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HET MILTOENENSPEL VAN ROCHDAIE

VASTNTETOOED
HIJ IS NEERGEZET ATS DE S]OEMELENDE ZONNEKONING VAN \TONINGCORPOMIIE
ROCHDAIE. MAAR HOE DUBIEUS ZIJN DE TRANSACTIES VAN EX-DIRECTEUR HUBERI
MOLLENKAMP EIGENLIJK? EN HAD DE MINISTER NIET EERDER MOETEN INGRITPEN?
PLUS: DE ZEVENTIEN DEAIS \rAARO\TR TUSTITIE ZICH NU BUIGT.

DOOI t Atltal{ HUSKEi| El{ HARTY !H{3|NK

De Nationale Recherche luistert nee.

Jan-DirkParlberg: Hey Dan'
David Beeener 'Hey, ih heb een zaak net

Paarlberg: 'Ja?l'
Beseher 'Ik denk dar je helenaal s€k

Pulberg: 'Och, het is leul< hoo.'
Beesemer (lachr), 'Nou, ben je dad wel te,

Padlbers: Ja. d konen wed een b*rje eill.
En net die deal ook. . . met her woningbedrij('

Becsmer: 'la, her is mndaas en betce dag

Pdlbery: 'lk heb naandag die mm, die vir
Rochdale, Padinonium kwan.'

P@.lb€rg: 'Die komt maddas on free
uui Ve hebben neneer Yan BatJen on €€n

B€€smer 'Dar is die statsseaetarisl'
Parlberg: 'Sharssecrertuis. . . och.'

Pdlbssr 'Ja, wect ik veel.'
Besehd: Ja dat heefr Neelie seres€ld, die

hadde, we al een ked reuet. Die man heeft
hd v€rzt rouweN. Me tuist€r ens, je hebr
dat verhaal n* Rochdale, Leb je litelndelijk

Een 'hil in het rooroiuichr. Volgens en be-
Le.de ve het vstsoedduo buden Pudbers

en Beeemer die namdag een goprek heb-
ben met Hubct Miilenhdp (1949), dircc
teu mn woning.orporarie RochdJe. Ma de
aBpraak ging niet door Op die dag, 14 juni
2004, lsm de politle Paarlbug halen voo
verhoor op v€rdeni.ins vd betrokkenheid bij
de afpesing € Yril€h Endsra. Var er met
Mdlle*anp besproten an wordm, is onbe-
kend. Padbers en Beesemer wnlen vijfjd tu
dato geen connmtau g*en. De $vee wr-
goedonderneners hebben gen zin on op-
nieuw in ten negariefverhaal' te belddd.

\fldt dat is innlddels h€r gwal. Rond de za-
ken €! de coryontiediredeur 1fugt de Neu
m f,nuduleu hmdelen en nalalide zl&erij-
king. Tor nidden vorig jer wd Hub{r M.illeF
kamp een gmg gerene gaft in het .ir@ir van
hmdela.eo, insdudonele beleggen o hypo'
theeklmtrekkdde boke!. Mmr i! her najaar
qn 2008 leidde m kdtdberichr her einde
]n wn zin vijfenFjndsjdke cariir bij het
woningbedrijf. Onde! de kop 'Verleid ror foure
vasrsoeddeal' maakte ,. firs'af]ene menn
fter de slaru van de Rochdale-bm, de eerste
mm van de @rpomde met rulm veeriigdtri-
drd hu@oningen in Amsrerddn.

In her ardlel deed de Amseddse %r-
goednandeler David DenDebon eo boek-
je open over ed schimige .msacri€ waroe
Mdllerkanp hen bu hebbd rrleld- D@ne'
booh is en oud-zakeDmaarje van trijlo wil-
lem Endstht hij sord nas! Endsrn roen de,
ze weid vernoord. Ddbij rcd hijzerf in zijn
lnie gschocn. Denneboon beweerde in de
ltut dat Miilenkmp hem her woning.on-
pls Nellesreir in de Bijhd had mseboder
voor en hel scherye prijs, mer de g{dtie dat
dc colpohrie d€ appdremenren @u feruglo-
pen. Uiters! gustlg voor Denneboon, unenr
ongmstig voor Rochdale. De deal ging uiein-

delijk niet dod m de mrsoedlandelu haalde
zij\ sffi door irl De Tlzstufre \.ftellen hoc
de Rochdale-direcreur hem had proba€n re li-
men m€t allerlei dubi€us kliikendc belofrd.

