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KALBFLEISCH OP PAYROLL 
BENETTON 
Door: Micha Kat op 19 april, 2011 in Algemeen, 2 Comments 

DIT SLAAT ALLES: NMa-TOPMAN HAD 
GROTE PRIVE-BELANGEN OP SCHIPHOL EN IN DE HORECA * NMa-
VOORZITTER IN DIENST VAN BENETTON-FAMILIE * ALS DE MSM DIT NIET 
OPPIKKEN… * EN DE POLITIEK? * EN DAT NAAST ZIJN ANDERE 
BELANGENVERSTRENGELINGEN * HEEL NEDERLAND LIJKT WEL EEN GROTE 
BEERPUT!

Gewoon nuchter blijven, al valt dat soms niet mee. De feiten. Pieter Kalbfleisch staat tot op de dag 
van vandaag ingeschreven als bestuurder bij de stichting Hoorne Administratiekantoor. Hieronder 
een uittreksel van de KvK. Deze stichting beheert de aandelen [in elk geval tot 2005] van Hoorne 
Holding, de investeringsmaatschappij van… de familie Zwanenburg van Vomar supermarkten! 
Pieter zit bij Hoorne aan de knoppen [waarschijnlijk als voorzitter; zijn naam staat bovenaan] 
samen met Cornelis, David en Jimmy Zwanenburg! Waarom is dit zo extreem explosief? Om heel 
veel redenen!
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Ten eerste: Vomar was vanaf het begin betrokken bij de Chipshol-crisis en stond mede aan de 
wieg van de juridische manipulaties op de Haagse rechtbank. Hoe zat dat ook alweer? Eddy de 
Kroes van de Vleeschmeesters had een aantal slagerijen verkocht aan Zwanenburg. Zwanenburg 
wilde met zijn Vomar supermarkten ontwikkelen op Schiphol en Eddy wilde met de Van Andel-
broers zwart geld witwassen via het ontwikkelen van onroerend goed-projecten rond Schiphol. 
Daar was grond voor nodig en die had Chipshol. De Van Andels wilden daarnaast grote delen van 
de grond die ze van Chipshol zouden ‘stelen’ verkopen om te kunnen cashen. Deze partijen 
vonden elkaar en vormden een anti-Chipshol kongsi op een vergadering rond 1992 bij Eddy de 
Kroes thuis [backgrounds]. Hier is besloten Chipshol te slopen via twee strategieen: Van Andel -
die reeds bij Chipshol binnen was als investeerder- zou de onderneming gaan slopen van 
‘binnenuit’ en Kalbfleisch zou als commissaris van Vomar de honneurs voor het louche clubje 
waarnemen op de Haagse rechtbank met de thans bekende fatale gevolgen. Daarnaast kocht 
Vomar zich als aandeelhouder in bij Chipshol om mede de ‘sfeer te kunnen bepalen’ op de 
aandeelhoudersvergaderingen. Kalbfleisch bezocht zo’n vergadering twee maal. Kalbfleisch heeft 
zijn belangen met Vomar -hij werkte reeds voor deze onderneming als advocaat- dus sindsdien 
niet afgestoten en bleef ook bij het concern betrokken als NMa-voorzitter! En dat in de extreem 
mededingings-gevoelige supermarkt-branche! Heeft hij deze belangen daarom altijd verzwegen en 
staan ze niet vermeld op de lijst van nevenfuncties op de NMa-website? THIS IS DEVASTATING! 
Maar het wordt nog veel erger!

Ten tweede: Hoorne Holdings heeft [bron: Quotenet] een belang van 40% in FoodVillage, de 
pompeuze supermarkt in de stationshal van Schiphol! Dat betekent dus dat Kalbfleisch persoonlijk 
betrokken was bij project- en conceptontwikkeling op Schiphol en dat hij dus ook persoonlijk in 
concurrentie was met Chipshol!

Ten derde: Hoorne is thans onderdeel van horeca-keten AC Holdings [datum overname nog niet 
bekend] dat is gevestigd op de Antillen [bron: Quotenet]. Tussen 1958 en 1999 is AC Restaurants 
onderdeel van het Ahold-concern. In dat jaar werd AC overgenomen door de Italiaanse 
beursgenoteerde gigant Autogrill [backgrounds] dat voornamelijk actief is in de sector 
snelwegrestaurants en locaties heeft in 32 landen. Maar daarnaast mikt Autogrill op 
vliegvelden! Het is dus thans reeds in het bezit [in elk geval 40%] van FoodVillage op Schiphol 
en

HEAR THIS!!! THIS IS FUCKING UNBELIEVABLE!

