
 AMSTERDAM, ZONDAG 15 MEI  20:14 

ABONNEREN | ADVERTEREN | SERV

U zoekt?

AMSTERDAM SPORT CULTUUR ECONOMIE ETEN & DRINKEN MEDIA VIDEO FOTO WEER VERKEER

13-05-11   08:29 uur 

Printversie     Doorsturen  RSS Deel

Chipshol dient klacht in tegen Schiphol

Schiphol. Foto ANP 

Projectontwikkelaar Chipshol heeft bij mededingingsautoriteit NMa een 
klacht ingediend tegen Schiphol. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. 
Schiphol maakt zich volgens de projectontwikkelaar schuldig aan 
machtsmisbruik.  
 
Chipshol is al lange tijd verwikkeld in allerlei procedures in de strijd om 
grond rond Schiphol. Het bedrijf stelt nu in zijn klacht dat Schiphol 
regelgeving rond onder andere de vliegveiligheid zou misbruiken om 
Chipshol en andere particuliere partijen uit de markt te houden.  
 
De projectontwikkelaar stelt dat het 'Vriesmanrapport' uit januari 2009, 
opgesteld in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en 
VROM, tot een soortgelijke constatering kwam. 'Toch deed de NMa niets. 
Chipshol wil weten waarom de NMa niet ingreep', aldus het bedrijf 
vrijdag. De NMa heeft de klacht ontvangen. 'We zullen deze klacht 
zorgvuldig in behandeling nemen.'  
 
Vorige maand leidde de juridische strijd van het bedrijf tot het 
terugtreden van NMa-topman Pieter Kalbfleisch. Kalbfleisch zou onder 
ede hebben gelogen over zijn rol als rechter in de zaak.  
 
Chipshol stelt door een uitspraak van oud-rechter Hans Westenberg in de
jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. De 
projectontwikkelaar vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek, 
waarin ook toenmalig rechter Kalbfleisch een handje had. De beweringen 
van een getuige leken dat te bevestigen, terwijl Kalbfleisch eerder 
ontkende. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem inmiddels van meineed. 
 
De projectontwikkelaar noemt het in zijn klacht 'zeer opmerkelijk' dat de 
NMa ondanks het onafhankelijke Vriesman-rapport geen actie heeft 
ondernomen en sluit niet uit dat dit te maken heeft met de rol van 
Kalbfleisch.  
 
'Het uitschakelen van Chipshol heeft er toe geleid dat Schiphol de markt 
domineert en bedrijven die zich in de Schiphol-zone willen vestigen een 
keuze ontneemt', aldus directeur Peter Poot van Chipshol. 'In andere 
sectoren zoals de garnalenvisserij en zorg is de toezichthouder zeer alert 
en wordt er hard opgetreden. Maar het staatsbedrijf Schiphol bleef altijd 
buiten schot.'  
 
Luchthavenbedrijf Schiphol laat weten nog niet bekend te zijn met de 
klacht. 'We wachten de reactie van de NMa af.' (ANP/redactie) 

Lees ook: Chipshol doet aangifte tegen Kalbfleisch (21-04-11) 
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) 
Lees ook: Verhoor anonieme tipgever in Chipshol-zaak openbaar (06-04-11) 
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 ECONOMIE: meer artikelen 

Lipsky neemt taken Strauss-Kahn waar
BERLIJN - John Lipsky, de nummer twee van het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF), neemt voorlopig de taken over van topman Dominique Strauss-Kahn. Dat 
maakte het IMF zondag bekend.

Obama: verhogen schuldenplafond noodzaak
WASHINGTON - Het verhogen van het schuldenplafond van de Verenigde Staten 
is absoluut noodzakelijk. Dat benadrukte president Barack Obama zondag 
tijdens een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS. 

'Failliet Griekenland niet verantwoord'
Griekenland failliet laten gaan, 
levert een onbeheersbaar risico op. 
Dat zei topman Piet Moerland van 
Rabobank vandaag in het 
televisieprogramma Buitenhof. 
'Het lijkt me niet verantwoord. Als 
je de doorwerking van dat besluit 
op zwakkere maar ook ... 

Lees ook: Meerderheid: geen cent meer naar Griekenland (15-05-11) 
Lees ook: De Jager dreigt Grieken met stoppen leningen (13-05-11) 

FNV naar Genève over Arbeidsinspectie
De FNV stapt naar de internationale arbeidsorganisatie ILO in Genève over de 
Arbeidsinspectie. Dat maakte de vakcentrale vandaag bekend. Aanleiding is een
uitzending van het tv-programma Zembla, waarin de ondernemingsraad van 
de ... 