fl,a5ERttt v lt Dt lMK
Het 6 hd b€gin Er her einde voor Mijll€n-
1omp. Na de publicatie dook de rcs! van de
pers op het schandaal en begon het ooL jnrern

bij Ro.hdale te romnel€n. Ee! golfvd kririek
rolde over de diredeu, deels gaentileerd door
doniene brcrnen. Oot n! nog zien betrok'
ken€n niet graag hD lrm in druk. 'Hij schoof
afen roe am op de belende pl€kken wqr
vatgoedhandeluen sdenklitten. t Kalt€
en Vis ad de Schelde in Aosrerdam, Klein
Paddenburg in OuddLerk 3m de Amsrel,'
wil een Nood-Hollandse vasgoedhdd€lm
kwijt op bsis van anonimireir. 'Ik ben ooit
bijna net hem in u-ken ses.m. MMt i, the
c,/bleek d.r er vijfproenr onder rafel noes
worden beia.ld aan MiilleDkamp pe6oonlijk.
Toen h€b ik vriendelijl beddkt.

Een harde beschuldiging die niet wor& ge-
$a.fd ne! tas$a{ bewiF. Dus war rgt hed
Er zijn er ook di€ h$ rcnduir opnemen voor de
geallen direcreu. Z. zien in heh een beuok-
ken voonu, een visionair een flmboymt
leider die zich heeli ing*r voor bijvoorbeeld
de verbererins yd de Bljlner en die Rochdale
he€ft lat€n uitgroeien tor een serie@ speler
op de Atuterdmse woningermark. Oud-
werhouder in Amrerdd Duco Sradig in rc
T/€/rrl 'Ik heb meeffmaakt hor hij in de
Bijlh{ heft seopfted, hoe hij zich heeft in-
gEspmnen om de boel dd op te happen en
ben darom rog steeds vm nening, onddkj
al]e n%atis€ publcneir, dar Ansterdm hen
veel danl verchuldigd is.'
Maar bij Rochdale rlf wm ze er begiq 2009

ET IS \TOENSDAG
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RC(]HDAtr.D RECTEUR MOLtrN(AMP MEI ADVOCATE ]OI EN VAN WOUDENBERG

na een inrern orderoekweluil: Mnllenkanp
werd gsipt. Zijn voomalige werkgeri be
schuldigde d€ direcreu \ar coruprie. Hij bu
zijD pensio€n eigeDiundjg hebben verloogd
&nr een handtekening van een nedewerker
rc \cr.lsor cn zlchftlfbonusen hebben toe-
gekend. De advoet vo de colpoffie neld'
dr venle. dat MdlLdldp zich op kosten van
de aaL in ee! Mserari ller rcndrijdeD, ner
een blauw kenreken, iodar hij over de Amsler
damse tmralls nocht rijden . Dunat au
hlj zijn wagcnpark hebbcn onddhoudcn mct
de credirqrd ian RochdaLe ei rcu zijn {ouv
ha rcndjes op h* golftacours door de m
nlngcorporatic hcbb.n l.rcn trckostigcn.

Exir Milllenkamp. Na zijn n]besloor ver-
dsoddelijk mnrister Eberhad vm der
Lad Nroncn, \rijken en Intesr.de) on een
djdelijke rdd va! commissalisse! re iD$al-
leren bij Rochdale, bestmde uit heren val
onberispelijL Sedhg: Gerit Aquina, oud
voorzitter van der rdd van bestuur van het
Neddldds Chisteli jklnstltuutvooL deVolls
huisvesting, Rend Cnemer, oud hoofdofllcier
vd jusriri€, en Coos Mnrdermm, hoogldmL
public govemana. Zij bestuderer samen net
interlm be$utsvooDhter Gerard Erents de

'puinhopetr vd RochdJe en zijn lnniddels
net dc centc voortellen gekomen om derge-
lijke fau pas in de toekohs te voorkonen.

