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Deze documenten onthullen MILJOENENFRAUDE
in top Amsterdamse stadsvervoerder
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• Mail van inkoper aan zijn baas en
hoofd van chipkaartproject Tonny
Weijn, 2 februari 2006
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IJ DE Amsterdamse
stadsvervoerder GVB zijn
miljoenen verdwenen door fraude. De toenmalige
raad van bestuur,
onder leiding van
de huidige chipkaartbaas Gert
Jan Kroon, was
volledig op de
hoogte, maar
deed niets. De
fraude vond vooral plaats rond het
chipkaartproject,
zo blijkt uit documenten en e-mails
die in handen zijn
van De Telegraaf.
Maar daarbij niet
alleen. Een aantal
GVB’ers verrijkte
zich ten koste van
het bedrijf, dat
veelvuldig staakt
en voor het grootste deel wordt gefinancierd met
belastinggeld.

door HARRY VAN GELDER

DE BEERPUT
VAN
HET

AMSTERDAM, zaterdag
„Vorig jaar is 60.000 euro uitgegeven aan gebak.
Dat kan minder”, zei Bart Schmeink, de algemeen
directeur van het Amsterdamse stadsvervoerbedrijf GVB in januari tegen het personeel. Het was
zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Schmeink was net een maand in dienst.
Hij kon toen nog niet bevroeden in wat voor beerput hij was gestapt. „Ik
ben erg geschrokken”, zegt hij, als hij deze week door De Telegraaf op de
hoogte wordt gebracht van de fraude. De GVB-baas kondigt meteen een
onafhankelijk onderzoek aan.
De fraude, die een hoogtepunt bereikte tussen 2006 en
2008, is des te opmerkelijk,
omdat het GVB rond 2000 beterschap beloofde. Toentertijd werd de stadsvervoerder
’out of control’ genoemd en
neergezet als een concern
waar diefstal, fraude, corruptie en machtmisbruik aan de
orde van de dag waren. De
toenmalige fraude bij het metrobedrijf, waar tientallen
miljoenen verdwenen, was zo
wijdverspreid, dat alleen de
grootste boeven konden worden aangepakt, omdat er anders te weinig personeel zou
overblijven.
Een aantal jaren later blijkt
er weinig te zijn veranderd, zij
het dat er nu lustig op los
wordt gejat bij het chipkaartproject. Bevriende bedrijven
krijgen klussen toegespeeld,
ook als die miljoenen duurder
blijken. Europese aanbestedingsregels worden aan de
laars gelapt. Nota’s zonder
specificaties en te hoge declaraties worden zonder proble-

men betaald. Schriftelijke
vragen van bedrijven die
mee wilden dingen naar
een aanbesteding verdwijnen in de prullenbak.
Het belang van de invoering van de chipkaart werd
zo groot geacht, dat toenmalig topman Gert Jan
Kroon het project persoonlijk naar zich toetrok. Het
hoofd van de chipkaartorganisatie, Tonny Weijn, viel rechtstreeks onder hem. Kroon gaf
haar veel vrijheid en greep
niet in toen ze in de fout ging.
En dat ging ze. Uit diverse
stukken blijkt dat Weijn werd
betrapt op het declareren van
veel meer uren dan ze werkte
en veel meer autokilometers
’schreef’ dan ze in werkelijkheid reed voor de zaak.

Schaamteloos
Maar dat was nog niet het
ergste. Bovenop de valse declaraties verrijkte zij zich
schaamteloos door uitzendkrachten naar huis te sturen
die door de afdeling Inkoop
(verantwoordelijk voor het
sluiten van verantwoorde
contracten)
waren
ingehuurd. Ze verving die door
werknemers van het bedrijf
McCO, waar ze zelf bevoegd
functionaris was. Geheel tegen het belang van het GVB
in, verdubbelde ze de uurprijs
van de inhuurkrachten – die
zeer eenvoudig administratief werk verrichtten – van 35
naar 70 euro. Twee jaar geleden is de Belastingdienst door
GVB-medewerkers op de
hoogte gebracht van malversaties bij het chipkaartproject.
De fraude werd gemeld aan
het toenmalige hoofd Integriteit van het GVB, Stef Oosterwegel. In een vertrouwelijke
mail laat hij weten dat hij na
de melding een onderzoek
heeft ingesteld, waaruit inderdaad naar voren kwam dat
Weijn „buiten Inkoop om medewerkers voor het chipkaartproject wierf die reeds
werkzaam waren in een bedrijf waar mevrouw Weijn
een aandeel in had”.
Oosterwegel meldde zijn
bevindingen aan topman
Gert Jan Kroon en adviseer-