Toeslag kinderopvang alleen tijdens werk
De overheid koppelt vanaf 2012 de toeslag voor 
kinderopvang aan door ouders gewerkte uren. Je 
kind op de crèche en vrij nemen is er niet meer bij. 
Bij kinderen tot vier jaar kan maximaal 140 procent 
van de gewerkte uren gedeclareerd ... 

Nieuw bierlokaal de Prael
Het Proeflokaal van Bierbrouwerij de Prael zit 
binnenkort in de Oudezijds Armsteeg. 
Vanaf donderdag 26 mei kunnen de biertjes van de 
Prael om de hoek van de brouwerij op de Oudezijds 
Voorburgwal worden geproefd. Tot voor kort zat het 
Proeflokaal ... 

Marqt belooft nu echt te groeien
De duurzame supermarktketen Marqt zegt nu 
winstgevend genoeg te zijn om een eerder 
aangekondigde uitbreiding door te zetten. De drie 
winkels draaien een kleine 20 miljoen euro aan 
omzet op jaarbasis, zegt directeur Quirijn Bolle in 
een zaterdag ... 

Obama wil meer olieboring omstreden 
gebieden
De Amerikaanse president Barack Obama heeft zaterdag in zijn wekelijkse 
radiopraatje nieuwe maatregelen toegezegd om de binnenlandse olieproductie 
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op te voeren. Hij staat onder druk van de Republikeinse oppositie en de 
publieke opinie, nu mensen ...

'Duitsland heeft 2 miljoen immigranten nodig'
Duitsland moet de komende jaren mogelijk twee miljoen mensen uit het 
buitenland halen om het te verwachten tekort aan vakkrachten te bestrijden. 
Dat zegt directeur Frank-Jürgen Weise van het federaal arbeidsbureau zaterdag 
in een interview ... 

Privatisering bovenaan Griekse agenda
Het Griekse 
privatiseringsprogramma, om geld 
bij elkaar te schrapen om de 
schulden af te lossen, staat nu 
bovenaan de agenda. Dat zei de 
Griekse premier George 
Papandreou in een zaterdag 
gepubliceerd interview met de 
Italiaanse krant Corriere ... 

FNV op één lijn over pensioenen
De FNV is het na een maand van 
intern beraad eens geworden over 
een nieuw pensioenstelsel. Dat zei 
FNV-voorzitter Agnes Jongerius 
vrijdagavond na overleg tussen het 
bestuur van de vakcentrale en de 
aangesloten bonden. 
''We hebben een gezamenlijke ... 

Telecombedrijven onder vuur om privacy
Niet alleen KPN, ook Vodafone en T-Mobile maken 
in Nederland gebruik van Deep Packet Inspection 
(DPI)-technologie om het dataverkeer van klanten te 
analyseren. Deze week ontstond commotie over het 
gebruik van deze technologie, nadat KPN hierover ...

Filmsector luidt de noodklok
Filmproducenten en regisseurs waarschuwen 
staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) voor de 
gevolgen van bezuinigingen op het Nederlands 
Fonds voor de Film. 
Volgens de filmproducenten leiden die tot een 
halvering van het aanbod van nationale ... 

Acties dreigen bij gemeentes
De onderhandelingen over een nieuwe cao bij de 
gemeenten zijn vastgelopen. De vakbonden lieten 
vrijdag weten een eindbod van de werkgevers met 
een negatief advies aan de leden voor te leggen. De 
bonden sluiten acties niet uit, als zij het bod ... 

Kinderopvangtoeslag alleen voor gewerkte 
uren
De kinderopvangtoeslag voor ouders met kinderen op de crèche of bij een 
gastouder wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de gewerkte uren. Daarbij 
wordt gekeken naar de uren van de minst werkende partner. 
Bij kinderen tot 4 jaar kunnen ...

UPDATE  
Bonden dreigen met 24-uursstaking

Reizigers in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag krijgen in juni 
hoogstwaarschijnlijk opnieuw te 
maken met stilstaande bussen en 
lege tramhaltes. De bonden 
dreigen het openbaar vervoer in 
die steden weer plat te leggen uit 
protest tegen de ... 

Lees ook: Openbaar vervoer weer op gang (13-05-11) 

'Strop toerisme overdreven'
De bezuinigingen op toeristische 
promotie leveren geen grote 
schade op. 'Het is van de zotte als 
je bang bent voor zulke 
bezuinigingen. Het kan zomaar 
zijn dat deze stap leidt tot betere 
land- en stadspromotie.' 
Dat zegt de nieuwe topman van 
NH ... 

Lees ook: Amsterdam loopt 300 miljoen mis door bezuinigingen (05-05-11) 
Lees ook: Bezuiniging op promotie ramp voor Amsterdam (09-05-11) 
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