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OPTA-topman gaat NMa leiden

De voorgaande NMa-leider Pieter Kalbfleisch. © ANP 

Chris Fonteijn, de huidige topman van telecomtoezichthouder OPTA, 
wordt de nieuwe voorzitter van mededingingsautoriteit NMa. Dat 
heeft de OPTA vandaag laten weten. 

Fonteijn wordt daarmee ook de nieuwe topman van de supertoezichthouder 
die moet ontstaan na de fusie van de NMa, de OPTA en de 
Consumentenautoriteit, gaf minister Maxima Verhagen (EL&I) eerder aan. 
Die nieuwe organisatie moet uiterlijk 1 januari 2013 een feit zijn. 
 
Fonteijn neemt bij de NMa de plaats in van Pieter Kalbfleisch, die medio april 
met verlof ging in verband met de Chipshol-zaak. Zijn termijn loopt 30 juni 
af, Kalbfleisch gaf ruim acht jaar leiding aan de NMa. Sinds april was Henk 
Don waarnemend voorzitter. (ANP/Redactie) 
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EHEC-schade kan oplopen tot 
350 miljoen

AD UPDATE   Nederlandse telers en handelsbedrijven kunnen dit jaar 
rekenen op een totale schadepost van minimaal 350 miljoen euro als er 
geen regelingen worden getroffen vanwege de uitbraak van de EHEC-
bacterie in Duitsland. Dat meldt het Productschap ... 
Lees ook: Smoothies van komkommer moeten imago opvijzelen 
Lees ook: The Greenery helpt tuinders met voorschot na EHEC-uitbraak 
Lees ook: Wel of geen einde aan Russisch importverbod Europese groenten? 

Mario Draghi nieuwe president ECB
De EU-leiders hebben de Italiaan Mario 
Draghi officieel tot nieuwe president 
van de Europese Centrale Bank (ECB) 
benoemd. Dat maakte EU-president 
Herman Van Rompuy vandaag bekend. 

Apple sleept concurrent Samsung voor de 
rechter

Smartphonemaker Apple begint een 
rechtszaak in Zuid-Korea tegen 
elektronicagigant Samsung. Het 
Amerikaanse bedrijf beschuldigt 
Samsung Electronics ervan meerdere 
patenten te hebben geschonden. 

Lees ook: 'Apple komt in september met snellere iPhone'  
Lees ook: Apple haalt anti-Israëlische app uit aanbod 
Lees ook: Apple wil filmen van concerten met iPhone tegengaan 

Muller zoekt steun voor Saab in 
Amerika

Topman Victor Muller van Swedish Automobile is in de Verenigde Staten om 
financiering te zoeken voor de noodlijdende Zweedse autofabrikant Saab. 
Dat zegt Eric Geers, directeur communicatie van Saab, tegen een Zweedse 
tv-zender. 
Lees ook: Zweden gaat Saab niet helpen 
Lees ook: Vakbonden dreigen met faillisementsaanvraag Saab  
Lees ook: Productie Saab ligt nog twee weken stil 

'Wijzigingen in management Air France-KLM'
Air France-KLM werkt aan een 
herindeling van de 
managementstructuur. Volgens de 
Franse krant La Tribune is een Franse 
topambtenaar de aangewezen 
kandidaat om de leiding te krijgen 
over de Franse luchtvaartmaatschappij 
Air France. 

Lees ook: KLM vliegt straks op frituurvet naar Parijs 
Lees ook: De Hoop Scheffer in RvC Air France-KLM 

AD.NL
RSS (wat is RSS?)

AD Nieuwsbrief

Surf naar m.ad.nl

 
AD als homepagina

AD in je favorieten

Archief

De laatste 48 uur

DE KRANT
abonneren

waar te koop?

lezersservice

OVER AD.NL
contact

adverteren op AD.nl

vacatures

pagina 2 van 6OPTA-topman gaat NMa leiden - Economie - AD

24-6-2011http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/2457234/2011/06/24/OPTA-topm...



Rutte: extra steun voor Griekenland 
onafwendbaar

30 REACTIES  
Premier Rutte denkt dat extra steun 
voor Griekenland onafwendbaar is. Hij 
zei dat na afloop van de eerste dag 
van de EU-top in Brussel. 

