat ieleriensn [eee](10)(2e)|. - BD/DWJZ/JZWIf(10)(2e)|@minjenv.nl];
(10)(2e) - BD/DWJZ/JZWI] (10)(2e) @minjenv.nl]

From: [(10\(2e)] B. - BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 8:37:45 AM

Subject. RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Received: Mon 3/8/2021 8:37:46 AM

Ha[om
Ik bel je zo even. Sprak DJOA (| (10)(2e) )net en inderdaad aantal vragen waar we even vandaag naar kijken ivm wens om

zeer snel uit te sturen.

Gr.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DRB/TR «_(10)(2e) |@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mit. 2021 9:34 AM

Aan:[Cov](10)(2e) |, - BD/DWIZ/IZW <[(10)(2e)|@minjenvn> (10)(2e) - BD/DWIZ/IZW

{| (10)(2e)—[@minjenv.nl>
Kopie: [|  toyze) 1020)Jam injenv.nl>

Onderwerp: FW: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Ter informatie: bij de KNB willen (10)(2e) jen} (10)(2e) wel behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de kamervragen van de SP.

10)(2e)

  
 
  

 

    
(10)(2e)

knb.nl

Van:|_(10)(2e)

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 14:41

(10)i2e) 
Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR

CC:| = (10)(2e)

Onderwerp: RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Beste[ance]
Ik zie dat de SP vragen heeft gesteld: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021204195&did=2021D09209

Als wij nog op enigerlei wijze kunnen meedenken of zaken verduidelijken ten behoeve van de beantwoording, hoor ik het graag.

Goed weekend alvast,
Met groet,

(10)(2e)

Public Affairs

Van:[__(10)(2e)_J¢{_(19)(2e) |@knb.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 20:37

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR<|_ (10)(2e) |@minjenv.nl>

ce; (10)(2e) Jq_ (19)@2e)  |@knb.nl>;[(oye) }4(12e|@knb.nl>
Onderwerp: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Beste[1261]
Ter info:

https://www.pelsrijcken.nl/nieuws/fraude-frank-oranje

https://fd.nl/ondernemen/1375783/landsadvocaat-verwikkeld-in-financieel-schandaal-na-fraude-voormalige-topman-sbcl1ca03BOxA
https://fd.nl/ondernemen/1375643/notarissen-beheren-miljarden-en-dat-leidt-vaker-tot-schandalen

https://www.knb.nl/nieuwsberichten/fraudezaak-voormalig-notaris-oranje-schokt-knb

gr.[onee]
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 

 

 

 

   
Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie (KNB)

Spui 184, 2511 BW Den Haag
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag

29102846 0090



M:|_(10)(2e)

Exfioxed @knb.nl

Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.-notaris.nl

Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn of Facebook.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitendbestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

 

29102846 0090



 

   
 
 

To: (10)(2e) BD/DWJZ/JZWI_(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/SBA]_ 10)(2e)_ @minjenv.nl];
(10)(2e) + BD/DWJZ/JZWI (10)(2e) @minjenv.nl]

From: (10)(2e)_ +BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 8:39:29 AM

Subject. RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Received: Mon 3/8/2021 8:39:29 AM

 

  

 

Tk bedoelde|_(19X2e)| Juist ter afstemming ;-)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) |.

- BD/DWIZ/IZW <{(roy2e)(10)(2e) (@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 9:38 AM

Aan: (10)(2e) H (10)(2e) (@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRB/TR <_(10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e)

(10)(2e) -BD/DWIZ/IZW (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Stemmen jullie svp eerst onderling af. Ik kan nu lastig bellen

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:38

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR;|(192{ (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW ; (10)(2e) - BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Ha

Ik bel je zo even. Sprak DJOA net en inderdaad aantal vragen waar we even vandaag naar kijken ivm wens om

zeer snel uit te sturen.

Gr.

(10)(2e)

 

Verzonden met

cay
Work

(we
blackberry.com)

an:[___(10)2e)JBD/DRB/TR<_(10K2e)_@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 9:34 Re (oe)|
Aan: [oe] (70)2e)], - BO/DWIZ/IZW <[(10}2e)|@minjenv.ni>,|_———(10@e)——s- BD/DWIZ/JZW__(10}2e)__—|@minjenv.nl>
Kopie:| (10)(28) lf ¢ 10)(2e) [@minjenv.ni>

Onderwerp: FW: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Ter informatie: bij de KNB willen| (10)(2e)
(en)

(10)(2e) \wel behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de kamervragen van de SP.

(10)(2e)

(10)(2e)

knb.nl

van:[ (70)(2e)]<{9}29@knb.nl>
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 14:41

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR<|_ (10)(2e)  |@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e)|@knb.nl>

Onderwerp: RE: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

Beste

Ik zie dat de SP vragen heeft gesteld: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021204195&did=2021D09209

Als wij nog op enigerlei wijze kunnen meedenken of zaken verduidelijken ten behoeve van de beantwoording, hoor ik het graag.

Goed weekend alvast,

Met groet,

(10)(2e)

Public Affairs

van:{ (1022) 4_(10)(2e) |@knb.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 20:37

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR<| (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc:| (10)(2e) [<q (10)(2e) — |@knb.nl>;] (10y(2e) }{(!2]@knb.nl>

Onderwerp: Fraudezaak voormalig notaris Oranje schokt KNB

  

    (10)i2e) 

 

 

 
 Ter info:

29102845 0091



https://www.pelsrijcken.nl/nieuws/fraude-frank-oranje

https://fd.nl/ondernemen/1375783/landsadvocaat-verwikkeld-in-financieel-schandaal-na-fraude-voormalige-topman-sbc1lca03BOxA

https://fd.nl/ondernemen/1375643/notarissen-beheren-miljarden-en-dat-leidt-vaker-tot-schandalen
https://www.knb.nl/nieuwsberichten/fraudezaak-voormalig-notaris-oranje-schokt-knb

gr.|(10)2e)

Met vriendelijke groet

(10)(2e)

 

 

   
Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie (KNB)

Spui 184, 2511 BW Den Haag
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
T:[ (oye)
M:

E:txe4@knb.nl
Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.notaris.nl

Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn of Facebook.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitendbestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet teegestaan.

Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

 

29102845 0091



To: (10)(2e) - BD/DRB/SBA] (10)(2e)_ |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/SBA| (19)(2e)|@minjenv.nl]

Ce: (10)(2e) J- BD/DRB/TRE_(10)2e)_|@minjenv.ni]j;_(0)2e)__ | BD/DRB/TRIL(0)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) |} BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 9:09:31 AM

Subject! FW: FD-LA-KV

Received: Mon 3/8/2021 9:09:31 AM

miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

Ha [(10)(2e)Jen

Zoals net almet [(10)2e}] gesproken. Heb net een aanzet gemaakt voor een koers die we maar even moeten

verkennen.

@[(10y2e)][aoy2e)], kunnen jullie een lijntje slaan naar KNB en BFT? Mijn idee is dat we vanochtend een eerste lijn klaar

moeten hebben.kunnen jullie de aanzet verder uitwerken.

@|(10V28)—|ter info

Is het handig om rond 1245 a 1300 even samen te zitten om concepten te bespreken zodat ze daarna DJOA

kunnen?

Gr.

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:31

Aan: (10)(2e)

cc:| (10)(2e) || (10)(2e} [sory
Onderwerp: FW: FD - LA- KV

Goedemorgen| (19)(2e)|,

 

  

 (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW
 

Zie bijgaand en mail hieronder. Zou jij de Kamervragen 3 t/m 6 willen beantwoorden? Het heeft spoed (zie mail

hieronder). Ik bel je meteen even om de context te schetsen.

Groeten,| (10)(2e)

 

 

   

    

  

Van:| (10)(2e) kf} (0)(2e) |@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 8:53 AM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL { __(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e)  {@minjenv.nl>,| (1)(2e)

(10)(2e) @minjenv. n>. | (10)(2e) |- BD/DCOM/WS&O <|_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>.| (10)(2e) k
| (10)(2e) @minjenv.nl>, [02 (10)(2e) |. -BD/DWIZ/IZW<{(10)2e)|@minjenv.nl> | (10)(2e) |
<q (10)(2e) \@minjenv.nl>,| (10)(2e) -BD/DBO/ADVIEES q__(10)2e) _|@minjenval>.| (10)(2e) |-   
BD/DBO/ADVIES <{ (10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: FD -LA-KV

Beste collega’s,
Zie bijgaande vragen van 5maart jl. Streven deze vandaag te verzenden inclusief een reactie op FD vanochtend. Er staat nu een

overleg gepland om 11u vanochtend, maar mss is het goed dat overleg te verlaten naar een moment dat we de concept-

beantwoording kunnen bekijken. Mocht er behoefte zijn aan een overleg om de beantwoording te kunnen maken laten we het

overleg van 1iu staan. Ik check dat met [(10)2e)].
Groeten] (10)(2e) 

29102843 0092



 

To: | (10)(2e) | (10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[_ (10)(2e) |@minjenv.nl];

(10)(2e) BD/DCOM/WS&O]_(10)(2e)_ |@minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl]

From: [(toy2e](10)(2e) |. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 9:28:16 AM

Subject RE: FD-LA- KV

Received: Mon 3/8/2021 9:28:17 AM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

sorry

Van:['1](10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:15

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ; (10)(2e) + BD/DCOM/WS&O; (10)(2e)

foe|- BD/DBO
Onderwerp: FW: FD - LA - KV

Besten, hierbij alvast een voorzet voor de kmvr. Graag jullie inzichten ook hierbij
Ik ga nu ene tekstje maken tbv de aanbiedingsbrief

| (10)(2e) | (10)2e) |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 08:54

Aan: Grapperhaus,F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) @ minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl>;) (10)(2e)

[_(toy2e) —Yt0(2e)_ J@minjenv.nl>;| (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O <¢_(10)(2e)_ [@minjenv.ni>; (10)(2e) -

 

 

 

  

   

     | (10)(2e) [@minjenv.ni>;[oe | (10V(2e) |

- BD/DWIZ/IZW (10)(2e)|@minjenv.nl>; (10)(26)

<q (10)(2e)  |@minjenv.nl>;[___(10@e)____} BD/DBO/ADVIES <_(19)(2e)_|@minjenvnl>;|_(19/(2e)  
BD/DBO/ADVIES< (19)(2e) |@minjenv.ni>

Onderwerp: FD - LA - KV

Beste collega’s,
Zie bijgaande vragen van 5 maart jl. Streven deze vandaag te verzenden inclusief een reactie op FD vanochtend. Er staat nu een

overleg gepland om 11u vanochtend, maar mss is het goed dat overleg te verlaten naar een moment dat we de concept-

beantwoording kunnen bekijken. Mocht er behoefte zijn aan een overleg om de beantwoording te kunnen maken laten we het

overleg van 11u staan. Ik check dat met [(10)2e)].
Groeten

24641298 0093



To: (10)(2e) |- BD/DJOA/JBOZI_(10)(2e) |@minjenv.nl]

 From: (10y(2e] (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 10:12:40 AM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaatopie
Received: Mon 3/8/2021 10:12:41 AM

We moeten denk ik niet inhoudelijk antwoorden bij 6. Ook ik weet het op recht niet hoe dat precies is gegaan. De

onderzoeken lopen immers nog.

Van:| _(10)(2e)——:BD/DIOA/JBOZ
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:49

Aan:[Coq(10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat opm|e|
Ha [(102e)},
Zie procesmatige info in kantlijn bijlage. DRB([covzei][ (10\(2e)_]) en DRC ((___(10)@e)__]) kijken naar de DGRR-vragen. Zie

specifiek ook het eerste deel van vraag 6 waar DRB geen antwoord op zegt te kunnen geven omdat ze niets over de casuistiek

van dit individuele geval weten. Wellicht is dat een vraag-onderdeel dat beter bij de LA kan worden uitgezet.
Groeten,

24641308 0096



To: (10)(2e) ~

BDIDEOMIWSAO| (10y2e)_@minjenv.n]]; fe), [()2e)]. - BD/DWJZ/JZWI710)(2e) |@minjenv.ni; [roe
  

(10)(2e) L (10)(2 (@minjenv.nl]; (10)(2e) “BDIDIOAIBOZIL (10)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e)

BD/DBO/ADVIES|L_(10)(2e) aaron nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 3/8/2021 10:25:41 AM

Subject. RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 10:25:42 AM

Ja eens, maar dan wel als ten overvioede. De vraag die er mi nl aan voorafgaat is of dat ook onderdeel had moeten

zijn van het onderzoek en/of waarom daar niet voor gekozen is. Dat is nl het antwoord op de vraag had je het

behoren te weten? En vervolgens kan je dan nog zeggen: en ik wist het verder ook niet via een ander kanaal.

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:22
 

 [oye__|-BD/DBO;—baproeo [=|coiee|-
BD/DWZ/ZW;| (10)(2e) I (10)(2e) |

BD/DIOA/BOZ;|___(102e)__|-BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Eens met] (10)(2e) |mbt laatste vraag. Goede suggestie zo. Het uit elkaar halen van die twee zaken is waar het om

gaat. Maar als het wel goed om expliciet te benoemen dat we geen weet hadden van die zaken die andere

overheden hebben geraakt.
(10)(2e)|[ (10)(2e)

(10)(2e) 
 

Ministerie van Justitie
«

en

1

Vel igheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

M:[ (10)(2e)
E: [| (0)(2e) [@minjenv.nl

(10)(2e) |< (10)(2e) |@minjenv.nl>
 

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:14

Aan:[0+[ (10)(2e) |, (10)(2e) (1022) | _(19)(2e)_|@minjenv.nl>;
BD/DJOA/JBOZ <| (10)(2e) |@minjenv.ni>;| —_(10)(2e),_——|- BD/DCOM/WS&O4 (10)2e) |@minjenv.nl>; __(10)(2e)

BD/DBO/ADVIES <|__(10)(2e) minjenv.nl>

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Ha {meer
Zie suggesties. Denk dat we met name antwoord op laatste vraag anders zouden moeten inkleden. Zie suggestie.
Groeten’ (10)(2e)

 

                        
 

 

 

   

24641311 0098



 

To: (10}(26) { (10)(2e) |@minjenv.nl] 

From: (10)(2e| ( 10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 10:26:05 AM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Mon 3/8/2021 10:26:05 AMReceived:

Dank, bij 7 denk ik dat we dat misschien toch niet moeten doen dan je voorstelt, omdat het erg ingewikkeld wordt.

Leg ik mondeling uit zodra het kan.

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:14

Aan: (102d (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW;  (10)(2e) | (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ ; (10)(2e) 

BD/DCOM/WS&0O ;

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Ha [io

(10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

Zie suggesties. Denk dat we met name antwoord op laatste vraag anders zouden moeten inkleden. Zie suggestie.
 

Groeten

 (10)(2e)   

24641312 0099



To: (10)(2e) (10)(2e) — @minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 3/8/2021 10:31:24 AM

Subject. FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 10:31:24 AM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

Stavaza. Dit moet dus nog samenbrengen

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:14

 

 

Aan: |") (19)(2€) |,

- BD/DWJZ/JZW; (10)(2e)

BD/DCOM/WS&O ; (10)(2e) } BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Ha[i

 (10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ ; (10)(2e) -

Zie suggesties. Denk dat we met name antwoord op laatste vraag anders zouden moeten inkleden. Zie suggestie.
Groeten] (10)(2e)

29106441 0100



To: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ] (10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/SBA\ (10)(2e)|@minjenv.nl];[oo]
(10)(2e) +BD/DWJZ/JZWI] (10)(2e) (10)(2e) ]- BD/DRC/CVI (10)(2e) @minjenv.nl]

Cc: (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DRB/TR

Sent: Mon 3/8/2021 10:49:58 AM

Subject: ter info FD 5 maart jl : Deloitte maakt jacht op de verduisterde miljoenen van topman pels Rijcken

Received: Mon 3/8/2021 10:49:59 AM

          

 

Winstdeling
De vraag die alle betrokkenen, en zeker ook de partners van Pels Rijcken, bezighoudt: waar zijn de gestolen

miljoenen gebleven? De landsadvocaat heeft van waakhond Bureau Financieel Toezicht op een afgezonderde

kwaliteitsrekening €10,5 mln moeten reserveren om gedupeerden schadeloos te stellen, weten bronnen.

Of dat bedrag straks ook echt ten laste van de maatschap gaat, lees: de winstdeling van de ruim dertig partners,

hangt af van het succes van de forensische experts van Deloitte, weten ingewijden. Pels Rijcken wil de schade

zoveel mogelijk verhalen op de nalatenschap van Oranje: hoeveel er nog te halen valt, is dus onduidelijk.

Vooralsnog gebeurt het hele proces in goed overleg. Op het vastgoed van Oranje is bijvoorbeeld nog geen beslag

gelegd.
Mocht er van het verduisterde geld inderdaad geen spoor meer te vinden zijn, dan wordt de maximale schade per

partner geraamd op €300.000, weet een ingewijde. Een 100%-winstdeling voor een Pels-partner komt op jaarbasis
neer op een kleine €800.000. 'Drie ton schade per partner is een serieus bedrag. Maar goed, of het echt erg is?

Vraag in deze coronacisis maar eens aan een caféhouder hoe die daarover denkt.'

Het is ook nog altijd de vraag of de fraude niet toch ook nog een staartje kan krijgen voor de nabestaanden. Eerder

deze week liet een woordvoerder weten dat de afwikkeling van de nalatenschap nog wel 'de aandacht van het

Openbaar Ministerie’ heeft, omdat er mogelijk sprake kan zijn van witwassen. De nabestaanden wachten dan ook

nog met de aanvaarding van de erfenis.

Originele link van het artikel: https://fd.nl/ondernemen/1375960/deloitte-maakt-jacht-op-door-pels-rijcken-topman-
verduisterde-miljoenen-lhcicalRmnbd?utm_ source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

ochtendnieuwsbrief_ #126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126; #126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_ medium=email&utm_co

ntent=20210306&s cid=671

van:| _(10)(2e)_—_—|- BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:36

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR ;

ce:|_02e)|BD/DRB/SBA

Onderwerp: RE: FD - LA - KV

Excuus. Ik bedoelde inderdaad[(1@e)]fines], (r2]) heeft net al in concept wat antwoorden getikt (zie bijgaand),
ook op vragen 4 en 5. Zouden jullie daarop willen meelezen?

