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Betreft: Uw brief van 15 december 2010.

Geachte heer Lakeman.

Zoals u inmiddels weet, heeft de voozitter van de Raad van Commissarissen van Schiphol
Group conform de standaardprocedure bij dit soort meldingen opdracht tot een ondezoek
gegeven. Die opdracht is aan ons kantoor verstrekt. Namens ons kantoor ben ik bij deze
opdracht betrokken.

In uw brief van 15 december 2010 schrijft u te zijn benaderd door werknemers/ex-werknemers
van de Luchthaven. U refereert ook aan ervaringen dat de Luchthaven lastig kan zijn voor
personen die als klokkenluider fungeren. Dat laatste kan de Luchthaven eerlijk gezegd niet
plaatsen. Ter voorkoming van misverstanden voeg ik daarom bij deze brief het binnen de
Schiphol Group geldende Reglement behandeling fraude en het Klokkenluidersreglement. De
inhoud daarvan spreekt verder voor zich. lk zou het op prijs stellen als u deze reglementen
onder de aandacht zou willen brengen van voornoemde personen, zodat zï1zich realiseren dat
zij met een gerust hart van de in die reglementen genoemde routes gebruik kunnen maken.

ln uw voornoemde brief brengt u enkele kwesties onder de aandacht die in uw ogen om nader
ondezoek vragen. Enkele kwesties worden in heelalgemene bewoordingen geformuleerd. Het
zou dan erom gaan dat - in uw bewoordingen - jaarcijfers zouden zijn gemanipuleerd ten
gunste van bonusoptimalisatie en rendementscijfers zouden zijn vervalst teneinde goedkeuring
voor projecten te verkrijgen. Het moge duidelijk zijn dat het hier zeer ernstige beschuldigingen
aan het adres van zowel de Luchthaven als de daarbij betrokken personen betreft. Daarvan
mag men aannemen dat die niet lichtzinnig worden geuit en ook niet lichtzinnig in de publiciteit
worden gebracht. U heeft dat laatste kort na vezending van uw brief van 15 decembe r 2O1O
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wel gedaan. Dat doet vermoeden dat u over concrete informatie beschikt die deze
beschuldigingen kan onderbouwen. Daarom zou ik u bij deze vriendelijk doch tevens dringend
willen vezoeken mij die informatie te verstrekken, zodat die kan worden meegenomen in het
ondezoek. Graag ontvang ik die informatie binnen een week na heden, dit teneinde het
ondezoek niet nodeloos te vertragen. Hierbij geldt dat u desgewenst uw bronnen in dit stadium
niet behoeft prijs te geven. Waar mogelijk ontvang ik uiteraard welgraag onderliggende
bescheiden. Dat geldt ook voor de hierna volgende vezoeken om nadere informatie.

Dat brengt mij bij de twee kwesties die u juist in heel concrete termen noemt.

Het betreft hier om te beginnen de kwestie dat - in uw bewoordingen - de financieel directeur
van de Luchthaven in de jaren '90 een bouwkavel voordelig van een taxateur zou hebben
gekocht, tenrijl die taxateur ook door de Luchthaven zou zijn gebruikt om het proces van
manipulatie van opleverdata van vastgoedprojecten te faciliteren. Naar ik aanneem, heeft u
voorafgaand aan het schrijven van uw brief het kadaster gecontroleerd en daaruit afgeleid dat
van een verkoop door die taxateur geen sprake is geweest. Tegen deze achtergrond rijst ook
hier de vraag over welke andere informatie u beschikt. Graag ontvang ik ook op dit punt binnen
een week na heden de concrete informatie waarop deze bewering is gebaseerd.

De tweede kwestie die u noemt, is dat - in uw bewoordingen - de financieel directeur van de
Luchthaven, na het gunnen van een voor de wederpartij zeer aantrekkelijk vastgoedcontract,
van die wederpartij goedkoop een Frans huisje zou hebben verkregen. De Raad van
Commissarissen zou dit op enig moment hebben ontdekt, maar hem desondanks niet hebben
ontslagen, aldus nog steeds uw brief. Deze kwestie wekt eerlijk gezegd enige verwondering.
Het zal u niet zijn ontgaan dat deze kwestie vorig jaar ook al in de publiciteit is gebracht, dat die
kwestie toen is ondezocht en dat de uitkomst van dat ondezoek was dat de desbetreffende
kwestie elke feitelijke grond ontbeert. Tegen deze achtergrond vraag ik mij ook hier af over
welke aanvullende informatie u beschikt. Zoudt u mij ook die informatie uiterlijk binnen een
week na heden willen toesturen?

lk zie de gevraagde informatie met belangstelling tegemoet. Vervolgens zal ons ondezoek zo
spoedig als mogelijk worden afgerond. De uitkomst van het ondezoek zal aansluitend door de
Luchthaven bekend worden gemaakt.
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