Beste Gerard,
Je weet dat ik ziek thuis zit vanwege burn-out. En dat mij daarom geadviseerd is geen contact te hebben met mijn
werkgever. Het doet mij dan ook geen goed weer in beslag genomen te worden met vragen over het werk. Ik heb
dan ook geen contact meer met de familie Besseling. Echter als de waarheid in het geding is wil ik graag het
e.e.a. op papier zetten.

Gelet op de recente ontwikkelingen binnen de Besseling Groep en hetgeen mij is gevraagd, bevestig ik jou het
volgende.
Recent is aan mij gevraagd om te bevestigen, dat jij mij onder druk zou hebben gezet om betalingen te doen. Dat
is nooit gebeurd en zal ik dus ook niet bevestigen. Betalingen werden door mij uitgevoerd nadat Martien die
betalingen goedgekeurd had. Dit was een dagelijks ritueel dat zich afspeelde in mijn kantoor, in aanwezigheid van
alle werknemers van de administratie, Meestal meerdere keren per dag. Ik had zelf de vrijheid om kleine
bedragen (bijvoorbeeld facturen van leveranciers, die bijna altijd lager waren dan 5000 euro) uit te voeren. Jij had
geen toegang tot het systeem, jij had geen toegang tot de bankrekeningen en jij speelde ook verder geen rol bij
betalingen. In principe was het systeem er op gebaseerd dat een digitaal of analoog goedgekeurde factuur klaar
stond voor betaling. Daar hadden wij het Paperless systeem voor in gebruik.
Ik kan mij één geval herinneren wat niet in overleg met Martien is gedaan, namelijk de betaling van zijn
vakantiereis. Die betaling heb ik op jouw initiatief gedaan, 12K. Dit bedrag heb ik onmiddellijk verrekend met jouw
wekelijkse facturen. Boekhoudkundig een saldo van 0 euro.
Van de rekening courant onder jouw naam weet alleen ik. In overleg met jou zijn de betalingen aan Simon van De
Wit Autocars gedaan. Jij gaf aan dat in overleg met Martien te hebben geregeld. Dit klopt ook want dat heb ik hem
op de man af gevraagd op 22 september j.l., toen de rekening courant werd besproken met zijn zoon, Michel
Besseling. Zijn reactie was: “Oh ja dat zijn de betalingen aan Simon, daar weet ik van”.
De bedragen zijn nooit naar jou overgemaakt en jij kon van die rekening courant niets weten. Eigenlijk was de
boeking op de rekening courant niet correct omdat het een lening aan bovengenoemde Simon betrof. Martien zei,
dat hij die rekening courant zou "wegpoetsen" door ritten in rekening te brengen die nooit zijn uitgevoerd. Hij
verklaarde dat hij op 22 september al 100 niet gereden ritten had gefactureerd.
Verder weten in ieder geval Martien en ik al lang van jouw geschil met Frigo. Ik weet niet of anderen daar ook van
weten, maar bij ons was dat bekend.
Ik heb jou nooit louche zaken zien doen en jij hebt nooit geld privé ontvangen. Alle betalingen aan jou zijn via de
bank gegaan op basis van de facturen.
Deze verklaring ben ik bereid om in de rechtbank te herhalen. Alles wat ik hier verklaar is correct.
Met vriendelijke groet,
Wim van Cappellen.