(DRC) kijkt naar vraag 3 voorzover het gaat over de opsporingsdiensten.
Kunnen jullie wel kijken naar het tweede deel van vraag 6? Waarom zijn deze overduidelijke omissies nooit eerder

ontdekt door bijvoorbeeld de onafhankelijk toezichthouder en de extern accountant? Wat zegt dit over de kwaliteit

en zorgvuldigheid van dit toezicht?

[(10)(2e)]heeft over deze kwestie eerder contact gehad met het BFT en dit is waarschijnlijk ook iets om bij het BFT na

te vragen.

Het eerste

ses
van vraag6 leg ik terug bij [(x2)] [rove],

Grosse, poypre/re { (ize) Jeminjenw nbVereanden: mam 8 maart 2021 10:27

Aan:
- BD/DIOA/JBOZ 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) <_(10)(2e) |@minjenv.n|>

ce: aoiee - BD/DRB/SBA< (19)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: FD - LA - KV

is hier bedoeld neem ik aan ? Dat was ook mijn idee omdat die vraag 6 zo sterk met de casuistiek

verweven is.

(andere)

Van:[ (10X22) - BD/DJOA/IBOZ<_10)(2e)|@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:21

(10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl>

ce: (10)(2e) -BD/DRB/TR ¢_(10)(2e)_|@minjenv.nl>; (1oy2e) | BD/DRB/SBA <|(10)(2e) |@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: FD - LA - KV

Ha| (10)(2e) |,

Nee, maar ga ik doen.

T.a.v. vraag 6: de vraag over de casuistiek leg ik terug bij (vanwege verhouding tot LA ligt deze zaak primair

bij DWIZ).

24641343 0102

 

 



Groeten, |_(10)(2e)

 

  

Van: (10)(2e) 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 10:11

Aan: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |(@minjenv.nl>

cc: (10)(2e) - BD/DRB/TR q (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e)

Onderwerp: RE: FD - LA - KV

Ha| (10)(2e)

Ter check, staat voor 3 het deel opsporing al via jullie uit bij DRC?

Dat deel kunnen wij natuurlijk niet gelijk aandragen
Gr.

Van: (10)(2e) | BD/DIOA/IBOZ¢(10)(2e) |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:31

Aan: (10)(2e) F| (10)(2e) |[@minjenv.nl>

cc:| (10)(2e)

(10)(26) BD/DWIZ/JZW< (19)(2e)|@ minjenv.ni>

Onderwerp: FW: FD - LA - KV

Goedemorgen| (19)(2e)|,

Zie bijgaand en mail hieronder. Zou jij de Kamervragen 3 t/m 6 willen beantwoorden? Het heeft spoed (zie mail

hieronder). Ik bel je meteen even om de context te schetsen.

Groeten,| (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e)  \(@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 8:53 AM

 

|- BD/DRB/SBA <{(10)(2e)| @minjenv.nl>

kd (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) y (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e)

   

 

 

  

Aan: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL < (10)(2e) (@minjenv.ni>, (10)(2e) (10)(2e)  [@minjenv.nl>,| C2e)

(10)(2e) |@minjenv.ni>.| (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O<| (10)(2e) _ |@minjenv.nl>.| (10)(2e) |
(10\(2e) |@minjenv.nl>.fe[10)2e) | - BD/DWiIz/IzW <4{(10)2e)|@minjenv.nl>| (10)(2e)

<(10)(2e) —_ @minjeny.ni>| (10)(2e) [BD/DBO/ADVIES 4_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>.| (10)(2e)  
BD/DBO/ADVIES<| (10)(2e) (@minjenv.nl>

Onderwerp: FD -LA-KV

Beste collega’s,
Zie bijgaande vragen van 5maart jl. Streven deze vandaag te verzenden inclusief een reactie op FD vanochtend. Er staat nu een

overleg gepland om 11u vanochtend, maar mss is het goed dat overleg te verlaten naar een moment dat we de concept-

beantwoording kunnen bekijken. Mocht er behoefte zijn aan een overleg om de beantwoording te kunnen maken laten we het

 overleg van 11u staan. Ik check dat met [(10)2e)].
Groeten (10)(2e)

24641343 0102



To: (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[_ (10)(2e) @minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 3/8/2021 11:19:34 AM

Subject: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 11:19:35 AM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx
 

Een paar opmerkingen bij de antwoorden.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

24641544 0103



To: (10)(2e) - BD/DRB/SBA_(10)(2e)_ |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[(10)(2e)|@minjenv.nl];
(10)(2e[ (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZWLL(10)(2e) |@minjenv.ni]; | (40)(2e) [ BD/DRB/SBA[(19)(2e)|@minjenv.nl]
Ce: (10)(2e)_ |- BD/DRB/SBA| (19)(2e) (@minjenv.nl]; (10)(2e) k BD/DRC/CV| (10)(2e) @minjenv.nl]

From: (10)(2e)_|- BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 11:36:33 AM

Subject. RE: concept antwoorden 3 4 56 en input KNB

Received: Mon 3/8/2021 11:36:33 AM

   

Allen,

Laten we in hoeveelheid mails aan |_(19)(@e) |En hen nog even uit de loop ontslaan.

  dan gaan we zo even kijken of consolideren met input bft vanuit ons kan en dan komen we samen daar

terug.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DRB/TR <_(19)(2e) |(@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 12:28 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DIOA/IBOZ (10)(2e) (@minjenv.nl>,| | (10)(2e)|- BD/DWIZ/IZW {(10y(28)|(10)(2e)(@minjenv.nl>,
(10)(2e) - BD/DRB/SBA (1 0)(2e)|@minjenvnl>

Kopie: (10)(2e) H (10)(2e) @minjenv.nl>, | (10)(2e) |BD/DRC/CV<| (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: concept antwoorden 3 4 5 6 en input KNB

  

 

    
 

len anderen,
onder aanvulling van de eerdere opzet, na verwerking inbreng KNB.

a

3)is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bij opsporingsdiensten om ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja, waaruit

blijkt dat?

Antwoord 3

(...) Kan KNB niet direct beoordelen en beantwoorden, dit is aan het BFT gevraagd. (...)

Mogelijke toevoeging na antwoord over capaciteit BFT, over bijlage pdf rapport:
 

(11)(1)    
4)Vindt u het wenselijk dat aan het zogenoemde “vier-ogen-principe” door kantoren zelf vorm kan worden gegeven? Zoja, waarom? Wat zegt het over het

systeem als het zelfs bij de landsadvocaat dus niet goed geregeld lijkt te zijn? Is hier geen sprake van te veel vrijblijvendheid?
Antwoord 4
 

(11)(4)   
5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn erdie meerrecht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden verplicht te

stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
    
6)Hoe kan het dat pas na “intern” onderzaek van Deloitte is overgegaan tot maatregelen als het aanstellen van een compliance officer, het contraleren of
notarissen nog andere functies vervullen bij andere stichtingen en het opnemen van contact met de bequnstigde om de juistheid van een overboeking te

controleren? Waarom zijn deze overduidelijke omissies nooit eerder ontdekt door bijvoorbeeld de onafhankelijk toezichthouder en de extern accountant? Wat

zegt dit aver de kwaliteit en zorgvuldigheid van dit taezicht?

Antwoord 6

Lastig te beantwoorden als we de voorgeschiedenis van deze casus niet goed kennen.

29102842 0105



BFt houdt volgens mij wel toezicht op nevenfuncties.

Mogelijke aanvulling op antwoord DWIJZ:
 

(11)(1)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/IBOZ (10)(2e) |@minjeny.n|>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 9:30 AM

Aan: (10)(2e) kl (10)(2e) |@ minjenv.n|>

Kopie: (10)(2e) k{(10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) kf (102e) |@minjenv.ni>, [ee] (10)(2e) |,

-

BD/DWJZ/JZW <(10)(2e) |@minjenv.n|>

Onderwerp: FW: FD - LA- KV

Goedemorgen|(

   

   

 

Zie bijgaand en mail hieronder. Zou jij de Kamervragen 3 t/m 6willen beantwoorden? Het heeft spoed (zie mail hieronder). Ik bel je meteen

even om de context te schetsen.

Groeten,| (10)(2e)

Van: (10)(2e) B (10)(2e) |@minjenv.nl>

Datum: maandag 08 mrt. 2021 8:53 AM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) | (10)(2e) — |@minjenv.nl>, (10)(2e)
  

 
  

 

  

| (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O q_(10)(2e)_|@minjenv.nl>,] (10)(2e)
(10)(2e)_ [@minjenv.nl>, |] (10)(2e) |, - BD/DWIZ/IZW 4(10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e)

(10)(2e) —_ [@minjenv.nl>| (10)(2e) | BD/DBO/ADVIES q_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>,[__(10)(2e)_]- BD/DBO/ADVIES
(10)(2e) |@minjenv.n|> 

Onderwerp: FD - LA- KV

Beste collega’s,
Zie bijgaande vragen van 5 maart jl. Streven deze vandaag te verzenden inclusief een reactie op FD vanochtend. Er staat nu een overleg gepland om 11u

vanochtend, maar mss is het goed dat overleg te verlaten naar een moment dat we de concept-beantwoording kunnen bekijken. Mocht er behoefte zijn aan

een overleg om de beantwoording te kunnen maken laten we het overleg van 11u staan. Ik check dat met[ivoneey),
Groeten] (10)(2e)
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

29102842 0105



To:

From:

Sent:

(10)(2e) BD/DRB/SBA[_(10)(2e)_ |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/SBA|(19)(2e)|@minjenv.nl]
(10)(2e)_+ BD/DRB/SBA

Mon 3/8/2021 1:06:23 PM

 
Subject! RE: aangepaste concept antwoorden 4 & 5 -

Received: Mon 3/8/2021 1:06:23 PM

Paar mini-tweaks in tekst over 4 ogen met 3 kan het zo inderdaad naar DJOA en finale check bij KNB altijd goed

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DRB/TR <_(10)(2e) |@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 1:31 PM

Aan: (10)(2e) <{ (19)(2e) (@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRB/SBA <{(10)2e) (@minjenv.nl>
Onderwerp: aangepaste concept antwoorden 4 & 5 -

Zoiets, is dit beter ?

Als antwoord3 erbij is kan het door naar DJOA denk ik.

Ik wil de KNB hier ook wel in meenemenwant zij leveren zeer snel aan en dan ga ikwelffbellen straks over het nu gecombineerde
nieuwe antwoord.

Proces-observatie:

Het blijft voor mij als accounthouder heel onbevredigend dat ik enerzijds hoor dat de minister er al vanaf voorjaar 2019 op de

hoogte was gebracht (door de JA denk ik, ik weet het niet want het was allemaal geheim voor mij tot een week geleden) en dat

anderzijdsjeals accounthouder dan ineens een halve dag de tijd krijgt om een antwoord te verzinnen— wat me dan mede dankzij
de KNB nog lukt ook.....

 
3)Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bijopsporingsdiensten om ingewikkeldefraudezaken op te

sporen?Zoja, waaruit blijkt dat?

fnewoord 3(KT)|
4)Vindt u het wenselijk dat aan het zogenoemde “vier-ogen-principe” doorkantoren zelf vorm kan worden gegeven? Zoja, waarom? Wat

zegt het over het systeem als het zelfs bij de landsadvocaat dus niet goed geregeld lijkt te zijn? Is hier geen sprake van te veel

vrijbliivendheid?

5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn er die meer recht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden

verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord4 en 5 gecombineerd
 

(11)(1)

6)Hoe kan het dat pas na “intern” onderzoek van Deloitte is overgegaan tot maatregelen als het aanstellen van een compliance officer, het

controleren of notarissen nog anderefuncties vervullen bij andere stichtingen en het opnemen van contact met de begunstigde om de

juistheid van een overboeking te controleren? Waarom zijn deze overduidelijke omissies nooit eerder ontdekt door bijvoorbeeld de

onafhankelijk toezichthouder en de extern accountant? Wat zegt dit over de kwaliteit en zorgvuldigheid van dit toezicht?

Antwoord 6
 

 (11)(1)   
Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ< (10)(2e) |@minjenv.nl>

Datum: maandag 08 mrt. 2021 9:30 AM

Aan: (10)(2e) Hl (10)(2e) |@ minjenv.n|>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nl>, (10)(2e) kK) (10)(2e) + |@minjenv.nl>,

 

29102841 0107



 [(10)(2e)]. - BD/DWIZ/IZW {(10)(2e)|@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: FD-LA - KV

Goedemorgen

Zie bijgaand en mail hieronder. Zou jij de Kamervragen 3 t/m 6willen beantwoorden? Het heeft spoed (zie mail hieronder). Ik bel

je meteen even om de context te schetsen.

 

 Groeten,

Van: (10)(2e) d (10)(2e) |@minjenv.n|>

Datum: maandag 08 mrt. 2021 8:53 AM

       
 
 

 

   
  

   

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL 4 (10)(2e) @ minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl>,

(10)(2e) k{_(10)(2e) |@minjenv.ni>,| __(102e) «| - BD/DCOM/WS&O

(10)(2e) <{_(10)2e) [@minjenv.nl>,[ree] (10)(2e) |

- BD/DWIZ/JZW

[ coy2e)—|x{_10)?2e)__[@minjenv.nP, (10)(2e) || BD/DBO/ADVIES<|   
(10)(2e) F BD/DBO/ADVIES< (10)(2e) (@minjenv.nl>

Onderwerp: FD - LA- KV

Beste collega’s,
Zie bijgaande vragen van 5 maart jl. Streven deze vandaag te verzendeninclusief een reactie op FD vanochtend. Er staat nu een overleg gepland
om 11u vanochtend, maar mss is het goed dat overleg te verlaten naar een moment dat we de concept-beantwoording kunnen bekijken. Mocht

er behoefte zijn aan een overleg om de beantwoording te kunnen maken laten we het overleg van 11u staan. Ik check dat met|(10)(2e)

Groeten] (1

 

  

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

29102841 0107



To: (10y2e] (10)(2e) |.

- BD/DWUZ/JZWL(10)(2e) @minjenv.nl];[___(10(2e)_—|- BD/DCOM/WS8&O[_(10)(2e)_|@minjenv.nl]; [cove],
(10)(2e) “- BD/DJOA/JBOZ] (19)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O

Sent: Mon 3/8/2021 1:12:55 PM

Subject. RE: vraag NRC veiligheidsonderzoek Pels Rijcken

Received: Mon 3/8/2021 1:12:55 PM

Is daar een specifieke reden voor? Of vragen wij alleen dergelijke onderzoeken aan voor het omgaan met STG

informatie?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ggseeeagagagezaeaagreer cuteecutter ane
(10)(2e) @minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en v

Van: (10)(2e)|, - BD/DWJZ/IZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:23

Aan:[__(19)(2e)«|BD/DCOM/Ws&0 ; BD/DCOM/WS&O ;[__‘(10)(2e)_—_—|- BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: vraag NRC veiligheidsonderzoek Pels Rijcken

Dat vragen wij niet

Van: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O <|_—_(10)(2e) @ minjeny.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:03

Aan:[___(10)2e)__|- BD/DCOM/WS&O ¢_(10)(2e)_ J@minjenv.nl>;[12"] (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW <10)(2e)@minjenv.nl>;[He22)],
(10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ ¢ (10)(2e) |@minjenv.n|>

Onderwerp: FW: vraag NRC veiligheidsonderzoek Pels Rijcken

Wie weet of wij veiligheidsonderzoeken vragen voor medewerkers bij Pels Rijcken die belast zijn met

staatsaangelegenheden?
Met vriendelijke groet,

 

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M[__(ox2e)
(10)(2e) @minjenv.nl|

www. rijksoverheid.ni/jenv

Vooreen rechtvaardigeen veilige samenleving

Xx

Van:{ (toe) ff (10)(2e) @® minbzk.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:34

Aan:|__(10)@e)4BD/DCOM/WS&O<_(10)2e)__]@minienv.nl>
Onderwerp: Fw: vraag NRC veiligheidsonderzoek Pels Rijcken

Hoi (10)(2e) |,
Hoe gaat het?

Onderstaande vragen ontving ik van| —(10)(2e) van NRC.

De AIVD gaat niet over het aanwijzen van vertrouwensfuncties. De vakminister (in het geval van Pels Rijcken is dat

denk ik minister Grapperhaus) besluit welke functies als vertrouwensfunctie worden aangemerkt.
24641370 0108



Ik wil de journalist daarom van algemene informatie voorzien (staat op onze website) over wat een

veiligheidsonderzoek (en de varianten daarbinnen) behelst, maar voor de overige vragen doorverwijzen naar jou.
Eens?

Groet,

 Doorgestuurd op 8-3-2021 12:28 -----

Jaan:
"|

40)2e)|@minbzk.nI" <|(19)2e) |@minbzk.nl>

an:
"

(10)(2e)
|

<|_ (0)(2e)  |@nre.nl>
Datum: 8-3-2021 10:40

Onderwerp: vraag NRC veiligheidsonderzoek

Goedemorgen

Begreepdat jij het onderwerp veiligheidsonderzoeken in je portefeuille hebt. Ik Pels Rijcken (landsadvocaat) tot de

lorganisaties behoort waarbij een veiligheidsonderzoek naar medewerkers wordt gedaan.
Zal mijn vragen op een rij zetten.

1. Behoort Pels Rijcken tot de organisaties waarbij een veiligheidsonderzoek door de AIVD wordt gedaan?

2. Zo ja, geldt dat voor alle medewerkers (advocaten en notarissen), is dat een A, B of C onderzoek en kun

kort toelichten wat zo’n (A, B of C) onderzoek behelst?

3. Zo nee, wie bepaalt eigenlijk of organisatie wordt aangemerkt voor veiligheidsonderzoeken en of er dus

lvertrouwensfuncties zijn?

Zou fijn zijn als je hier vandaag op terug kan komen. Indien dat niet lukt hoor ik het ook graag.

riendelijke groet,

(10)(2e)

nrc>
nrchandelsblad> nrcnext> nre.nl>

|Postbus 20673

1001 NR Amsterdam

(10)(2e)

https: //www.nre.nl/over-ons, 
 
 

 

adresseerde bent of

akelijkheid voor scha
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To: cvoiees] (10)(2e)| - BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BDIDCOMWS&O[_(10)(2e)_|@minjenv.ni];
| (10)(2e) [_(410)(2e)_|@minjenv.nl);| (10)(2e) | (10)(2e)_|@minjenv.nl]
Ce: | (10)(2e jL_ Goy2e)  |@minjenv-nlyi(2e)

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 1:13:15 PM

Subject. RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 1:13:16 PM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat opm cs.docx

Beste |(10)(2e)},

Bijgaand enkele kleine suggesties. Ik doe navraag bij de collega’s van DRB en DRC m.b.t. beantwoording vraag 3.

