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Chipshol doet aangifte tegen Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch. Foto ANP 

UPDATE  
Projectontwikkelaar Chipshol doet deze week aangifte tegen Pieter 
Kalbfleisch wegens meineed, belangenverstrengeling en ambtelijke 
corruptie. Dat heeft Chipshol donderdag geschreven in een brief aan de 
president van de rechtbank in Den Haag, waar de oud-rechter werkzaam 
was.  
 
Ten behoeve van de aangifte heeft de projectontwikkelaar bij de 
rechtbank alle vonnissen opgevraagd die door de oud-rechters Hans 
Westenberg en Kalbfleisch zijn gewezen.  
 
Kalbfleisch, topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 
zag zich vorige week genoodzaakt voor onbepaalde tijd 'met verlof' te 
gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van meineed. 
Kalbfleisch zou niet de waarheid hebben verteld toen hij eind vorig jaar 
als getuige optrad in een zaak van projectontwikkelaar Chipshol tegen 
oud-rechter Westenberg en de Staat.  
 
Chipshol stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig 
veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het proces ging over grond rond 
Schiphol. Chipshol vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek 
en de beweringen van een anonieme getuige leken dat te bevestigen.  
 
Die getuige bleek onlangs een 64-jarige vrouwelijke griffier van de 
rechtbank in Den Haag te zijn, die enige tijd een relatie had met 
Kalbfleisch. Ze stelde dat Kalbfleisch in de tijd van het proces bevriend 
was met zijn collega-rechter Westenberg. Hij zou tevens bevriend zijn 
geweest met de tegenpartij van Chipshol, de broers Harry en Jan Jonathan 
van Andel, die hij nog uit zijn studietijd kende.  
 
Toen een conflict ontstond tussen Chipshol en zijn vrienden, en daar in 
de jaren negentig een rechtszaak uit voortkwam, zou Kalbfleisch aan 
Westenberg hebben gevraagd de zaak te doen. Zowel Kalbfleisch als 
Westenberg ontkenden dit in hun verhoren. (ANP) 

Lees ook: Voorzitter NMa verdacht van meineed (14-04-11) 
Lees ook: NMa-topman Kalbfleisch met verlof om Chipsholzaak (14-04-11) 
Lees ook: Tipgever Chipshol had relatie met Kalbfleisch (06-04-11) 
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Lees ook: Starbucks opent tien vestigingen (20-04-11) 
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 ECONOMIE: meer artikelen 

BP: miljard dollar voor herstel na olieramp
Het Britse olieconcern BP trekt 1 miljard dollar (686 miljoen euro) uit voor de 
wederopbouw van de Amerikaanse zuidkust. Dat heeft het ministerie van 
Justitie in Washington donderdag bekendgemaakt. De kuststreek werd vorig 
jaar zwaar getroffen ...

In beeld: Olieramp Golf van Mexico (31-05-10) 

Akkoord over taakverdeling binnen overheid
Het kabinet is het met gemeentes, 
provincies en waterschappen in 
principe eens geworden over een 
omvangrijke overdracht van taken 
en verantwoordelijkheden. In totaal 
gaat het om 8,5 miljard euro. 
De kern van het akkoord is gelegen 
in de wens van ... 

Lees ook: Amsterdam tegen bestuursakkoord (21-04-11) 
Lees ook: Concept van bestuursakkoord ondertekend (21-04-11) 

UPDATE  
Chipshol doet aangifte tegen Kalbfleisch

Projectontwikkelaar Chipshol doet 
deze week aangifte tegen Pieter 
Kalbfleisch wegens meineed, 
belangenverstrengeling en 
ambtelijke corruptie. Dat heeft 
Chipshol donderdag geschreven in 
een brief aan de president van de 
rechtbank in Den Haag, ... 

Lees ook: Voorzitter NMa verdacht van meineed (14-04-11) 
Lees ook: NMa-topman Kalbfleisch met verlof om Chipsholzaak (14-04-11) 

Meer salaris voor top Heineken ondanks gemor
Ondanks gemor van verschillende 
aandeelhouders en werknemers 
krijgt de top van bierbrouwer 
Heineken een hoger salaris. Ook 
kunnen bestuursvoorzitter Jean-
François van Boxmeer en financieel 
bestuurder René Hooft Graafland 
hogere ... 

Lees ook: Heineken: geen tweede Kooistra-affaire (21-04-11) 
Lees ook: Heineken verkoopt meer bier (20-04-11) 

'Derde Maasvlakte niet nodig'
Bij het maken van toekomstplannen voor de 
Rotterdamse haven houdt Havenbedrijf Rotterdam 
rekening met een groei van de goederenoverslag tot 
650 miljoen à 750 miljoen ton in 2030. Om dat aan 
te kunnen, is de aanleg van een derde Maasvlakte ...

Minder alcohol op Koninginnedag in Amsterdam
De verkoop van alcohol op Koninginnedag in 
Amsterdam wordt verder aan banden gelegd. 
Supermarkten, winkels en particulieren in de 
binnenstad mogen maar één alcoholische 
consumptie per klant verkopen. De winkels van 
Albert Heijn op ... 