heeft volgens horeca.ketens dit rapport waarin tal van achtergronden staan recent twee giga-
overnames gedaan in de luchtvaart-winkelsector ter waarde van bijna een miljard euro: voor 715 
mio Euro werd World Duty Free gekocht van BAA (de Engelse luchthavens) en voor 275 miljoen 
werd het eigenaar van een Spaanse keten van luchthavenwinkels, Aldeasa. Autogrill is voor 57, 
09% in handen van de Italiaanse Benetton-familie. Die van de United Colours, inderdaad. 
Gilberto Benetton is voorzitter van het Autogrill-bestuur en Alesandro Benetton is directeur.
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PIETER KALBFLEISCH ZAT ALS NMa-CONCURRENTIE-WAAKHOND MET ZIJN VETTE 
VINGERS DUS PRIVE IN EEN BUITENLANDSE ONDERNEMING DIE ALS STRATEGISCHE 
FOCUS HEEFT HET OVERNEMEN EN ONTWIKKELEN VAN WINKELCONCEPTEN OP 
LUCHTHAVENS EN REEDS ACTIEF IS OP SCHIPHOL, HET GEBIED WAAR OOK 
CHIPSHOL ACTIEF IS… IN PLAATS VAN TE WAKEN OVER MEDEDINGING DEED 
KALBFLEISCH PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE: HET KAPOTMAKEN VAN 
CONCURRENTEN VAN GROTE, MACHTIGE CONCERNS WAARMEE HIJ OOK 
NOG EENS ZIJN ZAKKEN VULDE..

Best Western Hotels is het grootste hotel-merk ter wereld; Autogrill 
van de familie Benetton exploiteert vier van deze hotels in Belgie en een in Parijs. 
[backgrounds]. Ook in Nederland is Autogrill actief op de hotel-markt; zie hier de 
Nederlandse merken. Pieter Kalbfleisch staat via Hoorne en AC Holdings op de payroll bij 
Autogrill in de meest mededings-gevoelige sector die er is. En dan gaan ze Sjoerd Kooistra 
kapot lopen maken…. 

En dan hebben we het nog niet eens over al zijn andere machinaties, manipulaties en pedofiele 
belangenverstrengelingen zoals in dit stuk uiteengezet. Is dit een nachtmerrie? Wie maakt me 
wakker? Hieronder het uittreksel van de KvK:

Dossiernummer: 41226800      Blad 00001 
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam 
____________________________________________________________________________ 
Rechtspersoon: 
Rechtsvorm                  :Stichting 
Statutaire naam             :Stichting Hoorne Administratiekantoor 
Verkorte naam               :St Hoorne Adm 
Statutaire zetel            :Gemeente Velsen 
Adres                       :Brigantijn 23, 1826BB Alkmaar 
Correspondentieadres         ostbus 8074, 1802KB Alkmaar 
Telefoonnummer(s)           :0251223046 
Faxnummer                   :0847249661 
Akte van oprichting         :12-05-1995 
Akte laatste statuten- 
wijziging                  :02-03-2005 
Activiteit                  :Financiële holdings 
—————————————————————————- 
Bestuurder(s):
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Naam                        :Kalbfleisch, Pieter 
Geboortedatum en -plaats    :11-01-1947, Haarlem 
Infunctietreding            :12-05-1995 
Titel                       :Secretaris 
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten)

Naam                        :Zwanenburg, Cornelis Wilhelmus Maria 
Geboortedatum en -plaats    :19-10-1945, Haarlem 
Infunctietreding            :12-05-1995 
Titel                       :Voorzitter 
Bevoegdheid                 :Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam                        :Wisse, Jan 
Geboortedatum en -plaats    :14-02-1945, Terneuzen 
Infunctietreding            :12-05-1995 
Titel                       :Penningmeester 
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten)

Naam                        :Zwanenburg, David Cornelis 
Geboortedatum en -plaats    :17-05-1977, Haarlem 
Infunctietreding            :29-12-2003

18-04-2011                   Blad 00002 volgt. 
Dossiernummer: 41226800      Blad 00002 
____________________________________________________________________________ 
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten)

Naam                        :Zwanenburg, Jimmy Francis 
Geboortedatum en -plaats    :11-04-1984, Heemskerk 
Infunctietreding            :01-05-2006 
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 
____________________________________________________________________________ 
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Woerden, 18-04-2011 
Uittreksel is vervaardigd om 20.36 uur

Voor uittreksel

2 Responses to “KALBFLEISCH OP PAYROLL BENETTON”

Feed voor dit bericht 

hagelkruis 
19 april, 2011 om 07:27 

Uitmuntend werk.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Alfred Mol 
19 april, 2011 om 07:41 

•

pagina 4 van 8KALBFLEISCH OP PAYROLL BENETTON « Klokkenluideronline

19-4-2011http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8277/kalbfleisch-op-payroll-benetton.html



Er bestaat al jaren een meldingsplicht voor de bijbaantjes van rechters. 
Vele rechters doen geen opgave van hun bijbaantjes. 
Instanties als Raad voor Rechtspraak, Rechtbankpresidenten en politiek maken zich er ook 
niet druk over. 
Als mensen er over klagen, dan doet men alsof het querulanten zijn. 
Tja, dan moet je niet verbaasd zijn, dat er sprake is van belangenverstrengeling dwz 
corruptie. 
Recent dan Westenberg en Kalbfleisch tegen de lamp gelopen, maar ik zou ook willen 
voorstellen: Numann, Dil-Stork e.d.

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.
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Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een 
bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer 
is 672997150. te Amsterdam.
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Alfred Mol: Er bestaat al jaren een meldingsplicht voor de bijbaantjes van...  •  0  0 (0)
hagelkruis: Uitmuntend werk.  •  0  0 (0)
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