Groeten,
Van:[12](10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 13:47

Aan: BD/DCOM/WS&O ; (10)(2e) | (10)(2e) L| (10)(2e) }
BD/DJOA/JBOZ

cc: (10)(2e)

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Beste collega‘s,
Zie bijgaand een nieuwe versie. Graag (wederom) jullie kritische blik. Veel dank!

(0)(2e))

 

 

 

24641313 0109



To: (10)(2e) - BD/DRB/SBA[(19)(2e)\@minjenv.nl]; BD/DRB/SBAI_(10)(2e)_|@minjenv.nl]

From: (10)(2e) +BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 1:15:48 PM

Subject. RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Received: Mon 3/8/2021 1:15:49 PM

 

Akkoord.

Leverenjullie by[ oye9) | an

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 

Van: (10)(2e) - BD/DRB/SBA <{(10)(2e) |@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 2:14 PM

Aan: (10)(2e) | (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRB/TR <_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Zie bijlage de reactie van BFT en een voorzet op basis daarvan voor vraag 3.

3)ls er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maarook bij opsporingsdiensten om ingewikkeldefraudezaken op te sporen? Zoja, waaruit

blijkt dat?

Antwoord 3
 

(11)(1)

 

4)Vindtu het wenselijk dat aan hetzogenoemde “vier-ogen-principe” door kantoren zelf vorm kan worden gegeven?Zo ja, waarom?Wat zegt hetover het

systeem als hetzelfs bij de landsadvocaatdus niet goed geregeld lijkt te zijn? Is hier geen sprake van te veel vrijblijvendheid?

5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn erdie meerrecht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden verplicht te

stellen?Zo nee, waarom niet?
 

(11)(1)  
Antwoord6
 

(11)(1)    
Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:08

Aan: BD/DRB/SBA

Onderwerp: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Ha|(10)(2e)

Zie hierbij onze reactie in het groen.Als je naar aanleiding hiervan nog vragen hebt, hoor ik het graag. Succes verder!

Groet, |(10)(2e)

(10)(28)

29102840 0111



BUREAU

FINANCIEEL

TOEZICHT

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

Bezoekadres: Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

Tel: +31 30 251 69 84

Mobiel: (10)(2e)

E-Mail: bureauft.nl

 

Deinformatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruikvan deze informatie door anderen dan de

geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan

zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financiesl Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,
noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

29102840 0111



  

To: (10)(2e) { (0)(2e) |@minjenv.nl]; [amee] (10)(2e) |,- BD/DWJZ/JZWI[(10)(2e)|@minjenv.nl]; (10)(2e)

aya EO ee ao injenv.nl]; (10)(2e) tl (10)(2e) fOminjen ni]; (10)(2e)

 From:Sent: 8720 P

Subject. RE: kmv miljoenentraude bij de landsadvocaat opmbnee|
Received: Mon 3/8/2021 1:49:42 PM

Ik denk dat Ferd wel verwacht dat we elkaar dan spreken.

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:36 
 

Aan: (10)(2e)|,- BD/DWJZ/JZW; (10)(2e) + BD/DCOM/WS&O; (10)(2e) (10)(2e)
-

BD/AL ;[Woy@e) +[_(10)(2e)_— f BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat opm)
Ha [(10}(2e)

Veel dank weer. Zie bijgaande suggesties.
Er staat nog een overleg gereserveerd bij Ferd om 16u. Dat zouden we kunnen gebruiken om de antwoorden door te lopen —als

we dat redden. Vraag: willen we dit overleg door laten gaan? Vraag 2: in hoeverre moet MRb ook worden meegenomen in deze

beantwooording?
Tnx] (10)(2e)

 
 

 

 

24641309 0114



 

To: | Nee [__(10)(2e) |@minjenv.nl]; oy(2e} (10)(2e)|.- BD/DWJZ/JZWI](19)(2e) @minjenv.nl];| (10)(2e)

(10)(2e) i
= @minjenv.nl]; | (10)(2e) [(10y(2e)_|@minjenv.ni; (10)(2e)

BD/DBO/ADVIES|Tole) oonens nl]

From: (10)(2e) BD/DCOM/WS&O

Sent: Mon 3/8/2021 1:50:06 PM

Subject. RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat opm}oep
Received: Mon 3/8/2021 1:50:07 PM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat opm LH.docx
 

Ha,
Met nog paar opmerkingen van mij. En een herhaalde oproep uit Comm perspectief: hoe eerder dit uit kan, hoe

beter.

Groet!

(Oye)|| (10)(2e)
  

  
 Min ig

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

:

: @minjenv.nl

(10)(2e)

noreoneers amaaniog
8 maart 2021 14:36

Aan -Bo/owiz/izw;|__(0%)]-ep/ocom/wsaol—oie) +S)tn ajaey | 8/DBOADVIES

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaatopm|ral
Ha [ite],
Veel dank weer. Zie bijgaande suggesties.
Er staat nog een overleg gereserveerd bij Ferd om 16u. Dat zouden we kunnen gebruiken om de antwoorden door te lopen — als

we dat redden. Vraag: willen we dit overleg door laten gaan? Vraag 2: in hoeverre moet MRb ook worden meegenomen in deze

beantwooording?
(10)(2e)

 

   
 

   

24641287 0115



 

To: | (10)(2e) | (10)(2e)  |@minjenv.nl]
From: (19)(2e} (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 1:54:41 PM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (002)

Received: Mon 3/8/2021 1:54:41 PM

 

Het lijkt me beter dat later mee te nemen bij de nadere berichtgeving aan de TK waarin we ook de resultaten

kunnenn delen.

Gr.

Van: | (10)(2e)

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:19

Aan:[(1002] (10)(2e) |, - BD/DWIZ/JZW ;
- BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (002)
Dank voor de nieuwe versie. Een paar kleine puntjes. Is het ingewikkeld de precieze opdracht aan Houthof op te nemen?

Hartelijke groet,

(10)(2e)

24641305 0117



 

To: (10)(2e) | (10)(2e)  |@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 2:07:12 PM

Subject: FW: Informeren inz. Schaap

Received: Mon 3/8/2021 2:07:13 PM

Hoi

Zie hicrondr.
Groeten,| _(10)(2e)

Van:[__(toyzey Parket-Generaal)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:06

Aan: (10)(2e) } BD/DJOA/JBOZ

cc:|(10)(2e) |[(oy2e)](PaG Den Haag); (10)(2e) (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Informeren inz. Schaap

Hi} (10)(2e)

1) correct

2) dit is een reconstructie o.b.v. de interne mededeling (FP-College) over het onderzoek (die is van 24 augustus 2020) in

combinatie met herinnering Theo en een latere vastlegging (begin november) dat Theo de minister mondeling voorafgaand aan

de verhoren heeft geinformeerd (het enige moment dat zij elkaar toen gezien hebben is de OV en na afloop daarvan geweest).

Groeten,

(10)(2e)

Van:| (10)(2e) @minjenv.nl < (10)(2e) |@minjenv.n|>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:51

Aan: (10)(2e) (Parket-Generaal) <| (10)(2e) |@om.n|>

CC:| (10)(2e) ~(PaG Den Haag)<| (19)(2e) |@om.nl>; (10)(2e) PaG Den Haag) { _(10)(2e) | @om.n|>

Onderwerp: RE: Informereninz. Schaap

Hoi) (10)(2e)

Dank hiervoor. Twee vragen naar aanleiding hiervan.

(1)M.b.t. 6 maart 2019

Afgelopen zaterdag hebben minister en vz College hierover contact gehad. De terugkoppeling die ik daarvan van

minister kreeg:

Die mededeling betrof: “Op 6 maart 2019 is aan de Minister en marge van een PO gemeld dat er een embargo-
onderzoek was tegen een notaris van het kantoor van de Landsadvocaat.” (Ik begrijp dat de mededeling ook zegt dat de

toenmalige DGDGRR daar ook bij was, maar dat kan tk mij eerlyk gezegd niet herinneren.)
4. Inmiddels is een en ander gecorrigeerd naar de betreffende journalist, zie onder.

 

 

 
 

 

 

(10)(2c) 
 

  
(10)(2¢)   
 

(2) M.b.t. 26 augustus 2020

Begrijp ik goed dat TH dit heeft opgetekend o.b.v. een herinnering, of is hier ook een aantekening van gemaakt?
Het derde onderdeel uit je mail strookt met de informatie die ik hier intern heb opgehaald.

Groeten,|_(10)(2e)_|
Van: (10)(2e) Parket-Generaal) < (10)(2e) @om.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:17

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ 4 (10)(2@) |(@minjenv.nl>
 

cc:[ (10)@e)_](PaG Den Haag)4 (10)(2e) |J@om.nl>;[____(10)(2e)___—*(|PaG Den Haag) q—_(10)(2e)_— |@om.ni>

ee
Informereninz. Schaap

ous beloofd nog op een rij op welke momenten wij de minister hebben geinformeerd inzake onderzoek Schaap

Op 6 maart 2019 heeft Gerrit na afloop van het regulier PO in kleine kring (Gerrit, Minister,|_(10)(2e)_|e n| coe) ) de

minister geinformeerd over een embargo onderzoek tegen een notaris van het kantoor van de Landsadvocaat.

Op 26 augustus 2020 heeft Theo na afloop van de Overlegvergadering de minister één op één gesproken waarbij hij hem

mondeling heeft geinformeerd over de aanvang van het onderzoak en het verhoren wan de verdachte O.

Verder ook goed om te weten dat het FP eerst na de verhore (10)(2c) op 14 september 2020 de LA heeft

ingelicht. Het is dus niet mogelijk dat de LA het departement eerder dan 14 september 2020 heeft ingelicht, omdat het LA op dat

29102286 0118

 

   



moment zelf nog niet op de hoogte was.

Mocht je nog vragen hebben, danweet je me te vinden.

Groeten,

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee orif this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands

Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Miunisterie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met

risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee orif this message

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands

Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

29102286 0118



To: meee
- BD/DWJZNZWI_(10)(2e)|@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 2:14:00 PM

Subject: FW: antwoord vraag 3

Received: Mon 3/8/2021 2:14:00 PM

 

Zie reactie| (19)(2e) |hieronder. Het blijft dus bij onderstaand antwoord op vraag 3. Zal ik de onderdelen uit de

beantwoording die aan het OM-raken nog even factchecken bij het OM? Zo ja, heb je dan de laatste versie voor me?

Dan leg ik contact met het PaG.

Groeten,| (10)(2e)

Van: (10)(2e)
- BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:09

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ ; (10)(2e) - BD/DRC/FO

cc:| (10)(2e) || (10)(2e) | BD/DRB/TR;|___(10)(2e)‘|BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

ka

De capaciteit is nooit voldoende: bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten moeten doorlopend keuzes worden gemaakt

in het grote aanbod van strafbare feiten. Politie, OM en rechtspraak hebben het nieuwe kabinet er dan ook 850 miljoen euro bij

gevraagd om beetje pas te kunnen houden met de omvang van de criminaliteit.

De vraag naar of het voldoende is, is dus niet klip en klaar te beantwoorden, en we moeten in antwoorden op kv’s geen

voorschotje willen nemen op waar het nieuwe kabinet mee komt. kern van antwoord is dat er goede afspraken zijn
om capaciteit en omvang fraude zo goed als mogelijk met elkaar te matchen. Veel concreter zullen we het niet kunnen maken,
denk ik.

Groet,
(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:02

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/FO 4 (10)(2e) — |@minjenv.nl>; (10)(2e) + BD/DRC/CV q (10)(2e) @minjenv.nl>

cc:| (10)(2e) L{ (1028) |@minjenv.n|>; (10\(2e) JBD/DRB/TR q_(10)(2e)_|@minjenv.nl>; (10)(2e)

BD/DRC/FO (10)(2e) minjenv.n|>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

Beste (10)(2e)

De input van DRB en DRC heb ik in een concept verwerkt en aan
|

gestuurd (zie hieronder). De vraag (is
er voldoende capaciteit) wordt feitelijk t.a.v. OM/FIOD nog niet beantwoord. Kan daar iets meer over worden

gezegd?

Groeten,

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:59

Aan: {4 (10)(2e)|, - BD/DWIZ/Jzw< (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: (10)(2e) ql (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: antwoord vraag 3

Ha

 

 

 

 

 

 

Zie hieronder alvast input van DRB (in het geel) en DRC (donkerblauw). Het DRB-deel is afgestemd met KNB en BFT. Het DRC-

deel (dat nog niet met OM is afgestemd) heb ik wat ingedikt en ik heb er een algemene kop boven gezet. Ik zal bij DRC nog

terugleggen dat voor de opsporingsdiensten de vraag niet wordt beantwoord of de capaciteit voldoende is.

Groeten,| (10})(2e)

3)Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bij opsporingsdiensten om

ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja, waaruit blijkt dat?

 

(11)(1)

 24641480 0119



 

 (11)(1)   

24641480 0119



To: toni2e} ee
.

- BD/DWJZ/JZWI_(10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 2:17:42 PM

Subject: FW: antwoord vraag 3

Received: Mon 3/8/2021 2:17:43 PM

 

Ha |(10)(2e)

Nog een kleine aanvulling (vetgedrukt) in het antwoord op vraag 3.

Groeten,| (10)(2e)

 

(11)(1)    
Van: (10)(2e) BD/DRC/CV

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:09

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ ; (10)(2e) - BD/DRC/FO

cc:| (10)(2e) || (10\¢2e) |-BD/DRB/TR[ _—(10)2ey~—— | BD/DRC/FO

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

Hal_(ioxee)|
De capaciteit is nooit voldoende: bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten moeten doorlopend keuzes worden gemaakt

in het grote aanbod van strafbare feiten. Politie, OM en rechtspraak hebben het nieuwe kabinet er dan ook 850 miljoen euro bij

gevraagd om beetje pas te kunnen houden met de omvang van de criminaliteit.

De vraag naar of het voldoende is, is dus niet klip en klaar te beantwoorden, en we moeten in antwoorden op kv’s geen

voorschotje willen nemen op waar het nieuwe kabinet mee komt. kern

van|__(10)@e)__lantwoord
is dat er goede afspraken zijn

om capaciteit en omvang fraude zo goed als mogelijk met elkaar te matchen. Veel concreter zullen we het niet kunnen maken,
denk ik.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:02

Aan: (10)(2e) BD/DRC/FO q (10)(2e)  |@minjenv.nl>; (10)(2e) BD/DRC/CV q (10)(2e) @minjenv.nl>

cc;| (10)(2e) { (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) | BD/DRB/TR 4 (10)(2e) @minjenv.ni>;| ioe)
BD/DRC/FO <_(10)(2e) minjenv.nl>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

 De input van DRB en DRC heb ik in een concept verwerkt en aan |(10)(2e) gestuurd (zie hieronder). De vraag (is
er voldoende capaciteit) wordt feitelijk t.a.v. OM/FIOD nog niet beantwoord. Kan daar iets meer over worden

gezegd?

Groeten,|__(19)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:59

Aan; |} (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IZW < (10)(2e) |@minjenv.n|>

cc;| (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: antwoord vraag 3

Ha [wee
Zie hieronder alvast input van DRB (in het geel) en DRC (donkerblauw). Het DRB-deel is afgestemd met KNB en BFT. Het DRC-

deel (dat nog niet met OM is afgestemd) heb ik wat ingedikt en ik heb er een algemene kop boven gezet. Ik zal bij DRC nog

terugleagen dat voor de opsporingsdiensten de vraag niet wordt beantwoord of de capaciteit voldoende is.

24641481 0120



Groeten,

3)Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook bij opsporingsdiensten om

ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja, waaruit blijkt dat?

(10)(2e)

 

 (11)(1)   

24641481 0120



 

  
  

 
 

 
  

To: (10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZWIL(19)(2e) @minjenv.nl]
From:

Sent: oTZU 7Tg:40 PM

Subject: FW: po 6 maart 2019

Received: Mon 3/8/2021 2:19:41 PM

Zie hieronder de mail die (10)(2e) mij vrijdag stuurde voorafgaand aan tweede Webex met minister.

Van: (10)(2e) PaG Den Haag)
Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 18:45

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: po 6 maart 2019

[(10V2e) Jgoedeavond,
Desgevraagd: bij ons is intern vastgelegd de volgende zin over hetgeen onder meer is besproken in het PO van 6 maart 2019 (17:45-

18:15). Met Gerrit afgestemd.

“Hierna hebben GvdB, de minister en{oan kleine kring verder gesproken over een embargo onderzoek tegen een

notaris. GvdB heeft hen op de hoogte gesteld van dit onderzoek.”

Nb

Uit het verslag blijkt dat](10)(2e)__is,van ons was ook (10)(2e) ljaanwezig hij heeft dit vastgelegd. Daarnaast blijkt uit

onze stukken — die Gerrit toen bij zich had - dat het het FP onderzoek tegen de notaris van Pels betreft.

Groet
 

(10)(2e)    
Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Prins Clauslaan 16, Den Haag
Postbus 20305, 2500 EH Den Haag
088 - 6997975

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aanu is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

24641414 0121



To: [ oy@e) =| Pels Rijcken'{__(10)(2e)__|@pelsrijcken.nl]
From: [ive | (10(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 2:33:39 PM

Subject: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 2:33:40 PM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx
 

Beste] (10)(2e)

Kun jij bezien of wij hierfeitelijk juist zitten vwb hetgeen we zeggen over het kantoor Pels Rijcken en de landsadvocaat?

Gr.

24641546 0122



To: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[_(10)(2e)|@minjenv.nl]
From: towel}| (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon3/8/20212:58:34 PM
Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (003)

 

Received: Mon 3/8/2021 2:58:35 PM

Fijn, dank

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:57

Aan:[9](10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

ce: (10)(2e)

Onderwerp: kmv miljoenentraude bij de landsadvocaat (003)
Ha [(T0)(2e)

 

Ziet er goed uit. In de laatste alinea lijkt het of het onderzoek twee keer wordt gestart (in 2019 en 2020). Zie bijgaande

suggestie ter verduidelijking.