 EU-steun aan Griekenland moet...

Lees ook: Rutte: Griekse schuldencrisis stap voor stap oplossen 

Spijkenisse koopt voor 27 
miljoen huizen

 
Het college van B en W van Spijkenisse wil voor ruim 27 miljoen euro in een 
klap 105 appartementen in het complex Rokade overnemen van een 
projectontwikkelaar en gaan verhuren, zo laat de gemeente weten. 

Bondgenoten geeft laatste woord aan de 
leden

AD UPDATE   
FNV Bondgenoten geeft de leden het 
laatste woord over het 
pensioenakkoord. Dat heeft de 
bondsraad, het parlement van de 
vakbond, vandaag besloten. 
Bondgenoten legt het akkoord met een 
negatief advies voor in een 
referendum. 

OPTA-topman gaat 
NMa leiden

Chris Fonteijn, de huidige topman van 
telecomtoezichthouder OPTA, wordt de 
nieuwe voorzitter van 
mededingingsautoriteit NMa. Dat heeft 
de OPTA vandaag laten weten. 

Onderzoek naar 'machtsmisbruik' Google
De autoriteiten in de Verenigde Staten 
onderzoeken of internetbedrijf Google 
zijn machtspositie op de 
zoekmachinemarkt heeft misbruikt. 
Het zou gaan om onderzoeken in de 
staten Californië, Ohio en New York, zo 
meldde een betrouwbare bron ... 

Lees ook: Record Google: miljard bezoekers in mei 
Lees ook: Google mag dan toch achter patenten Nortel aan 
Lees ook: Google koopt Admeld 

Onderhandelingen Amerikaanse staatsschuld 
mislukt
Onderhandelingen over het terugbrengen van de Amerikaanse staatsschuld 
zijn mislukt. De Republikeinen trokken zich gisteren terug uit een commissie 
die zich onder leiding van vicepresident Joe Biden, net als zijn baas 
president Barack Obama een ... 
Lees ook: Obama waarschuwt voor nieuwe financiële crisis 

Amerikaanse economie groeit met 1,9%
De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar 
met 1,9 procent gegroeid op jaarbasis. Dat blijkt uit definitieve 
cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel die vandaag 
werden gepubliceerd. 
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Jonge, Rotterdamse 
ambtenaren staken 
24 uur
Zo'n 120 jonge ambtenaren van de 
gemeente Rotterdam hebben de 
afgelopen 24 uur actie gevoerd 
tegen het bezuinigingsplan van het 
stadsbestuur om ... 

Waarschuwing voor 
Italiaanse banken

Lees ook: Moody's overweegt 
kredietbeoordeling Italië te verlagen 
Lees ook: Waarschuwing voor 
Franse banken 
Lees ook: Kredietwaardigheid acht 
Griekse banken omlaag 

Groot-Amsterdam 
best presterende 
regio 

AD UPDATE   Groot-Amsterdam is 
economisch gezien de best 
presterende regio van Nederland. Het 

bedrijfsleven wist daar vorig jaar het 
meest te profiteren van het 
economisch herstel, zo blijkt uit de 
vandaag gepubliceerde Rabo Regio 
Top 40 die economen van ... 

BEURS: AEX  +0.05%

Voormalig naaktmodel 
dat miljard kreeg, 
bankroet

'Zonnestroom binnen 
tien jaar rendabel'

Miljardair huurt zomerhuisje... voor zeven 
ton

Ondernemers: 'Betrek 
bedrijven bij inkoopbeleid 
overheid'

Bedrijven moeten actiever betrokken moeten worden bij het inkoopbeleid 
van de overheid. Dat staat vandaag in een advies van vijf 
ondernemingsorganisaties aan staatssecretaris Joop Atsma (CDA, 
Infrastructuur en Milieu). 