de Weijn te ontslaan. Maar
daar wilde de huidige baas van
chipkaartbeheerder TLS niet
aan. Haar contract liep toch af,
suste hij, dus sancties waren
niet nodig. Oosterwegel protesteerde en verliet het GVB
enige maanden later met een
gouden handdruk. Volgens ingewijden mocht hij niets over
het voorval
zeggen, omdat
anders
zijn prepensioen in gevaar
zou komen.
Oosterwegel, die tegenwoordig
in
Oostenrijk
woont, bevestigt dat er een
onderzoek is geweest, maar
zegt een geheimhoudingsplicht te hebben. In de vertrouwelijke mail spreekt hij
er echter zijn verbazing over
uit, dat Weijn weer gewoon
door Kroon werd ingehuurd.
Dit keer voor het enorme uurbedrag van 172,52 euro, omgerekend een jaarsalaris van
ruim 350.000 euro. „Mij kwam
ter ore, dat de GVB-top oordeelde dat ’haar gedrag net
binnen de grenzen valt’”,
schrijft Oosterwegel.
Geconfronteerd met de affaire, verweert Weijn zich volgens diverse bronnen met de
mededeling dat hoofd ict,
Henny Blesgraaf, al jaren niet
anders doet. De afdeling van
Blesgraaf besteedt per jaar
miljoenen aan inhuurkrachten. Ongecontroleerd, want
het gaat geheel buiten de afdeling Inkoop om, schrijft een

GVB

• Uit mail van hoofd Integriteit Stef
Oosterwegel, 25 november 2009

inkoper in een vertrouwelijk
verslag. Het toenmalige hoofd
Inkoop vraagt een inkoper om
onderzoek naar Blesgraaf te
doen, maar die weigert. „Laat
dat de recherche maar doen”,
zegt hij. Maar dat gebeurt niet.
De hoge
uurlonen
bij het chipkaartproject zijn er
niet
voor
niets, onthult
projectleider
Shua Shah
in een mail.
Hij zegt dat
zijn toenmalige baas, de eveneens
ingehuurde
Freek
Blankemeijer, steekpenningen krijgt van het uitzendbureau voor de inhuur van Shah.
Als het uitzendbureau zegt
hiermee te stoppen, moet
Shah van Blankemeijer verdwijnen. Volgens Shah moet
ook Blankemeijer, net als andere mensen, geld afdragen
aan Weijn.
Diverse bronnen bij het
GVB vertellen dat de fraudes
in de directie zijn besproken.
Naast Gert Jan Kroon bestond
die toentertijd uit Pieter
Schotte en Adrie Bolier. Beiden zijn nog altijd werkzaam
bij GVB. Na het vertrek van
Kroon in april 2010, waren ze
zelfs enige tijd de baas. De
nieuwe topman, die sinds december 2011 aan het roer staat
bij het GVB, zegt erg geschrokken te zijn van de frau-

Vooral rond
chipkaartproject
werd rijkelijk
met geld
gestrooid

• Bart Schmeink, sinds december
2011 algemeen directeur van het
GVB. „Ik ben erg geschrokken.”
• Mail projectleider bij afdeling chipkaart
Shah aan onder
meer Gert
Jan Kroon, 11
december 2007