Groeten, (10)(2e)

24641307 0126



To: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES|_(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: — [(7@e]_(10)(2e)_ BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 3:00:44 PM

Subject. FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 3:00:44 PM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

Van: (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:42
 

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL Al (10)(2e) (10)(2e)
   

(10)(2e) (10)(2e)
- BD/DCOM/WS&O; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Beste Ferd, [ine] en anderen, 

Hierbij ter bespreking straks om 16.00 uur een concept voor de beantwoording van de kamervragen. Er zitten nog wel enkele

bespreekpunten in die we straks maar even door moeten nemen.

Gr. (10)(2e)

 

   

24641427

| BD/DJOA/JBOZ ;

0127



To: (royze)} (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) (@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 3:03:10 PM

Subject: FW: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Received: Mon 3/8/2021 3:03:10 PM

Dit is het antwoord dat het liefst zou zien (afgestemd met BFT, KNB).

4)Vindt u het wenselijk dat aan het zogenoemde “vier-ogen-principe” door kantoren zelf vorm kan worden gegeven? Zo

ja, waarom? Wat zegt het over het systeem als het zelfs bij de landsadvocaat dus niet goed geregeld lijkt te zijn? Is hier

geen sprake van te veel vrijblijvendheid?
5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn er die meer recht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze

controlemogelijkheden verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

 

 

(11)(1)   

24641472 0129



 

 To: (10)(2e) (10)(2e) _|@minjenv.nl]; Grapperhaus, F.B.J. - A

eeeCe: (10)(2e) (10)2e) @minjenv.ni}; [1oze[ (10)(2e) |.

- BD/DWIZ/JZWIL(19)(2€)|@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Mon 3/8/2021 3:24:17 PM

Subject: RE: info over onderzoek

Received: Mon 3/8/2021 3:24:18 PM

Naar aanleiding van onderstaande heb ik een opmerking. De plv. Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal heeft

mij niet verteld wie de verdachte was.

Ik heb eerst op 14 september 2020 van mijn D-G DGRR vernomen dat het de bestuursvoorzitter betrof.

 

Met vriendelike groet,
Ferd

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) { (10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 3:47 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL z| (10)(2e) @minjenv.ul>

Kopie: [ (10)(2e) kK (40)(2e) f@minjenv-ni>, [xe

Onderwerp: info over onderzoek

  (10)(2e) |. - BD/DWIZ/IZW<{(10)(2e)|(10)(2e) (@minjenv.nl>

Beste Ferd,

Zoals net telefonisch gewisseld:
De weergavevan jou van afgelopen zaterdag over de gang van zaken op 6 maart 2019 is per mail bevestigd door het OM. Verder is nog het volgende

meegedeeld:

Op 26 augustus 2020 heeft Theo na afloop van de Overleqvergadering de minister één op één gesproken waarbij hij hem mondeling heeft geinformeerd over de

ganvang van het onderzoek en het verhoren van de verdachte O

Verder ook goed am te weten dat het FP eerst na de verhoren (10)(2c) op 14 september 2020 de LA heeft ingelicht. Het is dus niet mogelijk dat

de LA het departement eerder dan 14 september 2020 heeft ingelicht, omdat het LA op dat moment zelf nog niet op de hoogte was.

Nav de mededeling over 26 augustus is desgevraagd nader gemeld: dit is een reconstructie o.b.v. de interne mededeling (FP-College) over het onderzoek (die is

van 24 augustus 2020) in combinatie met herinnering Theo en een latere vastlegging (begin november) dat Theo de minister mondeling voorafgaand aan de

verhoren heeft geinformeerd (het enige moment dat zij elkaar toen gezien hebben is de OV en na afloop daarvan geweest).
Wat betreft de informatie van de LA: dat klopt. De LA meldde op 14 september dat O privé voorwerp van onderzoek door FIOD was. Op 17 september meldde ik

dat jou (het duurde een paar dagen omdat ik het in persoon wilde doen). Ik herinner me dat je net als ik schrok van de naam O, een vooraanstaand notaris.

Hartelijke groet,

 

   
 

24641289 0130



To: toni2e} ae
.

- BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 4:12:12 PM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (003)

Received: Mon 3/8/2021 4:12:13 PM

 

Dit is beter dan ik had. Ik stuur het door.

Groeten,| _(10)(2e)

Van: (10)(2e)|, - BD/DWJZ/IZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:11

Aan: (10)(2e) BD/DJOA/JBOZ

Onderwerp: RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (003)

Ik wil het woord embargo onderzoek echt noemen. Dat is formeel ook iets. Dus Zo wellicht:
 

(11)(1)   
Zeker van belang dat het OM deze tekst expliciet onderschrijft.

Van: (10)(2e)
- BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:00

Aan;[2x29] (10)(2e)|, - BD/DWIZ/JZW < (10)(2e) |@minjenv.nI>

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat (003)
Ha [el
Zie bijgaand. Antwoorden 4 en 5 zijn gecombineerd. Er zijn een paar zinnen van jou door DRB weggelaten (zie kantlijn). Kun je

nog even checken of schrappen wat jou betreft bezwaarlijk is?

(10)(2e)] had nog een goede suggestie m.b.t. weergave mededeling Theo Hofstee. Heb jij die meegeschreven (ik niet)? Doel was

om niet het risico te lopen TH iets in de mond te leggen.
Groeten,| (10)(2e 

24641324 0133



To: (10)(2e) BD/DBO/ADVIESI.__(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: —_[(t02e[(10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 4:44:54 PM

Subject. FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 4:44:54 PM

kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

Hoi [(10)@28)],
Mocht de brief niet vandaag uitgaan, maar morgen, dan moet de tekst nog even worden aangepast op dingen als

“vandaag” en zo. In de bijlage bij deze mail, geef ik in groen aan waar die dingen zitten. In de aanbiedingsbrief en

in het antwoord op de vragen 10 en 11.

Groet!

Vani 124, (10)(2e)|,- BD/DWIZ/JZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:41

Aan (10)(2e) (roy(2e) | oye) BD/DJOA/IBOZ;

(10)(2e) - BD/DCOM/WS&O ;| (10)(2e) Fal (10)(2e) i (10)(2e)

BD/DBO/ADVI ES

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik

heb enkele passages geel gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een

laatste blik op werpen of dit “m zo is?

Gr.

 

  

24641420 0135



To: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ],_ (10)(2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) (Parket-Generaal)

Sent: Mon 3/8/2021 4:47:48 PM

Subject: RE: Verzoek factcheck passage Kamerbrief

Received: Mon 3/8/2021 4:47:49 PM

 

Dankje!

Van:[cove)|@ minjenv.nl

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:47

Aan:| _(10)(2e)_——_—|(Parket-Generaal)
CC:} (10)(2e) |@minjenv.nl; Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Verzoek factcheck passage Kamerbrief

Beste| (10)(2e)

Veel dank. Deze suggestie (schrappen gehele zin) nemen we over. Deze tekst wordt aan de lijn voorgelegd:
 

(11)(1)

Groeten, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (Parket-Generaal) < (10)(2e) @om.n|>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:25

Aan: (10)(2e) Lo BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@minjenv.n|>

cc; (10)(2e) kf (10)(2e) |@minjenv.nl>;[ _(10)2e)—_ |@om.nl
Onderwerp: RE: Verzoek factcheck passage Kamerbrief

Beste[ (10)(2e)

Suggestie van mijn kant zou zijn om de eerste zin weg te laten, dit rijmt wat mij betreft niet de mededelingen van Theo aan de minister. Of anders in ieder geval
opnemen dat hij over de inhoud niet ‘in detail’ is geinformeerd. Verder, mede namens Gerrit, akkoord met de weergave van maart 2019 en augustus 2020.

Groeten,

(T0)(2e)

Van: (10)(2e) minjenv.ni 4 (10)(2e) |(@minjenv.n|>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:14

Aan: Burg, mr G.W. van der (PaG Den Haag) d (10)(2e) l@om.nl>;| (10)(2e) |(Parket-Generaal)
{___(102) |@om.ni>

CC:)  (10)(2e) ~ |@minjenv.nl

Onderwerp: Verzoek factcheck passage Kamerbrief

Beste Gerrit en|(10)(2e)

(10)(2e)|heeft mij zojuist gevraagd een passage uit de beantwoording aan Kamervragen voor een checkaanjullie voor te leggen:

   

 

 

 

(11)(1)   
Excuus voor de spoed, maar lukt het om hier meteennaarte kijken?
Alvast veel dank.

Hartelijke groet,
 

(10)(2e)   
  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

or scene
(10)(2¢)]@ minjenv.nl

www. rijksoverheid.nl/ienv

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

29102291 0137



Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee orif this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee orif this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aanu is

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt

geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

29102291 0137



To: - BD/DBO/ADVIES|_(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: (10y(2e} (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 4:58:29 PM

Subject. FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 4:58:30 PM

Van: (10)(2e) |.

- BD/DJOA/JBOZ

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:57

Aan: (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Ha [(10)20),
Geen opmerkingen. Ziet er goed uit (en je ziet maar hoe snel een set Kv kan worden beantwoord...), chapeau.
 

(11)(1)   
Groeten,| (10)(2e)

Van: [0%2I[ (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW ¢(10}(2e)|@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:41

    

      
  
 

  

Aan: (10)(2e) | (10)(2e) = |@minjenv.nl>; (10)(2e) minjenv.nl>;} (10)(2e)

[(10)(2e)|- BD/DJOA/JBOZ<| (10)(2e) |@minjenv.nl>;[——sroyey)———S—*di«(10)(2e) [@minjenv.nb>;

BD/DCOM/WS&O <{_(10)(2e)_|@minienv.ni>;| (10)(2e) |@minjenv.nl>; (oye)«|
<q _(10)(2e)  |@minjenv.nl>;| (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES4 __(10)(2e)_ |@minjenv.nl>

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik

heb enkele passages geel gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een

laatste blik op werpen of dit “m zo is?

Gr.

24641421 0138



To: [(10)2e)|. - BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nl]; (10)(2e)

[croee)]- BD/DJOA/JBOZ! (10)(2e) |@minjenv.nl); (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nl]; (10)(2e)
BD/DCOMWS8&OJ_(10)(2e)

eminent
mvt | oes)\(2e) (102) |@minjenv.nij;| —(10)(2e)SF

| (10)(2e) [@minjenv.nl}; 10)(2e) } BD/DBO/ADVIES|___(10)(2e)__ |@minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 3/8/2021 5:01:12 PM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 5:01:13 PM

 

Eén opmerking: in de laatste alinea niet-inhoudelijke schrappen. Dan kan de brief naar Ferd en in overleg met hem

worden yenaaie
wanneer die uit gaat.

 
 

 
 

(10)(2e) |.- BD/DWJZ/JZW

Verzonden: aendeg 8 maart 2021 17:41

Aan:| (10)(2e) l| (10)(2e) || (10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ; (10)(2e)

; (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0O || (10)(2e) | (10)(2e) | (10)(2e) -  
BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik

heb enkele passages geel gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een

laatste blik op werpen of dit ‘“m zo is?

Gr.

24641316 0139



  
 
 

 

D/DJOA/NBOZ[,_(10)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DRB/SBA]__(19)(2e)_ @minjenv.nl];
1 minjenv.nl]

@minjenv.nl]
   

  Ce:

From: (10)(2e) - BD/DRB/SBA

Sent: Mon 3/8/2021 5:02:02 PM

Subject. RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Received: Mon 3/8/2021 5:02:02 PM

 

Dank, fijn dat input nog een plek heeft kunnen krijgeb

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/IBOZ <{ (10)(2e) (@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 5:52 PM

Aan: (10)(2e) -BD/DRB/TR <{_(10)(2e) |@minjenv.nl>. (10)(2e) - BD/DRB/SBA<{(1022)|@minjenv.ni>
Kopie:| (10)(2e) k{ (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Jouw conceptantwoord heb ik onder de aandacht van|(

minister wordt voorgelegd:

 sigebracht. Dit is de tekst die, na overleg tussen en mij, aande

5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn er die meer recht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden verplicht te

stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 5

De interne controleverplichting is niet vrijblijvend, want genormeerd in een verordening die is gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht. Deze verplichting is

weergegeven in de Administratieverordening van de Koninklijk Notariéle Beroepsorganisatie.
Welke feiten zich in deze casus precies hebben voorgedaan en hoe dat heeft kunnen gebeuren, maakt op dit moment nog deel uit van diverse onderzoeken.

Zowel het strafrechtelijk onderzoek, als het onderzoek van de toezichthouder (het Bureau Financieel Toezicht) lopen op dit moment nog. Ook het door het

kantoor Pels Rijcken zelf ingestelde onderzoek, is nog niet volledig afgerond. Ik kan op dit moment nog niet op de uitkomsten van de onderzoeken vooruitlopen.
\k zal mij door de Landadvocaat gedetailleerd laten informeren over onder meer de wijze waarop het kantoor Pels Rijcken invulling heeft gegeven aan het vier-

ogen-principe en welke eventuele wijzigingen daarin worden doorgevoerd om herhaling van het gebeurde te voorkomen. Ook zal ik daarbij vragen naar de inzet

van digitale controlemechanismes. De Landadvocaat zal mij inlichten zodra het interne onderzoek is afgerond. Daarop wil ik nog niet vooruitlopen. Te zijner tijd
zal ik u daarover nader informeren.

Dank voor je inbreng.

Groeten, |_(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRB/TR

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:58

Aan:| __(10(2e)——s BD/DJOA/JBOZ;[___(10y(2e)__—|- BD/DRB/SBA

cc: (10)(2e)

Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

De vragen 4 en 5 waren toch vanochtend aan DRB toebedeeld ?

Wij hebben de antwoorden 4 en 5 gecombineerd, ze zijn iets completer dan deze 4 en 5 antwoorden.

En bovendien ook afgestemd met de KNB en BFT.

Dus om deze redenen graag de voorkeur geven aan onze antwoorden.

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ < (10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:54

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/TR< _(10)(2e)_ |@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DRB/SBA4(10(2e)|@minjenv.nl>
cc:| (10)(2e) k{ (10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

24 ontving ik deze teksten m.b.t. vragen 4 en 5:

4)Vindt u het wenselijk dat aan het zogenoemde “vier-ogen-principe” door kantoren zelf vorm kan worden gegeven? Zo ja, waarom? Wat zegt het over het

systeem als het zelfs bij de landsadvocaat dus niet goed geregeld lijkt te zijn? Is hier geen sprake van te veel vrijblijvendheid?
Antwoord 4

 

 
(11)(1)   5)Welke digitale controlemogelijkheden zijn er die meer recht doen dan het vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden verplicht te

stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

(11)(1)
29102839 0140



 

(11)(1)   
Ik zal] (19)2e) |t)2ehvragen of er nog ruimte is voor een finale check.

Groeten, |_(19)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRB/TR <{(10)(2e)_|@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:44

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ ¢ (10)(2e) |@minjenv.nl>;[___(19)(2e)_ |. BD/DRB/SBA<(10)(2e) |@minjenv.nl>
cc: | (10)(2e) kf (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Heb net nog een derde telefoongesprek met de KNB gehad over deze nieuwste versie en zij kunnen zich goed vinden in deze antwoorden en

waarderen ook de snelle samenwerking.
Wel een verzoekje om in de laatste zin van het nu gecombineerde antwoord op 4&5 (11)(1)

(11)(1)

Loa er zo uit| (10)(2e) |? Is er nog tijd voor een finale checka vanmiddag ?

( (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/IBOZ¢(10)(2e)|@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:34

Aan: (10)(2e) - BD/DRB/SBA 4 (10)(2€)|@ minjenv.nl>

ce:| (10)(2e) q (10)(2e) |@minjenv.nl>;| (10)(2e) |BD/DRB/TR<_(102e)_|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Beste 2e)/en

veel dank voor de snelle actie en het antwoord. Ik stuur het door aan[eve],
Groeten, (10)(2e)

Van:ae.BD/DRB/SBA 4(10)(2e) |@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:28

Aan: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: | (10)(2e) |{ (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) |- BD/DRB/TR {_(19)(2e)_|@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Hoi} (10)(2e)

Zie onderstaande voorgestelde antwoorden. Afgestemd met BFT en KNB.

Groet,
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) I (10)(2e) |@ minjenv.n|>

Datum: maandag 08 mrt. 2021 2:15 PM

Aan:[__(10)(2e)|BD/DRB/SBA 4{(10)(2e)|@minjenv.nl>,[ __—(10)(2e)_——_—|- BD/DRB/TR<|_(10)(2e)_|@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Akkoord.

Leveren jullie bij) (22) jaan

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van:|__(0}26) __}- aD/ORB/SBA 4(TORA[Ominjenvil>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 2:14 PM

‘Aan: (10)(2e) k{ 10)(2e) |@minjenv.nl>, (10\(2e) - BD/DRB/TR<{_(10)(2e)_|@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Zie bijlage de reactie van BFT en een voorzet op basis daarvan voor vraag 3.

3)ls er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maarook bij opsporingsdiensten om ingewikkeldefraudezaken op te sporen? Zoja, waaruit

blijkt dat?

Antwoord 3

Antwoord BFT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

(11)(1)

 

29102839 0140



 

(11)(1)     
Van; (10)(2e) (10)(2e) bureauft.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:08

Aan: (10)(2e) BD/DRB/SBA < (19)(2e) |@ minjenv.nl>

Onderwerp: Beantwoording Tweede Kamervragen d.d. 5 maart 2021

Zie hierbij onze reactie in het groen.Als je naar aanleiding hiervan nog vragen hebt, hoor ik het graag. Succes verder!

Groet,

(10)(2e)

BUREAU

FINANCIEEL

TOEZICHT

 

 

Bureau Financieel Toezicht

Postbus 14052

3508 SC Utrecht

Bezoekadres: Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

Tel: +31

Mobiel:[S%9]T(10)(2e)|
E-Mail: bureauft.nl

 

  
 

  

 

Deinformatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruikvan deze informatie door anderen dan de

geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ofverstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming. Bureau Financieel Toezicht staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,
noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

29102839 0140



To: (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nl]; |e)| (10)(2e)|. -

OOD rine
(10)(2e) |(@minjenv.nl]: (10)(2e)
     

 
(10)(2e) | (10)(2e) |@minjenv.nil: | (10)(2e) (10)(2e)_|@minjenv.nl];

aeBD/DCOMMWS&O]__(10)(2e) Toranni: (10)(2e) | Tyee) [@minjenv.nl]; 
BD/DCOMI__(19)(2e) minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES] (0)(2e) — (@minjenv.nl]

From: (10)(2e)
+ BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 5:04:06 PM

Subject! RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 5:04:08 PM

 

Beste |(10)(2e)

Geen opmerking van mijn kant. Vz College is akkoord met de huidige passage over mededelingen maart 2019 en

augustus 2020.

