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'Integriteit en Nina geen goeie
combi'
SPEURDERS 41TRUST
MAKEN DOORSTART
• door BART MOS

AMSTERDAM
- Enkele jaren geleden
was het nog het veelbelovende
en snelst
groeiende
forensische
onderzoeksbureau
van Nederland,
met enkele van de allerbeste speurneuzen
in dienst. Maar toen kwam
het verval.
Ruzies, onbetaalde
pensioenpremies
en achterblijvende
opdrachten
maakten
het voortbestaan
van 4iTrust
Group onzeker. Bovendien
bleek de relatie
met Nina Brink, die het bureau financierde, op z'n zachtst gezegd niet handig.
"De
combinatie
integriteit
en mevrouw
Brink
heeft om; klanten gekost."
Vlak voor de jaarwisseling viel definitief het
doek voor 4iTrust. Een dag nadat een deurwaarder namens de fiscus de inventaris kwam opnemen, ging het bureau failliet met achterlating
van enkele miljoenen aan schulden, vooral aan
geldschieter Brink. Vier van de
zeventien
ontslagen perso- van Beek de directie voert.
"Van de nieuwe vennootschap
neelsleden werken nu aan een
zijn we zelf eigenaar geworden
doorstart.
en
een Amerikaanse investeerVoor de nieuwe directeuren
van het onderzoeksbureau
is der financiert ons. Nee, we
gaan niet zeggen wie dat is,
het even slikken. Amper een
maand geleden hielden ze nog maar Nina Brink is op geen énkele manier meer betrokken",
kantoor op één van de duurste
locaties van Amsterdam
aan benadrukt hij . Van Beek zegt
blij te zijn met
het Museumplein.
Nu coördiwat hij noemt
neren ze hun onderzoeken van~
"het definitieve
uit een verveloos bijgebouwtje
van
van een VW-dealer in het Wes- afscheid"
telijk Havengebied
van de de veel besproken
zaken·hoofdstad.
vrouw:
"HoePrecies vier weken nadat het
wel Nina zich
onderzoeksbureau
failliet ging,
niet
één
keer
wordt doorgewerkt onder een
rechtstreeks
vrijwel
identieke
naam:
4iTrust Integrity Services. "We met ons werk heeft bemoeid,
waren er toch opdrachtgevers
hebben een deal gesloten met
die wegens haar betrokkende curator voor de overname
heid afhaakten. De combinatie
van een deel van de activa",
integriteit en mevrouw Brink
vertelt forensisch accountant
heeft ons klanten gekost."
René ter Haar, die samen met
De beweringen van Ter Haar
voormalig rechercheur
Gert

RENÉ TER HAAR EN GERT VAN BEEK
... opgelucht

door 'afscheid'

van Nina Brink ...
GEENSCENEERDE

en Van Beek zijn vreemd, aan,gezien de activa van 4iTrust
volgens de curator in het faillissement onlangs verkocht zijn
"'aan IB Roche, een vennoot,schap waarvan bekend is dat
die via een Antilliaanse route
onder invloed
staat van Nina
Brink. Als we
Ter Haar hiermee confronteren, zegt hij:
nDat was een
plan, maar het
is niet doorgegaan." Curator
Reyn Snouckaert van Schauburg blijft er echter bij dat er
wel degelijk verko<:ht is aan IB
Roche.
Of het nou mét of zonder Nina Brink gebeurde: vier van de

'We hebben nu
niks meer met
Brink te maken'
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zeventien
4iTrust-medewerkers gingen mee in de doorstart. De enorme 'kerstboom
aan bv's die oorspronkelijk onder de groep hing, is omgehakt.
"Dat was een onhandige en dure structuur
tekenend
voor
het slechte management onder
leiding van Jan Joling (die in
2006 hoogteraar aan Nyenrode
werd, red.)", stelt Van Beek.
Alle activiteiten van de groep
hadden aanvankelijk ieder een
eigen vennootschap.
"Daardoor ontstonden binnen het bedrijf allemaal eilandjes die hun
eigen belangen
nastreefden.
Bovendien zorgde het voor extra kosten" weet Ter Haar.
"Afgelopen zomer werden
we opnieuw geconfronteerd
met een onbetaalde rekening
van enkele tonnen, daterend
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uit de periode J oling. Een lijk
uit onze eigen kast", verzucht
Van Beek. Het blijkt daarbij te
gaan om niet-betaalde
pensioenpremies
voor de werknemers.
Volgens de curator speelden
de pensioenpremies
overigens
geen grote rol bij het faillissement. Of er sprake was van
mismanagement, zegt hij op dit
moment nog niet te kunnen
overzien.
Jan J oling laat in reactie op
de beschuldigingen
weten dat
er onder zijn leiding juist een
eind is gemaakt aan de rommelige organisatiestructuur
bij
4iTrust. "Daarbij vervielenonder meer de directiefuncties
van Ter Haar en Van Beek, dus
vermoedelijk is hun kritiek gebaseerd op frustratie. Bovendien zijn alle pensioenpremies
tot aan mijn vertrek in 2006
keurig betaald."