Huiscontrole 
weigeren kan 
uitkering kosten

Bezuinigingen 
openbaar vervoer 
gaat banen kosten

Minister Melanie Schultz van Haegen 
van Infrastructuur verwacht dat de 
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Rutte: Griekse 
schuldencrisis stap 
voor stap oplossen

Lees ook: Griekenland ondanks crisis 
overspoeld met toeristen 

Peter Paul de Vries 
vist achter het net bij 
Standard
Niet Peter Paul de Vries van de 
Nederlandse investeringsgroep 
Value8, maar voorzitter Roland 
Duchâtelet van voetbalclub Sint-
Truiden is de nieuwe eigenaar van 
de Belgische voetbalclub Standard 
Luik. Dat maakte de Luikse club 
vanmiddag bekend. 

voorgenomen bezuinigingen bij de drie stadsvervoerders in Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam leiden tot het verlies van banen bij de 
vervoersbedrijven. 
Lees ook: Vervoersbedrijven willen verbod op staking personeel 
Lees ook: Brandbrief: 'Leven in 3 grote steden ontwricht' 
Lees ook: Openbaar vervoer gaat weer staken, en wel op 29 juni 

Kwart verzekeraars voldoet niet aan 
gedragscodes

Een kwart van de verzekeraars in 
Nederland voldoet nog niet aan een of 
meerdere onderdelen van de 
gedragscodes. Dat blijkt uit een 
vandaag gepubliceerde rapportage van 
de Stichting toetsing verzekeraars 
(Stv). 

Seniorenbond achter 
pensioenakkoord

 
De seniorenbond ANBO zal het pensioenakkoord met een positief advies 
voorleggen aan zijn leden. Volgens de ANBO, de derde bond in de FNV, is 
het akkoord betaalbaar en biedt het een goed evenwicht tussen zekerheid en 
koopkracht en tussen jong en oud. 
Lees ook: 'Pensioenakkoord ernstig in gevaar' 
Lees ook: Ontwerp AOW-wet: leeftijd niet met 2 jaar ineens verhoogd 
Lees ook: Pensioenakkoord zorgt voor hoofdpijn bij De Unie 

Olieprijzen fors 
omlaag door zorg om 
afnemende groei

Zweden gaat Saab 
niet helpen

Autobouwer Saab hoeft niet op 
financiële hulp van de Zweedse 
overheid te rekenen. Dat werd 
vandaag duidelijk tijdens een 
persconferentie naar aanleiding van 
de financieringsproblemen bij de 
dochter van Swedish Automobile. 
Lees ook: Vakbonden dreigen met faillisementsaanvraag Saab  
Lees ook: Saab kan salarissen niet meer betalen 
Lees ook: Productie Saab ligt nog twee weken stil 

Vakbonden dreigen met 
faillisementsaanvraag Saab 

AD UPDATE   
Het uitblijven van de loonbetalingen 
aan fabrieksarbeiders van Saab, 
onderdeel van het Nederlandse 
Swedish Automobile, kan ertoe leiden 
dat Zweedse vakbonden het 
faillissement van het Zweedse 
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automerk aanvragen. Saab heeft waarschijnlijk ruim ... 
Lees ook: Saab kan salarissen niet meer betalen 
Lees ook: Productie Saab ligt nog twee weken stil 

G20 maakt plan tegen stijgende 
voedselprijzen 

AD UPDATE   
De ministers van Landbouw van de 
G20 hebben een actieplan opgesteld 
om de stijging van voedselprijzen 
tegen te gaan. Dat maakte de 
Amerikaanse minister Tom Vilsack 
vandaag bekend. 

Lees ook: 'Eetgewoonten veranderen door stijgende voedselprijs' 

Recordaantal orders voor Airbus 
De Europese vliegtuigbouwer Airbus 
heeft tot nu toe op de internationale 
luchtvaartshow in Le Bourget een 
recordaantal orders binnengekregen 
voor 730 toestellen. Daarmee is een 
bedrag gemoeid van 72,2 miljard 
dollar (50,7 miljard euro), zo ... 

Lees ook: Succes Airbus zet Boeing onder druk 
Lees ook: Airbus verliest deel vleugel op luchtshow Parijs 
Lees ook: Airbus presenteert doorzichtig vliegtuig 

NMa onderzoekt concurrentie binnen 
makelaardij 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de concurrentie binnen 
de makelaardij onderzoeken. Dat maakte de toezichthouder vandaag 
bekend. 
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