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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 aanbesteding van het openbaar
vervoer in Limburg.
Tegen NS zelf werd 3 miljoen euro boete geëist. Ook oud-directeur René de Beer van Veolia hoorde een strafeis, omdat
hij vertrouwelijke bedrijfsinformatie naar NS zou hebben gelekt: acht maanden cel.
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) nam NS Groep NV via een schijnconstructie de oud-directeur van Veolia in
dienst, die informatie doorspeelde naar NS. Daardoor kon de NS de aanbesteding winnen. Toen de fraude uitkwam, ging
de concessie voor de periode 2017-2031 naar Arriva.
Volgens de o

cier van justitie maakten de betrokkenen zich schuldig aan valsheid in geschrifte, omkoping en het

lekken van bedrijfsgeheimen.
De Beer werd, om het concurrentiebeding te omzeilen, in dienst genomen bij consultant PTRM. "Dat was alleen als
a eiding om te verhullen dat hij in werkelijkheid al in dienst was bij Qbuzz", stelde de aanklager. Die NS-dochter hield
zich bezig met de voorbereiding van de aanbesteding. Volgens de aanklager hadden "alle directeuren, inclusief Huges,
zich als één blok gecommitteerd aan de aanbesteding". Iedereen wist van de schijnconstructie en de reden ervan, aldus
de aanklager.
Huges heeft tijdens het proces gezegd dat hij ten onrechte wordt beschuldigd. Hij zou niet hebben geweten van de
zwendel en zich nauwelijks hebben bemoeid met de aanbesteding. "Onwaarachtig", zei de o

cier daarover. "Hij gaf

feitelijk leiding aan de strafbare feiten." Huges moest als gevolg van de a aire aftreden.
Tegen twee directeuren van NS-dochterbedrijf Qbuzz werden werkstra en en boetes tot 50.000 euro geëist. De
bestuurder van NS-dochter Abellio hoorde tien maanden cel eisen.
Vanwege de zwendel legde de Autoriteit Consument en Markt aan NS eerder al een boete op van bijna 41 miljoen euro,
waartegen de NS in beroep is gegaan.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

01 juni 2021

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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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... 
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Dijsselbloem wuift kritiek op De Brauw weg
In het onderzoek van Alex Brenninkmeijer naar het functioneren van advocatenkantoor De Brauw in de
aanbestedingsrel bij de NS staat onder meer dat voormalig topman... 

