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Motie: Beëindiging samenwerking met Pels Rijcken 

Indiener: Rob Slewe, Zelfstandig Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 16 december 2021 

Constaterende, dat:

» landsadvocaat Pels Rijcken het middelpunt is van diverse ernstige (integriteits)incidenten variërend 
van fraude over een groot aantal járen tot berichten over een verziekte werksfeer en discriminatoir 
taalgebruik;

» Pels Rijcken vertegenwoordiger is van de gemeente Bloemendaal in diverse juridische 
aangelegenheden tegen inwoners van Bloemendaal.

Van mening, dat:

« de juridische vertegenwoordiger van de gemeente Bloemendaal boven elke twijfel verheven moet zijn 
en Pels Rijcken dat door de diverse vastgestelde feiten niet langer is;

» dat de gemeente alleen gebruik kan maken van advocatenkantoren die niet bezoedeld zijn door 
ernstige (integriteits)incidenten.

Verzoekt het college:

» om per direct geen gebruik meer te maken van de diensten van Pels Rijcken met uitzondering van het 
afwikkelen- en overdragen van lopende zaken.

En gaat

Rob Sle 
Zelfstar
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Graoperhaus stelt onderzoek in naar 
strengere eisen aan landsadvocaat - A.
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Ook voor de evaluatie van net toezicht op de 
advocaten wordt het voormalig 
advocatenkantoor van Grapperhaus 
ĩngeschakeid Biemond adviseerde ING bij 
Houston-schikking met de staat U weet 
wel. dat onderzoek dat advocaten zélf voor 
OM/Fiod mochten doen en

advocate nl
College van Toezicht evalueert toezicht 
op advocatuur na Pels Rïįcken-schand
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Pels Rijcken kan niet langer de landsadvocaat blijven, betoogt 
emeritus hoogleraar Gerrit van Maanen. Op grond van de Wet 
Bibob mogen organisaties die criminele activiteiten hebben 
begaan geen overheidsopdrachten meer krijgen. 
https://www.mr-online.nl/ander-kantoor-moet-landsadvocaat-word 
en-pels-rijcken-te-beschadigd/


