NIEUWS

24 juni 2015

Advocatenkantoor De Brauw had dubbele pet op
bij onderzoek NS
Advocatenkantoor De Brauw, dat onderzoek deed naar het aanbestedingsschandaal bij de NS, werd ook
door de NS ingehuurd om het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar dezelfde
aanbesteding aan te vechten.
Dit blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Topadvocaat Jaap de Keijzer had vanaf maart de leiding over het
onderzoek naar de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, maar dezelfde De Keijzer werd door de NS
ingeschakeld voor het beroep tegen het vernietigende ACM-rapport over die aanbestedingen.
De aanbestedingsrel bij de NS draaide om het toewijzen van de klus aan NS-dochter Abellio. Het bleek dat de NS
doelbewust informatie had achtergehouden, waardoor concurrent Veolia benadeeld werd in het aanbestedingsproces.
Veolia diende een klacht in bij de ACM, die de klacht gegrond verklaarde en met een vernietigend rapport kwam over
het proces.
De Brauw ging tegen het rapport in beroep en probeerde publicatie tegen te houden, maar in juni kwam het rapport
naar buiten. Het onderzoeksrapport van De Brauw kwam echter ruim een maand daarvoor naar buiten, met de
conclusie dat de top van het bedrijf niets wist van de oneerlijke praktijken. "Dat was gewoon het straatje
schoonvegen", zegt Huub van der Dungen van FNV Spoor tegen het FD. Ontslagen medewerkers van de NS kwamen
echter in dezelfde periode met informatie naar buiten over de betrokkenheid van ceo Tim Huges, wat uiteindelijk leidde
tot zijn ontslag.
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ziet geen probleem in het feit dat De Brauw in opdracht van de NS
onderzoek deed naar de aanbesteding, terwijl het tegelijkertijd een vernietigend rapport van de ACM over de
aanbesteding probeerde aan te vechten. "e hebben geen aanleiding om de onafhankelijkheid van De Brauw in twijfel te
trekken", aldus de minister in het FD.
Ook de Brauw vindt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. "Met NS is uitdrukkelijk afgesproken dat, omdat
NS een zo objectief mogelijk beeld wil krijgen van wat er is gebeurd, wij toegang krijgen tot alle door ons relevant
geachte informatie en personen, en dat er niets wordt achtergehouden", zegt managing partner Martijn Snoep tegen
het FD.
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NS hoeft miljoenenboete voor aanbesteding Limburg
niet te betalen
Spoorwegvervoerder NS hoeft een boete van 41 miljoen euro die het eerder
opgelegd kreeg vanwege vermeend machtsmisbruik bij de aanbesteding van
het openbaar vervoer... 
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27 juni 2019

Rechter vernietigt boete NS voor aanbesteding
De NS hoeft toch geen boete te betalen voor machtsmisbruik bij de
aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. 
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02 mei 2018

NS naar rechter om miljoenenboete ACM
De Nederlandse Spoorwegen (NS) stapt naar de rechter om een boete van
bijna 41 miljoen euro van tafel te krijgen. 
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21 november 2017

OM eist jaar cel na fraude NS-topman Huges
Tegen oud-NS-topman Timo Huges is bij de rechtbank in Den Bosch een
celstraf geëist van twaalf maanden, omdat hij leiding zou hebben gegeven aan
de fraude bij de... 
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29 juni 2017

NS in beroep tegen miljoenenboete ACM
De Nederlandse Spoorwegen hebben donderdag een boete van bijna 41
miljoen euro opgelegd gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Het spoorbedrijf kreeg... 