Groeten,| _(10)(2e)

Van: (10)(2e)

neem: pean
8 maart 2021 18:02

Aan: - BD/DWJZ/J2W; | (10)(2e) | ye) L BD/DIOA/JBOZ ; (10)(2e)

Hovey ; (10)(2e) ; (10)(2e) | (10)(2e) -

BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Als vz college kan instemmen met de tekst van de laatste antwoordden dan koord.

Verder net geappt dat we in de aanbiedingsbrief wel een zin opnemen dat we bij de beantwoording van de laatste

2 vragen ook ingaan op de mediabericjtgeving in FD van vandaag. Dan verstoppen we de antwoorden niet.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
Van: (10)(2e) |.

- BD/DWIZ/IZW<{(10)(2e)}(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 5:40 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) = (@minjenv.nl>. (10)(2e) 4 (10)(2e) (@minjenv.nl>, |(19)2e)},

 

 

              

    

 
(10)(2e) |- BD/DJOA/IBOZ < (10)(2e) |@minjenv.nl>, [ (10)(2e) H (10)(2e) @minjenv.nt>.| (10)(2e) | -

SDIDCOMIWs&0 4 (10)(2e)_|@minjenv.nl>,| (10)(2e) Iq] (t0)2e) — @minjenv.nl>. (10)(2e)  
(10)(2e) |@minjenv.nl>,[_—(10)(2e) | BD/DBO/ADVIES (10)(2e) = |@minjenv.nl>

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik

heb enkele passages geel gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een

laatste blik op werpen of dit “m zo is?

Gr.

24641318 0141



To: frovee), [(10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZWI(10)2e) |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

Sent: Mon 3/8/2021 5:09:46 PM

Subject! Kamervragen

Received: Mon 3/8/2021 5:09:47 PM

Kamervragen.docx

Deze is goed, aanhef moest nog weg

29102391 0143



 To: 1034 Lto)ee)|
BD/DW2/J2f

728)f@minjenv. nlCe: (10)(2e) (10y2e)  |@minjenv.ni];| (10)(2e) [_0y(2e) J@minjenv.ni: | ao2e) |
(10(28) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DCOMWS&O[_(10)(2e)_|@minjenv.nl]; (10)(2e) -

[(40)(2e) |@minjenv.nl]; (10)(2e) BDIDJON BOL Tze) orinlerenta
[| (102e) (@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Mon 3/8/2021 5:11:50 PM

Subject. RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 5:11:51 PM

 

Uitstekend.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

 |(10y(2e)|, - BD/DWIZ/IZW <{(10)(2e)|(10)(2e)|@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 18:10

Aan: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL | (10)(2e) @minjenv.nl>  
 

  cowie:
| (10)(2e) lq Coxea

env.nl>, | (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl>[(10)@e) —_|-

Ce |@minjenv.nl>. | 0)(2e) |- BD/DCOM/WS&O <_(10)(2e)_|@minjenv.nl>. | (10)(2e)  

 (10)¢ @minjenv.nl>, ‘0(2e) - BD/DJOA/IBOZ <{(19)(2e) (@minjenv.nl>. (10)(2e)

[_(10)(2e)|{_(10)(2e)  |@minj env.nl>

Onderwerp: FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Beste Ferd,

Hierbij de afgestemde versie. Wij zijn intern in overeenstemming en OM ook met het hen betreffende stukje.

  
Gr. )

Van:| (24 (10)(2e)|. - BD/DWJZ/JZW

Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:41

Aan (10)(2e) | (10)(2e) } (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ; (10)(2e)

(10)(2e) - BD/DCOM/WS&O; (10)(2e) | (10)(2e) |;; (10)(2e)

8D/DBO/ADVI ES

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik heb enkele passages geel

gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een laatste blik op werpen of dit ‘m zo is?

Gr.| (10)(2e)

24641322 0147



To: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES|_(10)(2e)_|@minjenv.nl]
From: (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/8/2021 5:19:14 PM

Subject! RE: Kamervragen

Received: Mon 3/8/2021 5:19:14 PM

Lijkt mij prima zo

(10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:15

Aan: [(oxed_(19)(2e)|, - BD/DWIZ/JZW

Onderwerp: Kamervragen

Ha [(10)2e)], Dit is dan de nette versie, graag even check. Maak ikt ondertussen klaar voor verzending. Gr.| (10)(2e)

24641295 0149



 

 

To: (10)(2e) - BD/DRC/FOL__(10)2e) |@minjenv.nt];

ee eT eee pci
zw

Cee kernienyCe: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[ (10)(2e)|@minjenv.ni]; (10)(2e) - BDIDRC/CVIL_(10)(2e) _ |@minjenv.nl]

From: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Mon 3/8/2021 6:37:49 PM

Subject. RE: antwoord vraag 3

Received: Mon 3/8/2021 6:37:50 PM

   

Beste} _(10)(2e)

Onder normale omstandigheden is dat natuurlijk ook gebruikelyk, maar

deze set Kv had spoed voor de mimster (zie ook mail over spoedoverleg vanochtend met minister over concept). Excuus als

dat richting jou niet voldoende helder is gecommuniceerd.
De minister heeft inmiddels de beantwoording geaccordeerd. Ruimte voor afstemming is er dan ook niet meer. Dat is

vervelend voor MinFin, maar tegelijkertijd is de beantwoording over Fiod zodamg algemeen geformuleerd dat het niet heel

problematisch kan zijn, maar dan vul ik het zelf in.

Groeten,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) -BD/DRC/FO <_(10)(2e)  |@minjenv.nl>

 

Datum: maandag 08 mrt. 2021 6:42 PM

Aan: f%24| (10)(2e)|, - BD/DWIZ/IZW 4(10)(2e)|@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DJOA/JIBOZ 4 (10)(2e) (@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/CV 4__(10)(2e)  |@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

Beste |(19)(2e)},

Ik weet niet hoe de afstemming op deze specifieke vragenset (Landsadvocaat) nu verloopt en of er gelet op

bespreking met MJV vanochtend nog voldoende tijd is voor de afstemming met de ketenpartners. Voor ons is het

gebruikelijk dat het Pag als MINFIN uitvoeringsbeleid geinformeerd worden en dat zij ook kunnen aangeven of zij
instemmen met het antwoord. Het beste werkt om vooraf een heldere reactietermijn af te spreken. Ik heb hen al

wel per mail geinformeerd maar zij hebben nog geen akkoord gegeven. Hoe is hier nog in te voorzien?

Groet van (10)(2e)

DRC

Van:[ (te), (UITVOERINGSBELEID)
Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:31

Aan:[to¥es) BD/DRC/FO;' (10)(2e) (Parket-Generaal)' ;[_19)(2e)|@belastingdienst.nl'
cc: (10)(2e) (Functioneel Parket) ; Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

Ter verduidelijking en voor de zekerheid:

Er is nog geen akkoord van de FIOD op dit antwoord.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 

| (10)(2e)
Van: (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <|__(19)(2e) |@minfin.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 6:28 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/FO < (10)(2e) @minjenv.nl>,
'

(10)(2e) (Parket-Generaal)'
<[___(10)(2e) om.nl>,| (19)(2e) @belastingdienst.nl' <_ (10)(2e) (@belastingdienst.nl>

Kopie: (10)(2e) (Functioneel Parket) <|__ (10)(2e) om.nl>, Kabinet HOv] (FP Amsterdam)
(19)(2e) |@om.nl>

  

 
<]

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

ApartAggee”
dit vind ik geen manier van afstemmen

0150



Graag morgen even contact hierover

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) |
Van: (10)(2e) - BD/DRC/FO < (10)(2e) = (@minjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 6:20 PM

Aan:' (10)(2e) (Parket-Generaal)' <| (10)(2e) — |@om.nl>,| (10)(2e) @belastingdienst.nl'
(<[_(10)(2e) [@belastingdienst.nl>,| (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <[__(19)(2e)_ |@minfin.ni>

Kopie: (10)(2e) (Functioneel Parket) <|_ (10)2e) |@om.nl>, Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
<[_(19)(2e) |@om.nl>

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

(10)(2e)

 

 

  

Deze conceptbeantwoording ligt inmiddels bij de MJV voor afdoening:
 

(11)(1)    
Groet van (10)(2e)

Van: (10)(2e) (Parket-Generaal) <|__(10)(2e) @om.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:40
 

  
 

Aan: (10)(2e)
- BD/DRC/FO <| (10)(2e) Ominjenv.nl>

cc: (10)(2e) (Functioneel Parket) <|___(19)2e) |@om.nl>; Kabinet HOvJ (FP Amsterdam)
(10)(2e)

Onderwerp: RE: antwoord vraag 3

Dag] (10)(2e)

Omdat deze vraag verbonden is aan het onderzoek zal ik hem doorzetten aan onze afdeling juridische zaken. Wel

alvast FP ook in cc meegenomen (naast|(10)(2e)/ook de juridische zaken afdeling van FP).

Met vriendelijke groet,
 

(10)(2e)    
Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

088

(10)(2e)

(10)(2e) omni

www.om.nl

Van: (10)(2e) @minjenv.nl <' (10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:14

Aan: (10)(2e) (Parket-Generaal) <|___ (102) @om.nl>

Pilaeeases
Parket) <|__(19)2e)  |@om.nl>; (10)(2e)

(__(9)2e) |@belastingdienst.nl) <| (102e) |@belastingdienst.nI>;| (10)(2e) |@minjenv.nl
Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

24641499 0150

 

  

  



Dit betreft de de kamervragen van de SP over de fraudezaak bij de landsavocaat die met spoed beantwoord moeten

worden.

Kan ik voor de vraag opnemen of er voldoende capaciteit aanwezig is, als antwoord opnemen (11)(1)

(11)(1)
 

Of is er in deze zaak een reden om te veronderstellen dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is?

Groet van (10)(2e)

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ <{_(1022) |@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:02

pans) nr BD/DRC/FO <[_(2) J@minjenv.nl>;[____me)
+ BD/DRC/CV

(10)(2e< ) @minjenv.nl>

cc: (10)(2e) k|_ oye) |@minjenv.n|>; (10)(2e) | BD/DRB/TR
<|__(10)(2e) — [@minjenv.nl>; (10)(2e) } BD/DRC/FO <|___(10)(2e) minjenv.nl>

Onderwerp: FW: antwoord vraag 3

Beste| — (10)(2e)

De input van DRB en DRC heb ik in een concept verwerkt en aan gestuurd (zie hieronder). De vraag (is
er voldoende capaciteit) wordt feitelijk t.a.v. OM/FIOD nog niet beantwoord. Kan daar iets meer over worden

gezegd?

Groeten,| (102e)|

Van:/_(io@)|BD/DJOA/IJBOZ
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:59

Aane [(%2)]) (19)2e) |. - BD/DWIZ/IZW <|_(19)(2e) (@minjenv.nl>

cc: (10)(2e) I< (10)2e)  @minjenv.nl>
Onderwerp: antwoord vraag 3

Ha ee

 

 
   

 
Zie hieronder alvast input van DRB (in het geel) en DRC (donkerblauw). Het DRB-deel is afgestemd met KNB en BFT. Het DRC-

deel (dat nog niet met OM is afgestemd) heb ik wat ingedikt en ik heb er een algemene kop boven gezet. Ik zal bij DRC nog

terugleggen dat voor de opsporingsdiensten de vraag niet wordt beantwoord of de capaciteit voldoende is.

Groeten,| (10)(2e)
 

(11)(1)    
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and

delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and

delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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To: (oye) ;

BDDBOIADVIES{ (1028) _|@minjenv.ni]:

or(10)(2e) @minjenv.nl];fove|,[( i= Pose

cued
10)(2e)|@minjenv.nil. (10)(2e)

(10)(2e) (@minjenv.nl]; co (10)(2e) |@minjenv. nly; (10)(2e)

BD/DCOM/WS&O], (10)(2e) @minjenv.nl]: (10)(2e) - BD/DJOA/JBOZ[_(10)(2e) on (10)(2e) }Peco eot @minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Sent: Mon 3/8/2021 8:33:00 PM

Subject. RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Mon 3/8/2021 8:33:00 PM

 
 

Hierbi akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work

 

(www.blackberry.com)

[—s(0)2e)|- BD/DBO/ADVIES4_(10)(2e) Wminjenv.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 19:11

Aan: Grapperhaus, F BJ. - BD/AL 4 (10)(2e) @minjenv.nl>. | (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl>.[amre) 

   
  

 

  

 

(10)(2e) |BD/DWIZ/IZW <|(10)(2e) |(@minj env.o>] (10)La (10)(2e) omen n>, (10)(2e)

(10)(2e)  |@minjenv.nl>.[| aoy@e)(2e) - pODCOMINSED (2e) (@minj envl>,| —_(10y2e) ff[| (toyaey sf(2e) BD/DJOA/IBOZ

(10)(2e) (@minjenv.nl>, =e Gminieweate
Onderwerp: RE: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

 

Allen,

De beantwoording wordt morgenochtend 8:00h verzonden: de TK accepteert geen brieven na 18h die niet corona gerelateerd zijn.

Zie bijgevoegd de brief zoals deze zal worden verzonden.

NB:Ferd,| _(10y2e) | en[1020]vinden de brief ook in digijust tbv formeel akkoord.

Groeten,

(10)(2e)

Van: |e} (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW
Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:10

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL q (10)(2e) @minjenv.nl>
  

            
 
   

  

cc;| (19)(2e) Kf (oyzey | (10)(2e) kf (10)(2e) |@minienv.nl>;[__Mo}2e)

(10)(2e) l@minjenv.ni>;| __(10)2e)_—_—|- BD/DCOM/WS&O ¢_(10)(2e)_ |@minjenv.nl>;| (10)(2e) |-

| (102) [@minjenv.nl>;| (10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ< (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10\(2e)

(10)(2e) minjenv.n|>

Onderwerp: FW: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Beste Ferd,

Hierbij de afgestemde versie. Wij zijn intern in overeenstemming en OM ook met het hen betreffende stukje.

Gr.

Van: )(1924 (10)(2e) |BD/DWJZ/JZW
Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:41

: (10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl>} (10)(2e) ky (10)(2e)_ |@minjenv.nl>;| _(10)(2e)

[(70)(2e)]- BD/DJOA/JBOZ <| (10)(2e) |@minjenv.ni>;| (10)(2e) ld (10)(2e)
BD/DCOM/WS&0 ¢{_(10)(2e)_|@minienv.nl>; (10)(2e) dq (10)(2e) (10)(2e)
q (10)(2e)  |@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES (10)(2e) minjenv.nl>

Onderwerp: kmv miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Besten,

 

            
           
  

Hierbij de wat mij betreft laatste versie. Ook de LA heeft nog even een factcheck op deze antwoorden gedaan en is akkoord. Ik heb enkele passages geel

gekleurd. Dat zijn de passages waarin nog wijzigingen zijn aangebracht. Kunnen jullie er ook nog een laatste blik op werpen of dit ‘m zo is?
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Digitale minuut: Kamervraag - Beantwoording Kamervragen miljoenenfraude bij de
landsadvocaat - 3248717

000050280021

Organisatieonderdeel

ehandelaar zaak

(10)(2e) |- BD/DBO/ADVIES

Werkstroomeigenaar

(10)(2e) + BD/DBO/ADVIES

Datum en tijd aangeboden
09-03-2021 om 07:36 
 

 

|
|

| Kamervragen miljoenenfraude bij de landsadvocaat
|

| 
Tekenklaar maken & verzenden - MenB

 

 

 

Afstemmen - DBO Advies

 

 

 

Ter info - Minister voor Rechtsbescherming
 

 

 

Eindparaaf - MenB

 

 

 

Eindparaaf - SG

 

 

 

Eindparaaf - Minister van JenV

    
 

Paminconummers:

Instructie: Let op: KV worden dinsdagochtend 9 maart om 8:00 verzonden.

Intern besproken met SG, MJenV, DGRR, DWJZ, DCom en DBO. Digijustlijn is om de akkoorden formeel vast te legc
Toelichting op documenten: = -

 

Werkstroomverloop

Eindparaaf - DGRR. behandeld door (10)(2e) - BD/DGRR

@

 

08-03-2021 20:40

 

 

 

Eindparaaf - (1012 

 

 

 

 

08-03-2021 20:09

(11)(1) | a

Visie vooraf - DBO Advies behandeld door (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

08-03-2021 19:13

@
|

@menb: Graag morgenochtend 9 maart 8:00 verzenden. ledereen is reeds akkoord. Geen bijlagen.
 

 

 

08-03-2021 18:26

Afstemmen - (10)(2e) BD/DBO/ADVIES
@     

Digitale minuut - Kamervragen miljoenenfraude bij de landsadvocaat 1
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Document 'Kamervragen' toegevoegd door (10)(2e) BD/DBO/ADVIES|
08-03-2021 18:21
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum 9 maart 2021

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over miljoenenfraude bij de landsadvocaat

In antwoord op uw brief van 5 maart 2021 laat ik u weten dat de schriftelijke

vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) over miljoenenfraude bij
de landsadvocaat (kenmerk: 2021204195) worden beantwoord zoals aangegeven

in de bijlage van deze brief. In het antwoord op de vragen 10 en 11, wordt ook

ingegaan op de berichtgeving in het Financieel Dagblad van gisteren.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

 

 

 (10)(2e)   
Ferd Grapperhaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie

Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

Ons kenmerk

3248770

Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts één zaak in uw

brief behandelen.
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Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke

vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) aan de minister

van Justitie en Veiligheid over miljoenenfraude bij de landsadvocaat

ingezonden op 5 maart 2021 met kenmerk 2021Z04195.
 

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving rondom de miljoenenfraude

bij de landsadvocaat? 1) 2) 3)

Antwoord op vraag 1

Ja

Vraag 2

Hoe verklaart u dat deze fraude zo lang onder de radar heeft kunnen

blijven? Wat zegt dit over de staat van toezicht door het kantoor zelf?

Antwoord op vraag 2

Aangezien ter zake nog diverse onderzoeken lopen, kan ik hier op dit moment nog

niet inhoudelijk nader op ingaan.

Vraag 3

Is er voldoende capaciteit bij de onafhankelijke toezichthouder, maar ook

bij opsporingsdiensten om ingewikkelde fraudezaken op te sporen? Zo ja,
waaruit blijkt dat?

