Fraude: NS betaalde mogelijk te veel voor inzet bussen
AMERSFOORT
Het Amersfoortse busbedrijf
Besseling heeft bij het vervoer van
gestrande reizigers van de NS
mogelijk ritten gedeclareerd die
nooit hebben plaatsgevonden. Een
tussenpersoon wordt verdacht van
het aannemen van smeergeld om
de fraude te maskeren.
ESTHER DE KLOE

Tegen de medewerker, die
minstens 30.000 euro aan
steekpenningen heeft
aangenomen, wordt aangifte
gedaan. Dat meldt Jan de Wit
Group, het vervoersbedrijf waar de
man in dienst was. Hij is op
staande voet ontslagen.

De medewerker heeft bekend dat
hij geld heeft aangenomen, aldus
De Wit. Het is nog onduidelijk of de
Jan de Wit Group of de NS door de
fraude is benadeeld.
Besseling zegt in het onderzoek
samen met De Wit op te trekken.
Oud-directeur en oprichter Martien
Besseling ontkent niet dat er geld is
overgemaakt, maar verklaart er
niets mee te maken te hebben.
Toen het geld werd overgemaakt,
werd het bedrijf geleid door oudinterim bestuurder Gerard
Hermsen, tegen wie Besseling
aangifte heeft gedaan.
Hermsen ontkent betrokkenheid.
Hij heeft de smeergeldaffaire zelf
aan het licht gebracht en eveneens
aangifte gedaan, zegt hij.

Sinds 2009 verzorgt Jan de Wit
Group voor de NS in het westen
van het land het vervangende
busvervoer bij geplande en
ongeplande stremmingen. De
beschuldigde medewerker regelde
dat er bij ongeplande stremmingen
zo snel als mogelijk bussen
klaarstonden om gestrande
reizigers te vervoeren. Het
Haarlemse bedrijf heeft
verschillende onderaannemers die
de ritten kunnen uitvoeren,
waaronder de firma Besseling. Dat
bedrijf rijdt in de regio
Amersfoort/Utrecht/Amsterdam.
De zaak kwam aan het rollen na
onderzoek van deze krant. Een exbestuurder van Besseling tipte dat
er meer ritten werden gefactureerd
dan er werden gereden. In ruil voor
smeergeld zou de medewerker van
Jan de Wit Group extra bussen in
de administratie hebben ingevoerd.
,,Wij hebben een forensisch
accountant op de zaak gezet'',
verklaart directeur Walter de Wit.
Uit dit interne onderzoek bleek dat
geld werd overgemaakt door de
firma Besseling op de
privérekening van de medewerker.
,,Het gaat om 30.000 euro. De
tegendienst is bij ons onbekend.''
Volgens een ingewijde is dit bedrag
een topje van de ijsberg.
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