bedrijf Ormit een miljoenenopdracht, terwijl hij daar zelf
in de raad van advies zit. Helemaal bont maakt hij het bij de
inhuur van buschauffeurs.
Hij geeft de opdracht aan zijn
vrienden van Consolid. Interne bronnen van het GVB melden dat dit bedrijf vroeger in
werktijd is opgezet door twee
de. Volgens bronnen is GVB-werknemers.
Bolier
Schmeink niet betrokken bij speelt ze de opdracht toe, die
de fraude. Integendeel. Hij in 2006 3,5 miljoen euro betrof
heeft in korte tijd juist verbe- en in 2007 2,3 miljoen. Volgens
teringen doorgevoerd.
deskundigen betaalt het GVB
zo’n twintig procent per uur te adviseren het contract niet te
veel. Een jaarlijkse schade- tekenen. Maar in plaats daarChipkaart
van dwingt de directie hen te
post van vele tonnen.
Maar dat is nog niet alles. De zwijgen. Projectleider Tonny
Uit een onafhankelijk rapport van onderzoeksbureau opdracht had Europees moe- Weijn accepteerde geen disDPA blijkt dat Inkoop tegen ten worden aanbesteed, een cussie, zogenaamd omwille
de regels in vrijwel altijd regel die het GVB jarenlang van de voortgang van het prowordt gepasseerd. Vooral af- ontwijkt. Ook DPA meldt in ject. Ze werd daarin gesteund
delingen die rechtstreeks on- zijn onderzoek „een aantal door Gert Jan Kroon. Toen
der de directieleden vallen voorbeelden tegen te zijn ge- het toenmalige hoofd Inkoop
lappen alle regels aan hun komen van afdelingen die daartegen protesteerde, kreeg
laars. Dat gebeurt bij chip- zelfs grote contracten niet via hij niet lang daarna zijn ontkaartproject dat onder be- een Europese aanbesteding la- slag wegens disfunctioneren.
Bij het chipkaartproject
wind van Kroon staat; bij Ver- ten lopen”.
Soms gebruikt het GVB wordt, ondanks dat het de gevoer, waar Bolier verantwoormeenschap
een
delijk voor is, en bij ICT, Per- daarvoor
tientallen milsoneelszaken en Financiën, truc. Zo mag
joenen
kost,
waar Schotte de scepter LCC Network
kwistig
met
de
zwaait. In een intern verslag Services
geld gestrooid.
klaagt de afdeling Inkoop dat chipkaartappaTot groot ongedirectieledenzonder
enige raten in bussen,
noegen
van
controle contracten afsluiten. trams en meveel GVB’ers
Zo zet Pieter Schotte zijn tro’s bouwen.
wordt elk afgehandtekening rustig onder De prijs per rijsloten contract
overeenkomsten van vijf jaar tuig is vergelijken elk afscheid
zonder enige bemoeienissen baar met wat
van een uitstadsvervoervan Inkoop.
Dat gedrag kost het GVB der RET in Rot- • Oud-GVB-topman (2002-2010) zendkracht uitbundig
gemiljoenen per jaar. Zeshon- terdam heeft be- Gert Jan Kroon, nu baas van
vierd, vaak met
derd klantbegeleiders en be- taald. In totaal chipkaartbeheerder TLS.
veel drank bij
veiligers, nodig toen de metro gaat het om
werd afgesloten voor de in- 400.000 euro, een bedrag dat café Wissenkerke in het Amvoering van de ov-chipkaart, net onder de aanbestedings- sterdamse Sloterdijk. De rekregen zeker 2 euro per uur te norm ligt. Maar even later de- keningen belopen regelmatig
veel betaald. Toen de inko- clareert LCC 572.500 euro in de duizenden euro’s.
Uit gesprekken met werkpers protesteerden, kregen ze voor meerwerk. De inkopers
te horen dat ze hun mond zijn woedend en weigeren het nemers van het GVB blijkt
moesten houden. Het was al bedrag te voldoen. Ze stellen dat topman Gert Jan Kroon,
geregeld in een gentlemen’s dat de Europese regels wor- die nu de baas is van chipagreement, dat Adrie Bolier den ontdoken en dat het GVB kaartbeheerder TLS, alles opnu meer dan twee keer zoveel zij zette om het chipkaartprohad goedgekeurd.
Bolier komt vaker voor in betaalt als de RET. Opnieuw ject erdoor te drukken. Hij
de stukken. Zo geeft hij het worden hun bezwaren door de greep niet in bij fraude, noch
bij vriendendiensten en pedirectie weggewuifd.
betalingen.
Een
Datzelfde gebeurde bij de perdure
pilot van de chipkaart voor werknemer die fraude meldde tram en bus, waarvoor de bij zijn baas, vertelt dat hij
volgens mails van inkopers bij Gert Jan Kroon moest koten onrechte 1,2 miljoen eu- men. „Ik werd dringend verro te veel werd gevraagd. Ze zocht voortaan mijn kop te
houden, anders zou het pro• Uit overleg Inkoop, 3 november 2008 blemen opleveren.”

Valse declaraties,
steekpenningen,
ongecontroleerde
aanbestedingen en
vriendjespolitiek