Antwoord op vraag 3

Zowel voor de onafhankelijk toezichthouder als voor de opsporingsdiensten geldt

dat de middelen om toezicht te houden en onderzoek te verrichten uit de aard der

zaak beperkt zijn en dat prioriteren noodzakelijk is.

Het BFT is een onafhankelijke toezichthouder en handelt/werkt conform zijn

regulier risicogericht toezichtsmodel. Dit houdt in dat het BFT aan de hand van

signalen de risico’s analyseert en hierbij prioriteiten vaststelt. Er is geen reden om

aan te nemen dat het BFT onvoldoende capaciteit heeft voor haar taken. Er is de

afgelopen jaren flink geinvesteerd in het BFT. Zo heeft het BFT er extra budget

bijgekregen voor de doorontwikkeling van de organisatie.
De opsporing van complexe fraudezaken vindt plaats door het Openbaar
Ministerie (met name het Functioneel Parket) in samenwerking met verschillende

opsporingsdiensten, in dit geval de FIOD.

De FIOD voert overleg met het OM over de inzet van capaciteit, aard en omvang

van een zaak, maar ook over de manier waarop een onderzoek wordt aangepakt.

Daarbij wordt ten behoeve van de prioritering onder andere gekeken naar de

ernst van het strafbare feit, de impact ervan op de slachtoffers en de

complexiteit.

Vraag 4

Vindt u het wenselijk dat aan het zogenoemde “vier-ogen-principe” door

kantoren zelf vorm kan worden gegeven? Zo ja, waarom? Wat zegt het

over het systeem als het zelfs bij de landsadvocaat dus niet goed

geregeld lijkt te zijn? Is hier geen sprake van te veel vrijblijvendheid?

Directie

Bestuursondersteuning

Datum

9 maart 2021

Ons kenmerk

3248770
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Vraag 5 Directie
;

Welke digitale controlemogelijkheden zijn er die meer recht doen dan het Bestuursondersteuning

vier-ogen-principe? Bent u bereid deze controlemogelijkheden verplicht
te stellen? Zo nee, waarom niet?

Betun

9 maart 2021

Ons kenmerk
Antwoorden op vraag 4 en vraag 5

3248770
De interne controleverplichting is niet vrijblijvend, want genormeerd in een

verordening die is gekoppeld aan toezicht en tuchtrecht. Deze verplichting is

weergegeven in de Administratieverordening van de Koninklijk Notariéle

Beroepsorganisatie.
Welke feiten zich in deze casus precies hebben voorgedaan en hoe dat heeft

kunnen gebeuren, maakt op dit moment nog deel uit van diverse onderzoeken.

Zowel het strafrechtelijk onderzoek, als het onderzoek van de toezichthouder (het
Bureau Financieel Toezicht) lopen op dit moment nog. Ook het door het kantoor

Pels Rijcken zelf ingestelde onderzoek, is nog niet volledig afgerond. Ik kan op dit

moment nog niet op de uitkomsten van de onderzoeken vooruitlopen.
Ik zal mij door de Landadvocaat gedetailleerd laten informeren over onder meer

de wijze waarop het kantoor Pels Rijcken invulling heeft gegeven aan het vier-

ogen-principe en welke eventuele wijzigingen daarin worden doorgevoerd om

herhaling van het gebeurde te voorkomen. Ook zal ik daarbij vragen naar de inzet

van digitale controlemechanismes. De Landadvocaat zal mij inlichten zodra het

interne onderzoek is afgerond. Daarop wil ik nog niet vooruitlopen. Te zijner tijd
zal ik u daarover nader informeren.

Vraag 6

Hoe kan het dat pas na “intern” onderzoek van Deloitte is overgegaan tot

maatregelen als het aanstellen van een compliance officer, het

controleren of notarissen nog andere functies vervullen bij andere

stichtingen en het opnemen van contact met de begunstigde om de

juistheid van een overboeking te controleren? Waarom zijn deze

overduidelijke omissies nooit eerder ontdekt door bijvoorbeeld de

onafhankelijk toezichthouder en de extern accountant? Wat zegt dit over

de kwaliteit en zorgvuldigheid van dit toezicht?

Antwoord op vraag 6

Het onderzoek van het BFT loopt nog. Ik kan op de resultaten daarvan niet

vooruitlopen.

Vraag 7

Waarom werkt de overheid eigenlijk met een “landsadvocaat”, zonder

daarbij een opdracht aan te besteden? Kunt u verduidelijken waarom

deze werkwijze wenselijk is?

Antwoord op vraag 7

De Staatspraktijk vergt specifieke ervaring, kennis en kunde. Het werken met een

vaste advocaat in deze praktijk is wenselijk uit een oogpunt van uniformiteit in de

behandeling van zaken die de Staat betreffen. Overigens is het niet zo dat niet

tevens andere advocaten kunnen worden ingeschakeld door de Staat. Dat gebeurt
in incidentele gevallen ook. Verder zijn diverse advocaten werkzaam bij

onderdelen van de Rijksoverheid om direct de belangen van die onderdelen te

behartigen.  | Pagina 3 van 5

 

29102644 0153



29102644

Vraag 8 Directie

Bent u het met de mening eens dat de overheid alleen zaken zou moeten ——Bestursondersteuning

doen met instanties die van onbesproken gedrag zijn? Kan de overheid

wat u betreft nog steeds zaken blijven doen met Pels Rijcken? Zo ja,
Datum

9 maart 2021
waarom?

Ons kenmerk

3248770

Vraag 9

Kunt u verklaren waarom u: ,,geen aanleiding tot zorg [heeft] ten aanzien

van de kwaliteit en legitimiteit van de landsadvocaat”, terwijl de zaak

nog bij het Openbaar Ministerie en het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
ligt? Loopt u hiermee niet te ver vooruit op mogelijke uitkomsten van de

diverse onderzoeken die nu lopen tegen Pels Rijcken?

Antwoorden op vraag 8 en 9

Mijn ministerie heeft zich, namens de Staat, in de afgelopen periode met de

Landsadvocaat verstaan, om te bezien of er mogelijk gebreken zouden kunnen

kleven aan de notariéle werkzaamheden van betrokkene, of aan de

dienstverlening van het kantoor waar de Landsadvocaat aan is verbonden, ten

behoeve van de Staat.

Ondanks dat ook ik geschokt ben over het gebeurde, bestaat op basis van

hetgeen mij bekend is momenteel geen aanleiding tot zorg ten aanzien van de

kwaliteit en legitimiteit van de werkzaamheden van de Landadvocaat ten behoeve

van de Staat. Er bestaat derhalve op dit moment geen aanleiding te concluderen

dat de Landadvocaat geen zaken meer voor de Staat zou kunnen behandelen.

Vraag 10

Waarom sprak u in uw brief van 2 maart jl. aan de Kamer slechts over het

feit dat volgens uw eigen onderzoek (uitgevoerd door kantoor Houthoff)
uit niets bleek dat de Rijksoverheid benadeeld zou zijn? Heeft kantoor

Houthoff slechts onderzoek gedaan naar zaken aangaande het Rijk? Zo

ja, waarom? Zo nee, waar heeft kantoor Houthoff dan precies onderzoek

naar gedaan? 4)

Vraag 11

Wist u op het moment dat u bovengenoemde brief aan de Kamer stuurde

van de misstanden bij gemeenten en provincies, zoals die door NRC nu

gepubliceerd zijn? Zo ja, waarom heeft u de Kamer hierover niet

geinformeerd in de brief van 2 maart jongstleden? Zo nee, waarom wist u

hier niets van, maar kon het NRC dit klaarblijkelijk wel boven tafel

krijgen? 5)

Antwoorden op vraag 10 en 11

Het onderzoek van kantoor Houthoff had tot doel te bezien of er aanwijzingen

waren dat de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de

Rijksoverheid voldeden aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. In dit

onderzoek zijn dossiers die de Rijksoverheid betreffen onder de loep genomen.

Wanneer de onderzoeken van het OM en het BFT zijn afgerond, zal ik u

vertrouwelijk nader over het onderzoek en de bevindingen van het kantoor

Houthoff inlichten.

Naast de praktijk van de Landsadvocaat, hebben de advocaten en notarissen van

het kantoor Pels Rijcken ook andere cli€nten dan de Staat. De zaken die ten

behoeve van andere cliénten worden behandeld, vallen niet onder het contract

dat de Staat heeft met de Landadvocaat. Om die reden heeft het onderzoek van
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Houthoff zich niet uitgestrekt tot dossiers betreffende gemeenten en provincies. Directie

Ik was er ook niet van op de hoogte in de dossiers van welke cliénten zich Bestuursondersteuning

malversaties zouden hebben voorgedaan, aangezien ik in beginsel enkel zicht heb

op dossiers ten behoeve van de Staat.
Datum

9 maart 2021

Ons kenmerk
In de brief die ik uw Kamer op 2 maart stuurde, ben ik niet ingegaan op de Bo4aRTA0
inhoud van het strafrechtelijk onderzoek van het OM. Ik gaf al aan dat de

onderhavige deel uit maakt van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Over

(lopende) individuele zaken doe ik, zoals bekend, in zijn algemeenheid inhoudelijk

geen mededelingen. Om die reden heb ik uw Kamer ook niet eerder over deze

kwestie ingelicht en kon (en kan) ik op die inhoud nu ook niet nader ingaan. Het

is hier dan ook zaak mijn verantwoordelijkheid voor het OM te scheiden van mijn

verantwoordelijkheid voor het contract dat de Staat heeft met de Landsadvocaat.

Vanuit die laatstgenoemde verantwoordelijkheid heb ik uw Kamer geinformeerd.

Naar aanleiding van berichtgeving in de media gisteren over het moment waarop

ik door het OM ben geinformeerd over de zaak, hecht ik er aan u daarover nader

in te lichten.

Mij is in maart 2019 en marge van een overleg, door de voorzitter van het College
de vertrouwelijke mededeling gedaan van een embargo onderzoek naar

aanwijzingen van mogelijk strafbaar handelen van een notaris van Pels Rijcken.
Dit was toen nog in de fase van een oriénterend feitenonderzoek. Daarbij zijn
geen verdere details met betrekking tot dit embargo onderzoek gedeeld.

Vervolgens ben ik eind augustus 2020 door de plv. voorzitter van het College en

marge van een overleg mondeling geinformeerd dat er inmiddels sprake was van

een strafrechtelijke verdenking, dat het strafrechtelijke onderzoek was

aangevangen en dat de verdachte zou worden verhoord.

Over mededelingen die ik krijg in het kader van een lopend onderzoek, kan ik met

het oog op de belangen van opsporing en vervolging geen mededelingen doen.

Bovendien geldt bij informatie betreffende een embargo onderzoek, dat deze op

mijn ministerie gerubriceerd wordt als Staatsgeheim. Verwerking van dergelijke
informatie vindt derhalve alleen plaats bij noodzaak, onder bijzondere beveiligde

omstandigheden en alleen door daarvoor aangewezen en gescreende personen.!

Aangezien de mededelingen van het College mij geen aanleiding tot enig
handelen gaven, was het mij niet toegestaan deze informatie met anderen te

delen en is dat dan ook niet gebeurd.

1 Zie hieromtrent het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere

Informatie 2013 (https://wetten.overheid.nl/BWBRO033507/2013-06-01) en de Leidraad

aanwijzing vertrouwensfuncties

(https://www.aivd.n|/documenten/publicaties/2014/09/08/leidraad-aanwijzing-

vertrouwensfuncties)
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To: Pels Rijcken'[__(10)(2e)__|@pelsrijcken.nl]
From: —[(10)(24(10)(2e) | - BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 3/9/2021 8:37:05 AM

Subject: FW: Antwoorden Kamervragen over miljoenenfraude bij de landsadvocaat

Received: Tue 3/9/2021 8:37:05 AM

Antwoorden Kamervragen over miljoenenfraude bij de landsadvocaat.docx

Ha} (10)(2e)

Zie bijgaand ter info (vermoedelijk ten overvioede).
Gr.

Van: (10)(2e) @minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 08:00

Aan: TWEEDE KAMER

CC: BD-Parlementaire Contactpersonen ; (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW;MVJDBO - DBO ; (10)(2e) |@MINAZ.NL

Onderwerp: Antwoorden Kamervragen over miljoenenfraude bij de landsadvocaat

 

29102343 0156



To: [‘waees] (10)(2e) |,

- BD/DWUZ/JZWI(10)(2e)|@minjenv.nl]
From: [(0)@e)————«d- BD/DWJZJZW

Sent: Tue 3/9/2021 3:24:51 PM

Subject: RE: Vraag Telegraaf Pels Rijcken

Received: Tue 3/9/2021 3:24:53 PM

Top!
Met vriendelijke groet,

[mz]of___ oye)

 

   
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH| Den Haag

M|_(10)(2e)
(10)(2e) @minvenj.n!

www. rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e)|, - BD/DWJZ/JZW

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 16:22

Aan: (10)(2e) BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: FW: Vraag Telegraaf Pels Rijcken

Sorry, ik zie nu dat je deze niet kreeg. Ferd is al akkoord.

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL<_(10)(2e)—_|@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:57

Aan: (10)(2e) L BD/DCOM/Ws&0 ¢ (10)(2e) |@minjenv.nl>

cc: (10)(2e) [| (10)(2e) _ Pminjenv.ni>j (10)(2e) (10)(2e) |@minjenv.nl>;| oxzeftor26

( 122) BD/DWIZ/ZW< (10)(2e) |@minienv.ni>; (10)(2e) | BD/DJOA/JBOZ <_(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e)

| (10)(2e) |@minjenv.nl>; (10)(2e) | BD/DCOM/WS&O 4 —_(10)(2e)__ |@minjenv.n>

Onderwerp: RE: Vraag Telegraaf Pels Rijcken

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0 <_(19)(2e)_ |@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 09 mrt. 2021 15:54

Aan: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL | (10)(2e) (@minjenv.nl>

  
 

   

  

      

   

   

Kopie:| (10)(2e) KL (0y2e)  f@minjenv.nl>. (10)(2e) <{_(0\2e) @minjenv.nl>, [0920]
| (0y(2e) LBD/DWIZ/IZW <[(10)(2e)|@minjenv.nl>, (10)(2e) |- BD/DJOAMBOZ4 (10y(2e) |@minjenv.nl>.| _(ov2e)

| (10)(2e) |@minjenv.nl>, (10)(2e) -BD/DCOM/WS&O <{__(10)(2e)__ [@minjenv.nl>
Onderwerp: Vraag TelegraafPels Rijcken

Ferd,
Zoals vanmiddag mondeling al aangekondigd heeftTelegraaf{(102e)Jeen vraag gesteld over de Pels Rijcken

kwestie, nml de volgende:
Hoe moet het uitbesteden van werk aan Pels Rijcken als landsadvocaat bezien moet worden in het kader van ‘een

bedrijf dat betrokken is bij strafrechtelijk onderzoek', en daardoor geen opdrachten kan krijgen van de overheid?

Na overleg met{(10)(2e)}en[_(10)(2e)_hetvolgende voorstel. Ik bel

[<r9ya@8)fom
te zeggen dat we niets toe te voegen

hebben aan de brief van 3 maart en de beantwoording KV van gisteren. Daarbij wijs ik hem specifiek op 2

passages:
- Uit de brief van 3 maart waarin wij zeggen dat Pels Rijcken ons heeft gemeld zelf geen verdachte te zijn.
-En op de beantwoording van de KV van gisteren, waarin we zeggen: Mijn ministerie heeft zich, namens de

Staat, in de afgelopen periode met de Landsadvocaat verstaan, om te bezien of er mogelijk gebreken zouden

kunnen kleven aan de notariéle werkzaamheden van betrokkene, of aan de dienstverlening van het kantoor

waar de Landsadvocaat aan is verbonden, ten behoeve van de Staat. Ondanks dat ook ik geschokt ben over

het gebeurde, bestaat op basis van hetgeen mij bekend is momenteel geen aanleiding tot zorg ten aanzien

van de kwaliteit en legitimiteit van de werkzaamheden van de Landadvocaat ten behoeve van de Staat. Er

bestaat derhalve op dit moment geen aanleiding te concluderen dat de Landadvocaat geen zaken meer voor
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de Staat zou kunnen behandelen.

Akkoord met dit voorstel?

Groet,
(10)(2e)| (10)(2e) 
 
  

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
M:[(10)(2e)

E:[ (10)(2e) [@minjenv.nl
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To: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&O[_(10)(2e)_|\@minjenv.ni]
From: [ove] (10/2) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Wed 3/10/2021 5:50:30 PM

Subject! RE: Concept mail Ferd

Received: Wed 3/10/2021 5:50:31 PM

Ha| (19)(2e) |,

Zié svp mijn suggesties voor aanvulling en aanpassing. Lijkt me goed ook met AZ af te stemmen.

Gr.

van:| _(10)@e)__|- BD/DCOM/WS&O

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 18:26

 

     
10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

cc: (10)(2e) - BD/DCOM/WS&0

Onderwerp: Concept mail Ferd

Hales
Zoiets?

Telegraaf{_(10)(2e) _|belde weer. Die noemde de stichting die is opgericht om jouw belangen op afstand te zetten

toen je minister werd. En het feit dat die oprichting door Frank Oranje is gedaan. Deze feiten zijn door ons niet

eerder genoemd. Wel schreef het FD eerder dat ‘Oranje persoonlijke adviezen aan ministers gaf.’

Vraag van de Telegraaf is: er is geen conflict of mterest tussen privepersoon Grapperhaus en de LA? Omdat

bovengenoemde dienst voor je 1s verricht.

Tom |(19X2e)| stel ik de volgende reactie voor:
 

(11)(1)   
erzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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To: Grapperhaus, F.B.J.-BD/AL[ _(102e)_—_|@minjenv.nl]
From: (19)(2e} (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Mon 3/15/2021 2:56:43 PM

Subject: kwestie F.O. - korte update

Received: Mon 3/15/2021 2:56:43 PM

 

Beste Ferd,
Louter ter informatie stuur ik jé onderstaand bericht van door. Hij heeft op mijn verzoek nog even op een

rijtjeé gezet hoe ze nu intern en richting ons omgaat met toezicht op (financiéle) handelingen van notarissen.

Ook wil ik je over twee andere dingen informeren:

1) Er is een wob-verzoek binnengekomen over het Houthoff-onderzoek. Dat pakken we op. Termijn is 2x 4 wkn.

