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Chipshol dient klacht in tegen Schiphol bij NMa

Gebiedsontwikkelaar Chipshol gaat vrijdagochtend bij de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) officieel een klacht indienen tegen 
luchthaven Schiphol. 

De klacht betreft de vermeende misbruik van marktmacht door Schiphol met 
betrekking tot luchthavengebonden bedrijvigheid en vastgoedontwikkeling. 

Volgens Chipshol is er al in 2007 contact geweest met de NMa over mogelijke misbruik van de economische 
machtspositie door Schiphol. Chipshol heeft een klachtenprocedure toen niet doorgezet omdat de familie Poot 
na een anonieme tip het vermoeden kreeg dat NMa-topman Pieter Kalbfleisch zelf een actieve rol zou hebben 
gespeeld in de jarenlange strijd tussen Chipshol en Schiphol om belangrijke grondposities in de 
luchthavenregio. 

Nu Kalbfleisch op non actief is wegens een naar hem lopend onderzoek door justitie naar mogelijk meineed, 
hoopt  Chipshol dat de NMa de klachten alsnog serieus neemt. 

Lees meer over de Chipshol-zaak: 
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Door: Heiko Jessayan

Lees de klacht van Chipshol (pdf)

Chipshol gaat aangifte doen tegen NMa-topman - 21 april
NMa-topman Kalbfleisch verdacht van meineed - 14 april
Oud-geliefde brengt NMa-topman Pieter Kalbfleisch in verlegenheid - 6 april 2011
Chipshol hoopt 'vriendjespolitiek' van rechters bloot te leggen - 29 december 2010
Westenberg gaf NMa advies over Accell - 7 december 2010
Rechter in te huren voor adviezen - 25 november 2011
Advocaat kan zijn voorkeur geven aan bepaalde rechter - 10 november 2010
'Chipshol-zaak gonsde niet door rechtbank' - 9 november 2010
Advocaat gehoord in Chipshol-zaak - 5 november 2010
Rechter in Chipshol-zaak ontkent beschuldigingen - 4 november 2010
Verhoor rechters in Chipshol-zaak - 21 april 2010
Hoge Raad verwijst Chipshol-zaak terug naar hof - 19 februari 2010
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Gerelateerde artikelen

21-04 Chipshol gaat aangifte doen tegen NMa-topman  

16-04 Aanhouder ruikt de overwinning  

15-04 Pootje gehaakt, vlak voor de eindstreep  

14-04 NMa-topman Kalbfleisch verdacht van meineed  

06-04 Oud-geliefde brengt NMa-topman Pieter Kalbfleisch in verlegenheid  
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