SERVICE

Abonnee worden
Bezorging
Krantenbonnen
Vakantie
Adreswijziging
Abonnement veranderen

PAROOL LUNCHNIEUWS

Elke middag gratis de hoogtepunten uit het 
nieuws in uw mailbox?  
 
U kunt zich voor deze service van Het Parool 
opgeven via parool.nl/lunchnieuws.

EXTRA

 Parool shop

 Parool mobiel

 Twitter

 Facebook

 RSS

OVER HET PAROOL

Colofon
Documentatieservice
Adverteren
PR en promotie
Stages bij Het Parool

pagina 2 van 4Chipshol doet aangifte tegen Kalbfleisch - ECONOMIE - PAROOL

21-4-2011http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1878819/2011/04/21/Chi...



Lees ook: Geen alcohol in trein Koninginnedag (18-04-11) 
Lees ook: Verkeerssituatie Koninginnedag in Amsterdam (15-04-11) 

Heineken: geen tweede Kooistra-affaire
Bierbrouwer Heineken verwacht geen tweede affaire 
zoals die met voormalig horeca-uitbater Sjoerd 
Kooistra. Financieel topman Rene Hooft Graafland 
zei donderdag tijdens de 
aandeelhoudersvergadering dat de zaak-Kooistra 
eenmalig was. ''Er komt ... 

Lees ook: Meer salaris voor top Heineken ondanks gemor (21-04-11) 
Lees ook: Café Dantzig wordt uithangbord voor Amstel (11-04-11) 

Verkoop Suarez stuwt winst Ajax

 

De verkoop van Luis Suarez aan Liverpool heeft Ajax geen windeieren gelegd. 
De beursgenoteerde voetbalclub boekte een positief resultaat voor belasting 
van 16,3 miljoen euro in de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar 
2010/2011. 
Over het ...

Pasen in teken van de barbecue
De paasdagen zullen dit jaar door 
het mooie weer meer dan anders in 
het teken staan van de barbecue. 
Supermarkten verwachten vooral 
veel gourmetschotels voor de 
paasbrunch of het paasdiner te 
verkopen. 
Het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel ... 

Euro op hoogste niveau in zestien maanden
De euro is donderdag voor het 
eerst in zestien maanden boven de 
1,46 dollar gestegen. Tegelijk 
bereikte de Zwitserse frank een 
record tegen de dollar. Zorgen over 
het grote Amerikaanse 
begrotingstekort speelden hierbij 
een rol. 
De Europese munt ... 

Meer koopzondagen van de baan
Het aantal koopzondagen in 
Nederland wordt niet verruimd. Een 
voorstel hiervoor van D66 en 
GroenLinks krijgt in de Tweede 
Kamer geen meerderheid, met 
name omdat de partijen de cruciale 
steun missen van de PVV, zo bleek 
donderdag. 
Eigenlijk is de ... 

Directeur verdient meer dan wethouder
In 2010 verdienden 17 topambtenaren in 
Amsterdam meer dan 154.000 euro, het 
wethouderssalaris. De bestverdienende directeur 
krijgt ruim 182.000 euro. Dat heeft wethouder Eric 
van der Burg (Personeelszaken) de gemeenteraad 
gisteren laten weten. 

De ... 

Gasunie transporteert recordvolume aardgas
De Gasunie heeft in 2010 een recordhoeveelheid 
aardgas getransporteerd. Het bedrijf transporteerde 
in totaal ruim 135 miljard kuub: bijna 111 miljard in 
Nederland en ruim 24 miljard in Duitsland. In 2009 
bedroeg de totale hoeveelheid 124 miljard ... 

UPDATE  
Noord-Holland koploper in economie
Na de forse krimp in 2009 lieten alle provincies het afgelopen jaar weer 
economische groei zien. Noord-Holland presteerde daarbij het best, aldus het 
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Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 
Ook in Noord-Brabant was sprake van ... 

OESO stelt groeiverwachtingen Japan fors 
bij
De economische groei in Japan zal dit jaar door het natuurgeweld een stuk 
lager uitvallen dan eerder gedacht. Maar volgend jaar geeft de herbouw de 
economie juist een impuls, zo verwacht de OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en ...

KPN schrapt duizenden banen in Nederland
Telecombedrijf KPN schrapt in 
Nederland duizenden banen. Dat 
maakte de onderneming 
donderdag bekend. In totaal 
worden 4.000 tot 5.000 
arbeidsplaatsen geschrapt. Het 
bedrijf wil daarmee de kosten fors 
verlagen. (ANP) 

Omzetgroei AkzoNobel ondanks grondstofprijzen
Verfspecialist AkzoNobel heeft in 
het eerste kwartaal van 2011 de 
omzet en winst flink zien stijgen. 
Het concern meldde donderdag de 
sterk opgelopen grondstofprijzen 
te kunnen compenseren. 
AkzoNobel zegt aanhoudend sterk 
te presteren in ... 
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