2) Het kantoor wil binnenkort communiceren over het aanstellen van een externe bestuurder. Dat is nu nog

vertrouwelijk. Wij worden ingelicht wanneer de communicatie daarover daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Ik heb woensdag weer een afspraak met] ( ) om wat zaken door te nemen. Ik stel voor dat ik daarna even een

afspraak met je inplan (op kantoor) om wat uitgebreider bij te praten.
Is dat ok zo, wat jou betreft?

Gr, {2012
Van (10)(2e) Pels Rijcken

Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 18:55

Aan: [924] (10)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: te verrichtten notariéle werkzaamheden voor de Staat [PRDF-11012594]

Geachte heer [iniee|,
Ter bevestiging van onze eerdere afspraken en in aanvulling op mijn brief van afgelopen vrijdag licht ik hieronder

graag nader toe dat de controle op de functiescheiding bij notariéle betalingen op meerdere

niveaus is verscherpt. De functiescheiding bestaat uit vier stappen en acht ogen en behelst het volgende.

Stap 1: alleen een kandidaat-notaris kan aan de

financiéle administratie opdracht tot betaling geven (eerste paar ogen).

Stap 2: een medewerker van de financiéle administratie controleert de opdracht en

plaatst die in het bancair betaalsysteem (tweede paar ogen).

Stap 3: de manager van de financiéle administratie accordeert de betaalopdracht (derde

paar ogen).

Stap 4: de notaris voert de betaling uit (vierde paar ogen).
In het betaalsysteem van onze huisbankier ABN AMRO is ook digitaal geborgd dat stap 1 (invoer) en 4 (betaling)
niet door dezelfde persoon kunnen worden uitgevoerd.
In aanvulling op het voorgaande zal mijn kantoor in notariéle zaken voor de Staat de komende tijd, bij het

verrichten van notariéle transacties en het passeren van akten, het overleg zoeken over de wenselijkheid van de

betrokkenheid van een extra (kandidaat)notaris van mijn kantoor, die de werkzaamheden controleert. Verder zullen

de aan mijn kantoor verbonden notarissen met hun contactpersonen bij de Staat bespreken of zij het wenselijk
achten dat maandelijks een overzicht wordt verstrekt van de werkzaamheden die onze (kandidaat-)notarissen voor

het betreffende onderdeel van de Staat verricht(t)en, met daarbij een beschrijving en verantwoording van de

werkzaamheden, en
-

voor zover van toepassing- de naam van de extra (kandidaat-)notaris, en de contactpersoon
binnen de Staat.

Tot nader overleg ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

 

 

 

 Printen, echt nodig?
is uitsluitend be

   ause and are deposited

te www.pelsrijcken.nl/en/general- 
i istri

terms-and-co
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To: (10)(2e)| - BD/DWJZ/JZWI

From: Pels Rijcken

Sent: Thur 3/18/2021 5:22:37 PM

Received: Thur 3/18/2021 5:23:25 PM

De Telegraaf- Column over fraude bij Pels Rijcken.pdf

 @minjenv.nl]

  
    (10)(2e)

[wwwpelsrijckennl] Linked

sy Printen,echtnodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, werdt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

els Rijcken &Droogleever Fortuijn NV. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[(10y(e) ||[__(lo)(2e) _ |@pelsrijctcen nl

 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found en our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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To: Pels Rijcken'[__(10)(2e)__|@pelsrijcken.nl]
From: (10)(2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 3/18/2021 5:34:28 PM

Subject: Rapport Houthoff

 

Received: Thur 3/18/2021 5:34:28 PM

2020.12.18 Brief MinJenVre FO  Vertrouwelijk en geprivilegieerd.PDF

Beste |(10)(2e)|,

Hierbij ter vertrouwelijke kennisname het rapport van Houthoff. Het Wobverzoek dat ons bereikte strekt zich kort gezegd uit tot

het rapport, de opdracht en alle correspondentie met Houthoff.

Gr.

(10)(2e) |,

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 
 

 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

TL| oye)

(10)(2e) |@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

24641566 0161



To: Secretariaat - secretaris-generaal__(10)(2e)__|@minjenv.nl]
From: [0/2](10)(2e)]. - BD/DWJZ/JZW

Sent: Tue 4/6/2021 11:28:29 AM

Subject: FW: kwestie F.O./ landsadvocaat

Received: Tue 4/6/2021 11:28:29 AM

Hoi |(10)(2e)

Zie svp onder. Zou jij misschien een bespreking willen beleggen met:

-SG

(10)(2e) |)-dgRR (|
- AWIZ_(Uore])

(10)(2e) J

- dCOM ([(10)2e))
-|(10)(2e)| (| (192) (10)(2e)

Onderwerp: kwestie F.O./Landadvocaat

Als een uur zou lukken, zou dat mooi zijn. Hoeft niet op heel korte termijn, maar als het kan misschien in de

volgende week? Kan wmb gewoon digitaal.

saaVan: (10)(2e)

Verzonden: donderdag 1 april 2021 17:39

Aan:[92] (10)@e) |

- BD/DWJZ/JZW

cc:

Onderwerp: RE: kwestie F.0./ landsadvocaat

Prima!

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

[roe]

(10)(2e)|. - BD/DWIZ/IZW <{(10)(2e)|@minjenv.nl>
londerdag 01 apr. 2021 3:11 PM

Aan: (10)(2e) KI (10)(2e) = (@minjenv.nl>

Kopie:| (10)(2e) 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>
Onderwerp: kwestie F.O./ landsadvocaat

  
 
 

 
  

 

  

 

 
Graag zou ik binnenkort een keer met jou en enkele relevante anderen willen praten over de kwestie Frank Oranje /
Landadvocaat. Doel is jullie bij te praten over de stavaza_ en vanuit alle relevante invalshoeken te bezien of en zo ja welke acties

dat in de komende tijd van ons vergt. Ik denk aan jou, (10)(2e)
|, (10)(2e) | (oy(2e) (10)(2e) ((10)(2e)/ik. Vind je

dat ok?

 

Gr. ‘.

(FO)(Ze) FP (fcrovzer}) froxed
(10)(2e)  

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

 

T (10)(2e)

(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)
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PELS RI|CKEN

Landsadvocaat

Per e-mail

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Wetgeving en Juridische Zaken

De heer

Postbus 20301

2500 EH DEN Haag

onze ref. RV/RV/- mr. R.W. Veldhuis

uw ref. advocaat - partner

inzake | Derde tussenbericht t +31

f +31

[_(102e) @pelsrijcken.nl

13 april 2021

Geachte heer (m4,

In aansluiting op mijn brief van 5 maart 2021 informeer ik u graag nader over de

stappen die mijn kantoor zet rond de aanpak van de kwestie Oranje. Die aanpak is er

enerzijds op gericht om ervoor zorg te dragen dat de onderste steen boven komt en

alle gelden die mr. Oranje op frauduleuze wijze aan notariéle kwaliteitsrekeningen

heeft onttrokken alsnog aan de rechthebbende(n) worden uitbetaald en anderzijds om

alles te doen wat nodig is om zo goed als mogelijk te waarborgen dat een fraude als

de onderhavige binnen ons kantoor nooit meer zal plaatsvinden.

Intern onderzoek Van Doorne en Deloitte

In mijn eerdere brieven aan u over deze kwestie heb ik melding gemaakt van het

onderzoek door Van Doorne N.V. in samenwerking met Deloitte Forensic & Dispute

Services B.V (hierna: het Eerste Onderzoek). Bij de start van dit onderzoek is de door

het Openbaar Ministerie in zijn brief van 15 september 2020 genoemde informatie als

uitgangspunt genomen. Dit heeft ertoe geleid dat het onderzoek zich heeft toegespitst

op een financiéle analyse van drie reeds gesloten notariéle dossiers die door mr.

Oranje als escrow-agent werden beheerd. Het onderzoek naar deze drie dossiers is

inmiddels nagenoeg afgerond. Gebleken is dat Oranje substantiéle bedragen via

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Postbus 11756 I 2502 AT Den Haag | +31 70 515 3000 | pelsrijcken.ni
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datum 13 april 2021
2/3

onze ref. RV/RV/-

omwegen naar privérekeningen heeft gesluisd. De overboekingen hebben over een

periode van vele jaren plaatsgevonden. Hij heeft deze overbockingen door frauduleus

handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor

dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven. De

onttrokken gelden zijn direct na de eerste onderzoeksbevindingen aangezuiverd en er

wordt voor gezorgd dat de gelden alsnog de rechthebbenden bereiken.

Mijn kantoor heeft Van Doorne en Deloitte voorts opdracht gegeven alle andere

notariéle dossiers met derdengelden waarin mr. Oranje als notaris heeft opgetreden

aan onderzoek te onderwerpen (hierna: het Tweede Onderzoek). Dit onderzoek gaat

dus verder terug en ziet op dossiers van zowel de Staat als andere cliénten.

Op ons verzoek voeren Van Doorne en Deloitte ook het Tweede Onderzoek met de

grootst mogelijke voortvarendheid uit. De verwachting is dat het onderzoek in juni zal

zijn afgerond. lk zal u op dat moment gezamenlijk nader over de resultaten van het

Eerste en Tweede onderzoek berichten. Naar verwachting zullen het onderzoek van het

BFT en dat van de Deken van de Haagse Orde van Advocaten waarover ik u eerder

berichtte, op dat moment nog niet zijn afgerond. Ik zal u vanzelfsprekend zodra

mogelijk ook over de uitkomsten van die onderzoeken informeren.

Maatregelen gericht op de toekomst

Zoals ook uit mijn eerdere brieven naar voren komt, wachten wij de uitkomsten van

deze onderzoeken niet af maar hebben wij Deloitte Risk Advisory B.V. in oktober 2020

gevraagd de binnen kantoor geldende interne beheersmaatregelen rond de notariéle

kwaliteitsrekeningen onder de loep te nemen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Bij

brief van 5 maart 2021 heb ik u geinformeerd dat de door Deloitte gegeven

aanbevelingen integraal zijn overgenomen en dat de interne beheersing ook overigens

is aangescherpt. Wij hebben Deloitte gevraagd een oordeel te geven over de

aangescherpte interne beheersing rond de notariéle kwaliteitsrekeningen en ons

daarover te rapporteren,

Hoewel de financiéle malversaties door mr. Oranje zich hebben voorgedaan binnen de

notariéle afdeling van mijn kantoor en de (financiéle) administratie van het notariaat

op grond van regelgeving is gescheiden van de advocatuur, hebben wij onze

inspanningen niet beperkt tot uitsluitend het notariaat.

Wij hebben Deloitte ook gevraagd de interne beheersing rond het beheer van de

advocatuurlijke derdengelden onder de loep te nemen. Ik zal u over de uitkomsten van

deze en de hiervoor genoemde opdracht aan Deloitte informeren. Ik doe dat

gelijktijdig met mijn bericht over de resultaten van het Eerste en Tweede onderzoek.

Landsadvocaat
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24642519

datum

onze ref.

13 april 2021 3/3
RV/RV/-

Tot slot informeer ik u dat met ingang van 1 mei 2021 mevrouw S.M. Zijderveld als

externe bestuurder zal toetreden tot het bestuur van Pels Rijcken. Zij zal samen met

Sandra van Heukelom (voorzitter), Elisabeth Pietermaat en Mark Birnage het nieuwe

bestuur van Pels Rijcken vormen. Van Heukelom, Pietermaat en Birnage zijn gisteren

door de aandeelhoudersvergadering van Pels Rijcken als opvolgers benoemd van Pieter

Stuijt en Hans Besselink die na het wegvallen van Frank Oranje het bestuur vormden.

Susi Zijderveld beschikt over een brede bestuurlijke ervaring in diverse complexe

organisaties, onder meer bij De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Spoorwegen, het

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Kamer van Koophandel en als

commissaris bij NIBC. Zijderveld wordt verantwoordelijk voor de verdere versterking

van de risicobeheersing binnen kantoor. Tot haar taken behoren de implementatie van

de aangescherpte beheersmaatregelen en het verder professionaliseren van

governance, risk management en compliance. Ook zal Zijderveld vanuit Pels Rijcken

de lopende onderzoeken begeleiden.

Voor nadere vragen of overleg ben ik vanzelfsprekend beschikbaar.

Hoogachtend,

de landsadvocaat,

> Pels Riicken & Droogleever Fortuijn N.V.
 

 (10)(2e)   
RAW Veldhuis

Landsadvocaat

0163



To: (10)(2e) (10)(2e) minjenv.nlJ; (10)(2e) (10)(2e)  |@minjenv.nl];|_ (10)(2e)

(10)(2e) [ (40)(2e) [@minjenv.nl]; (10)(2e) L_(0)2e) |@minjenv.nly;| (10)(2e

(10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DWJZ/JZWI (10)(2e) @minjenv.nl]
From: [#2](10)2e) |

- BD/DWJZ/JZW

Sent: Thur 4/15/2021 11:46:04 AM

Subject. Derde tussenbericht inzake kwestie F.O.

Received: Thur 4/15/2021 11:46:04 AM

20210413 derde tussenbericht. pdf

   
 

 

 

Beste[  (10y2e) __,| (10)(2e) | [(19V72¢)] en [(t0x26)],
Met het oog op onze bespreking van aanstaande maandag stuur ik jullie ter vertrouwelijke kennisname het meest

recente tussenbericht dat ik deze week van de Landadvocaat ontving.

 

  
)| | Pels Rijcken Namens (10}(2e) Pels Rijcken

Hierbij stuur ik je het derde tussenbericht in de kwestie Oranje. Tot nadere toelichting ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) advocaat, partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +3%

(10)(2e) @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn

Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag ender nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

 

 
 

  
 

 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of

services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under

number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

Juridische Zaken

Contactpersoon

(10)(2e)

bi la e mE tor —]

Bijlage 1 - Externe deskundigen [0y@e)_Pminjenv.nl

 

   

Datum

12 mei 2021 

 

Compliance, governance en integriteit
 

(10)(2e)   
Pagina 1 van 4
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Directie Wetgeving en

ae “ . Juridische Zak
Minister van Justitie en Veiligheid

juridische Zaken

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e)

M (10}(2e)

Nn Ota (10)(2e)
F minjenv.nl

Onderzoek cliéntrelatie Landsadvocaat

Datum

12 mei 2021

 

   

Projectnaam

Ons kenmerk

3336768

 

Algemene leiding

 

Minister 3G

Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Concipiént

(10)(2e)
Datum/paraaf

 

1 ~=—-Doel nota

- Uwinstemming om contact te leggen met één van de externe deskundigen uit

bijlage 1 om de mogelijkheden te bezien voor een onderzoek naar de

vereisten die de Staat aan de cliéntrelatie met de Landsadvocaat dient te

stellen vanuit het oogpunt van integriteit, kwaliteit en compliance in het licht

van de bijzondere positie van de Landsadvocaat. Nadien zal het

onderzoeksvoorstel separaat aan u worden voorgelegd.

(10)(2e)

2 = Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Benadering deskundige
In september 2020 is het ministerie van JenV ingelicht dat een notaris van Pels

Rijcken (destijds tevens partner en bestuursvoorzitter) verdachte is in een

strafrechtelijk onderzoek wegens fraude. Vervolgens is een tuchtrechtelijk
onderzoek door het BFT gestart. Ook heeft Pels Rijcken een intern onderzoek
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gestart. Tot slot heeft het ministerie van JenV een onderzoek door Houthoff laten Directie Wetgeving en

verrichten naar de notariéle werkzaamheden van betrokkene ten behoeve vande
—-idische Zaken

Rijksoverheid. Hieruit zijn geen onvolkomenheden gebleken. De overige Datum

onderzoeken lopen nog. 12 mei 2021

Deze kwestie heeft het ministerie van JenV in breder opzicht doen reflecteren op ons kenmerk

de vraag wat de vereisten zijn die de Staat aan de cliéntrelatie met diens 3336768

advocaat en notaris dient te stellen. Dit vanuit het oogpunt van integriteit,
kwaliteit en compliance in het licht van de bijzondere positie van de

Landsadvocaat. De bijzondere positie van de Landsadvocaat als ‘trusted party’

brengt immers extra verantwoordelijkheden met zich: hoe zorgt de

Landsadvocaat ervoor dat hij aan de integriteits-, kwaliteits- en compliance-eisen
voldoet om het predicaat ‘trusted party’ waard te zijn. Ook is het vervolgens de

vraag wat voor mogelijkheden de Staat zou moeten gebruiken om die vereisten in

de (contractuele) relatie met de Landsadvocaat tot uitdrukking te brengen en toe

te zien op de naleving van dievereisten,Ditvraagstukiscomplexenhetisvan

geadviseerdomeenexternedeskundigeteverzoekenzichoverditvraagstukte
Gelet op de benodigde expertise over integriteit, compliance en governance is het

van belang om een deskundige op dit gebied in te schakelen. Door een quickscan
van de deskundigen in dit werkveld is een aantal mogelijk geschikte kandidaten

geselecteerd, wiens academische profiel u in bijlage 1 vindt.

Graag overleggen we met u welke deskundige(n) wij zullen benaderen.

Wob besluit

Er is een Wob verzoek ingediend over de onderzoeksopdracht, -resultaten en

correspondentie hierover van kantoor Houthoff (bijlage 2). Het Wobverzoek is

ingediend door een burger (geen journalist). Hierover is een viertal documenten

aangetroffen op het ministerie van JenV.

3. ~=Toelichting op het advies

Benadering deskundige
Een alternatief voor een externe deskundige zou zijn om het onderzoek intern te

laten verrichten door ambtenaren van het ministerie van JenV. Het is echter o.i.

van belang specifieke expertise op het gebied van integriteit, compliance en

governance in het onderzoek te betrekken. Ook de benodigde objectiviteit en

daarvoor behulpzame afstand, maakt dat het inroepen van een externe

deskundige passender wordt geacht.
Deze deskundige moet worden benaderd om de mogelijkheden, onderzoeksvraag,

tijdspanne van het onderzoek en kosten te bespreken. Nadien wordt u hier

séparaat over geinformeerd. Ook is het advies deze deskundige de ruimte te

geven om zelf een inschatting te maken van wat voor expertise en daarbij
horende andere deskundige hij/zij eventueel verder dient te betrekken om een

gedegen onderzoek op te zetten, bijvoorbeeld met het oog op het specifieke
werkveld van de advocaat en notaris.

4‘ Politieke en bestuurlijke context
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Benadering deskundige Directie Wetgeving en

Op 2 maart 2021 heeft u de Tweede Kamer geinformeerd over de berichtgeving
Juridische Zaken

inzake fraude door de voormalig notaris van Pels Rijcken.! In de beantwoording Datum

van de Kamervragen van Van Nispen en Leijten van 9 maart 2021 is hier een 12 mei 2021

nadere toelichting op gegeven.? Dit onderzoek staat los van deze kwestie, hoewel Ons kenmerk

het wel een aanleiding is geweest om nader te reflecteren op de vereisten die aan =3336768

een advocaat en notaris, ongeacht of dat Pels Rijcken zou zijn, gesteld dienen te

worden vanuit de cliéntrelatie met de Staat. Het is ook nodig dat JenV zich, als

contracthouder namens de Staat, zelfstandig een oordeel vormt over de

kwaliteitseisen en checks and balances die horen bij de bijzondere relatie tussen

de Staat en de Landsadvocaat.

Wob besluit

Voor het Wob verzoek over het onderzoek van Houthoff is het van belang in

ogenschouw te nemen dat de Kamerleden Van Nispen en Leijten op 9 maart 2021

is toegezegd dat zij vertrouwelijk over het onderzoek en de bevindingen worden

geinformeerd wanneer de onderzoeken van het OM en het BFT zijn afgerond.?

5  Communicatie

Wanneer de onderzoeksopdracht voor de externe deskundige is uitgezet, is het

raadzaam de Tweede Kamer hierover in te lichten.

6 Afstemming
Deze nota is binnen DWJZ afgestemd.

7 ~~=«Bijlagen
- In bijlage 1 vindt u de academische profielen van mogelijk geschikte externe

deskundigen.
- In bijlage 2 vindt u het Wob verzoek naar het Houthoff onderzoeksrapport van

(10)(2e)

+

Raadpleegbaar via:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven regering/detail?id=2021Z04073&did=

2021D08886.

?

Raadpleegbaar via:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z04195&did=202
1D09209,

3

Raadpleegbaar via:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z04195&did=202

1D09209.
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Gespreksnotitie

Wie: De minister van Justitie en Veiligheid, (10)(2e) (DBO),

nov2ek DWIZ), [GOZe) (4o)(2e) (DWIZ), [(10)(2e)] (10)(2e) ](DWIZ)

Waarover: Onderzoek cliéntrelatie Landsadvocaat en Wob-verzoek |(19)(2e) In.a.v. nota met

kenmerk 3336768.

 

   

Wanneer: 17 mei 2021

Waar: Tobias Asserzaal M.08.03

 

Onderzoek cliéntrelatie Landsadvocaat

De minister van JenV stemt in met het benaderen van deskundigen. Een aantal andere mogelijke
kandidaten komt ook aan bod tijdens het gesprek.

Nadat een geschikte en beschikbare kandidaat is benaderd, zal DWJZ met die

deskundige/deskundigen tot een concept onderzoeksopzet komen. Afgesproken is deze vervolgens
aan de minister van JenV voor te leggen.

Wob-verzoek Houthoff onderzoek

De toegepaste weigeringsgronden zijn kort besproken. De minister van JenV is akkoord met de

voorgestelde weigering van het Wob-verzoek, mits eerst wordt afgestemd met het OM en het BFT.
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To: (raze)} (10)(2e) |.

- BD/DWJZ/JZWI(10)(2e) (@minjenv.nl]

From: (10)(2e)

Sent: Mon 5/17/2021 4:10:09 PM

Subject: Re: verzoek om contact

Received: Mon 5/17/2021 4:11:14 PM

 

Geachte Heer  

in goede orde ontving ik uw brief.

Mocht u dit vandaag lezen, ik ben vanavond prima bereikbaar op nr (10)(2e)

Anders zal ik het morgenochtend tussen 0900 en 0930 proberen als u dat schikt.

vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2@) Europa Instituut,
Universiteit Leiden

Steenschuur 25

2311ES Leiden

WwH.eoropainisiituginl

 

Van:[912] (10)(2e) |,

- BD/DWJZ/JZW

Verzonden: maandag 17 mei 2021 17:35:16

Aan: (10)(2e)

Onderwerp: verzoek om contact

Geachte heer} (10)(2e)

|k benader u even via deze weg, omdat ik u —

op aanraden van Ferd Grapperhaus — om raad zou willen vragen. Het gaat om een onderzoek dat het Ministerie

zou willen |aten uitvoeren naar aanleiding van een delicate kwestie. De vraag die nu voorligt, is wie we zouden kunnen vragen het onderzoek te verrichten.

Volgens de heer Grapperhaus zou u daarover wellicht goede ideeén hebben. De kwestie leent zich niet zo erg voor een uiteenzetting per mail, maar wellicht

heeft u binnenkort gelegenheid om even te bellen. Ik zou dat zeer op prijs stellen. In dat geval treft u mijn contact gegevens hieronder aan.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

(10)(2e(foxed)

(10)(2e)  
(10)(2e)

 
  

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

t| | oyee)_
(10)(2e) |@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
(niet aanwezig op vrijdagen)

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusieveliyjk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakeliykheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

24641378 0168



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to form the sender and delete the message. The State accepts no lability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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Digitale minuut: zaak F.O. - 3085351

000052350035

Organisaticonderdeel
DWJZ

Behandelaar zaak

(10)(2e)  BD/DWJZ/JZW

Werkstroomeigenaar

(10)(2e) | BD/DWZ/JZW

Datum en tijd aangeboden
21-05-2021 om 14:13

 

   
 

Onderzoek clientrelatie Landsadvocaat

 

 

Paminconummers:

Instructie:

Toelichting op documenten: Met bijgaande nota wordt uw instemming gevraagd om contact te leggen met één van de externe deskundigen uit bijlage

Werkstroomverloop

Werkstroom afgebroken door| (10)(2e) BD/DWJZ/JZW

21-05-2021 14:11

 

 
 

 

 

Behandelen reactiedoor] (10)(2e) - BD/DWIZ/JZW

21-05-2021 14:11

 

Instructieoptaak: Zoals besproken: op korte termijn vervolg

Behandelen retour advies doo! (10)(2e) BD/DBO/ADVIES

18-05-2021 11:55 -

Zoals besproken: op korte termijn vervolg i)

 

 

 

Instructie op taak: iom retour, wordt vervolgd conform bespreking
 

 

Eindparaaf- Minister van JenV behandeld door (10)(2e) + BD/DBO/ADVIES

18-05-2021 11:54

®&i

| retour, wordt vervolgd conform bespreking 

 

 

 

Paraferen 40.2}ehandeld door (10)(2e)

17-05-2021 16:44 @
 

 

 

Visie vooraf - DBO Advies behandeld door| (10)(2e) |-BD/DBO/ADVIES

17-05-2021 08:53

@Bespreking vinat vanmiddag plaats
 

 

 

Ter info - BD/DWJZ/JZW

14-05-2021 09:44

 

 

 

Paraferen| (10)(2e) |DWJZ behandeld door (10)(2e)

14-05-2021 08:50 @
 

 

 

Document 'Wob verzoek’ toegevoegd door Systeem
12-05-2021 18:04
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Ter info - BD/DWJZ/JZW

12-05-2021 17:40

 
 

 
Document ‘Shortlist externe deskundigen’ toegevoegd door (10}(2e) - BD/DWJZ/JZW

12-05-2021 17:34  
 
 

 

 
    Document ‘Nota onderzoek hoogleraar’ toegevoegd door (10)(2e) BD/DWJZ/JZW

12-05-2021 17:34
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To: (10)(2e) Pels Rijcken'] __(40)(2e) @pelsrijcken.nl]

From: (10)(2e)|- BD/DWJZ/JZW
Sent: Tue 5/18/2021 2:13:04 PM

Subject: RE: Artikel in FD [PRDF-11012594]

Received: Tue 5/18/2021 2:13:05 PM

Beste| (10)(2e)

Dank voor je bericht. Het artikel was me niet ontgaan. Begrijp ik goed uit het artikel dat deze aangelegenheid (het
ter beschikking stellen van een bedrag ter waarde van het vermoedelijk ontvreemde) nu wel is afgewikkeld met

goedkeuring/onder toezicht van een RC?

Gr, [2o2e)
Van: (10)(2e) | Pels Rijcken

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 14:55

Aan:[1] (19)(2e) |, - BD/DWJZ/JZW

Onderwerp: Artikel in FD [PRDF-11012594]

Beste |(10)(2e)

Er is gisteravond een artikel verschenen in het FD (zie hieronder voor de tekst). Voor de goede orde wil ik je graag

laten weten dat het daarin geschetste beeld volstrekt onjuistis.| (10)(2e): (10)(2g) |
 

(10)(2e); (10)(2g)    Voor vragen kun je natuurlijk bellen.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e) ! (10)(2e) I I | | +3ebveb
(10\2e) |T (10\(2e) I I

BS Printen, echt nodig?

Van: | (10)(2e) |
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 11:48

Aan:_____—S(40)(2e) ides Ricken 4 (10)(2e) @ pelsrijcken.n|>

cc:[royce] (10)(2e) 4 (10)(2e) @outlook.com>;| —(10)(2e)__ I Pels Rijcken 4 (10)(2e) — |@pelsrijcken.n|>

Onderwerp: Re: Concept?

Beste (10)(2e)

 

(10)(2e); (10)(2g)    
FD.nl - Pels Rijcken betaalt pas 'na de nodige druk' gestolen miljoenen terug

17 mei 2021 20:02

Joris Polman

Pels Rijcken beloofde snel de miljoenenfraude van bestuursvoorzitter Frank Oranje recht te zetten. Maar toen het kantoor van de

landsadvocaat met geld over de brug moest komen, gaf het wekenlang niet thuis, zegt de vereffenaar.

24641497 0170



In het kort:

Pels Rijcken beloofde snel de miljoenenfraude van bestuursvoorzitter Frank Oranje recht te zetten.

Maar achter de schermen liet het kantoor van de landsadvocaat een ander gezicht zien.

Pels Rijcken betaalt 'pas na de nodige druk' de gestolen miljoenen aan de gedupeerde stichting terug, stelt de vereffenaar.

Het kantoor van de landsadvocaat zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.

Advocatenkantoor Pels Rijcken heeft de door bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje gestolen miljoenen nog niet terugbetaald.

Ondanks een eerdere belofte dat Pels Rijcken de rechthebbenden snel zou compenseren, heeft het kantoor van de landsadvocaat

tegengestribbeld bij het rechtzetten van de fraude. 'Pas na de nodige druk' kwam daar verandering in, stelt Philip van Hilten, die

optreedt namens de gedupeerden. Hij verwacht deze week het geld alsnog te krijgen.

Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat, laat weten ‘zich niet te herkennen in het geschetste beeld'. Het kantoor moest in

maart bekendmaken dat hun voormalige bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje meer dan €10 min had gestolen van cliénten

van het advocatenkantoor.

Het leeuwendeel daarvan, €9,5 mln, verduisterde hij bij een massaclaim van de stichting Converium Securities Compensation

Foundation tegen de Zwitserse herverzekeraar Converium. Als notaris zou Oranje gedupeerde beleggers €49 mln uitbetalen, maar

hij stak een deel vanhet geld in eigen zak.

Van de ernst doordrongen

Frank Oranje maakte in november een einde aan zijn leven. Op dat moment had het Openbaar Ministerie hem al maanden in het

vizier. Volgens Pels Rijcken ontbreekt ieder spoor van de gestolen miljoenen. Daarom draait het advocatenkantoor vooralsnog zelf

op voor de schade.

Pels Rijcken verklaarde in maart dat 'de onttrokken gelden direct na de eerste onderzoeksbevindingen zijn aangezuiverd en er

wordt voor gezorgd dat de gelden snel alsnog de rechthebbenden bereiken'. Maar volgens Van Hilten was Pels Rijcken nog niet

zover: 'Het heeft lang geduurd voordat bij Pels Rijcken de ernst van de situatie was doorgedrongen in de zin dat het kantoor ook

écht moest handelen.'

In werkelijkheid was Pels Rijcken in eerste instantie helemaal niet bereid om het gestolen geld op de rekening van de gedupeerde

stichting over te maken, stelt Van Hilten. Ook aarzelde het kantoor van de landsadvocaat aanvankelijk om een afspraaktemaken
met betrekking tot vergoeding van de geschatte extra kosten voor de hernieuwde afwikkeling van de claim.

‘Pas na veel heen en weer gepraat' heeft Pels Rijcken ruim een week geleden een overeenkomst getekend met de claimstichting,

zegt Van Hilten. Hij wil niet zeggen welke middelen zijn ingezet om het advocatenkantoor over de streep te trekken. 'Maar we

hebben erg veel tijd erin moeten steken om ze te overtuigen. Pas met de rechter-commissaris erbij is dat gelukt', aldus Van Hilten.

Pels Rijcken bevestigt dat er inmiddels een overeenkomst ligt 'waarin de afspraken zijn vastgelegd om de benadeelden zo snel

mogelijktecompenseren’, zoals de overdracht van €9,5 min en vergoeding van de kosten van de afwikkeling. ‘Bij het traject waren

meerdere partijen betrokken, waarmee vanzelfsprekend afstemming is gezocht', aldus een woordvoerder van het kantoor, dat nog

onderzoekt of het op zijn beurt weer geld kan terughalen uit de nalatenschap van Oranje.

Lastige discussie

Maar zomakkelijk verliepen de onderhandelingen volgens Van Hilten niet. 'Pels Rijcken moet €9,5 mln aan het eigen vermogen

onttrekken. Dat doet pijn. Dus dat was een lastige discussie. Pels Rijcken meende dat het geld vooralsnog beter bij hun eigen

notaris kon blijven staan.'

Pels Rijcken gaf daarbij ook aan geld terug te willen dat eventueel na de vereffening overblijft, zegt Van Hilten. ‘Ik dacht, dat kun je

niet menen. Dat is geld van Converium dat Oranje in zijn zak heeft gestoken.' Volgens de schikkingsovereenkomsten moet Van

Hilten een eventueel surplus aan alle gerechtigden uitkeren. Daarvoor is dan waarschijnlijk een volledige tweede ronde van

uitbetalingen nodig, met alle onkosten van dien, stelt hij

Onderste uit de kan

Van Hilten kan niet uitsluiten dat de affaire voor Pels Rijcken nog een staartje krijgt. Inmiddels zou door onderzoek vaststaandat in

plaats van particuliere beleggers vooral pensioenfondsen van grote bedrijven uit Zwitserland, Duitsland, Engeland en VS zijn

getroffen door de fraude. De indruk zou kunnen ontstaan dat de betrokken vermogensadviseurs hebben zitten slapen, omdat zij

het geld uit de Converium-zaak al die tijd niet hebben gemist. Het is goed mogelijk dat zij alsnog zelf actie ondernemen, om zo hun

gezicht te redden, denkt Van Hilten.

Van Hilten is niet bang dat zij verhaal komen halen bij zijn stichting, daarvoor zouden de ‘settlements agreements’ van de

Converium-zaak voldoende bescherming bieden. Maar dat deze vermogensadviseurs schade claimen bij Pels Rijcken en eventueel

de nabestaanden van Frank Oranje, is dan niet denkbeeldig, zegt hij.

www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden
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number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found en our website www.pelsrijcken.nl/en/general-
terms-and-conditions and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
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WhatsAppgesprek [(19)(2e)][(10)(2e)] (OM, PaG) -|

_(10)(2e) (10)(2e) ](DCOM)

[19:24, 05-03-2021] (10)(2e) (10)(2e) |: Nav jouw alertheid zet ik zo recht naar FD dat de

minister wel geinformeerd is in maart 2019. Contact via DJOA met jullie geweest vandaag.

29106959 0171
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Digitale minuut: zaak

900050000001

Organisaticonderdeel
DWJZ

Behandelaar zaak

jL_1022)}- BD/DWJZ/JZW

Werkstroomeigenaar

 
F.O. - 3085351

 

 

(Foxe)
- BD/DWJZ/JZW

Datum en tijd aangeboden
03-03-2021 om 10:08   
 

Inlichtingen aan TK n.a.v. berichtgeving Pels Rijcken

 

 

Paminconummers:

Instructie:

Toelichting op documenten:

brief NIET VERZENDEN voor expliciet signaal [(10)2e|foa
Verwachte datum verzending 2-3-2021

Naar aanleiding van publieke berichtgeving door het kantoor Pels Rijcken (vocrzien op 2/3/ aanstaande), bestaat aanleic

 

Werkstroomverloop

Werkstroom afgesloten
03-03-2021 10:08

 

 

 

Afsluiten -

fro] (Toye)|BD/DWJZ/JZW

03-03-2021 10:0 ©
 

 

 

02-03-2021 18:12

Tekenklaar maken & verzenden - MenB behandeld door|_(10)(2e) |BD/DBO/M&B

Digitaal verzonden en aangeboden aan postkamer ©
 

 

 

02-03-2021 15:45

Als besproken met 

Afstemmen - DBO Advies behandeld door| (10)(2e) + BD/DBO/ADVIES

Graag al wel tekenklaar maken, maar pas verzenden na seintje Aan de Kamer moet de titel ©
van de echte brief worden overgenomen ("Inlichtingen naar aanleiding van berichtgeving kantoor Pels Rijcken’).
 

 

 

01-03-2021 23:07

Eindparaaf- Minister voor Rechtsbescherming behandeld door Dekker, S. - BD/AL

 

 

01-03-2021 12:35

Eindparaaf- Minister van JenV behandeld door Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

 

 

 

01-03-2021 09:32

MRb en MJenvVparallel gezet
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Een kleine opmerking, is het niet belangnjker dat het OM heeft bericht dat het kantoor geen verdachte is dan het kantoor zelf (ic @    
Digitale minuut - Inlichtingen aan TK n.a.v. berichtgeving Pels Rijcken 1

0172



 

Visie vooraf - DBO Advies behandeld door (10)(2e)
28-02-2021 19:33 ©
 

 

 

 

 

 

 

Afstemmen -[(10)(2e)|behandeld door (10)(2e)
28-02-2021 17:30 ©

Paraferen-| (10)(2e) JDWJZ behandeld door (10)(2e)
28-02-2021 74:00 &
 

 

 

Document ‘CONCEPT STATEMENT.docx' toegevoegd door [(102¢[_(10)(2e) - BD/DWJZ/JZW

28-02-2021 11:25  
 

 

 

Document ‘Nadere inlichtingen verdachte notaris' toegevoegd door[coe] (10)(2e)
- BD/DWJZ/JZW =

28-02-2021 11:25 ae
    

Digitale minuut - Inlichtingen aan TK n.a.v. berichtgeving Pels Rijcken 2

29107008 0172