Her zij! nier alLe! he! lemee nde creditad-
nisbruiken het geplnpte pensioen dlc Md1-
lenLrmp rvordcn aangovreenj dar zjjn 'slech$'
arbeids€htelijke missrappen op grond .id
i ar Rochdale haar directeur kon ontsld. De
afdellng Forensic and Dlspute Serices 1dr De-
loirtc heeft op verzoek mn Rochdale eer am-
tal votgoedtransacties doorgelicht Gie kadet
waar Mijllenlemp veimtwoonlclljk voor w$.

HeLgaat on zo! zerenden deals. Dekoop E
h* Els*ier-karoor lmgs de ArsterdmseAl0
bijvoorb*ld roept vngcn op: hoc hn het dat
de verkopndc p*tij (vo.del Vslsoed) in kor-
te tijd zoveel win$ ma*c bij d€ lsuins d
Rochdale? De foremische ac
ook vnasdens bij dc dnkoop ren kantonn-
onpl* De Heerd in de Bijlmer \[aom be
aalde RochdJe neer drn er door een onalhar
kelljke ta{ateu! ws berel€nd? Ofdeze smer
met onder neer AM Vstgoed ko.ht Ro.hdale
het vodnalige GAL g€bouw in Amsterdan.
H€t pand staat leeg tenvijl de erporade zelf

on de hoek een nleuw hoofdkntoor koopt.
Roch&le heefr de bevindingen var Deloi(e

voorgelegd aan advocaar Hend k Jan Bie'
mond, een bekende fLaudespecialnt yo het
kantoor Allen 6r Overy er oud oflicicr vd
jusritie die eerdei ondcr neer her onderzoek
reger de voormalige Ahold'besourder leid-
de. 'Ik heb dat pak papier bekek.n .n g.con-
dudeerd dat het ecn zaal voor het Operbar
Mliisrerie is,' regr Biemond. ik ben eLmee
mar het OM gestapt en heb dad nahens
Rochdale aangilie gedad.'

De resultaten van het Delonte'ond€rzoek
rcrden ru bestudeerd door het {inancieel eco
nonisci recherchetean vrn dc Arnsterdanre
oncler\anjslirieJos van Leijen. Smen nd
de |IOD-ECD onderzoekt hil of€n $ie het
OM z:l rcwoLgen. Welke nmen er worden
genoend in het Rochdale-stuk wil B iemond
noch hcr OM lwijt, nuaL logischemijs zir
daar in el| geml die vo de w corruptie be

Dat ls de r€sultanre van een halfjauconm}
tie rold Rochdale, vanaf het eerte bericht
in D. I;hgltuJ @t de .trsthe bij het OM.



Md zijn die niijoenenrrane.des inderdad
ii dchrerkmenFs geresgld en is er obder de
atil smeerseld beradld r€n kosre h de wo-
ni.s.orponrie en in het voordeel van de vd.
sddhmdel&n en hun verm€ende pdmer in
..ime Huberr Mijltenkanp?

Bdrolkene! zij!, als gezesd, ha4ende het
ru$irieei onder@ek huiverig in hun reacrics.
Ze wilen alwachteo war her OM gat doen.
Mar ofthe motd oiren somnigen hun ftu-
rdie. Ze zijn sepikeerd over de 'onjuisre be-
richrsevins ats @uden ze een-tw€erjes heb-
ben g€had nct Miillenkalp. 'Op gmnd w
doni€he bronlen zijn zLen verdnaid in de
kant gekohen,' zegr een handel@ die ftn
vao de ondenochte deals deed. ,Alle connis,
erissen hebb€n de rmsacrie goedgekeud.
Er aten nensen bij vd de semeente dic ha
prcjecr toejuichteq. En w. hebb€n ons bt de
prijsafspruken hd Rochdale nerjs sehouden
ad de bmdbreedte van de daris.'

Het is €n Elgehoord tegddglmerr nier
alles Miillenl<dp m zin zakcnrelatis w{en
op de hoogte vu de dea1s, nur ooL and* be
trokken pdljen als de s€hemre en roczichi
houders. Da di€nr zich een nieuw, pinlijh
el€nenr @: wie is €r eisenlik vefrnf'oorde
lrjl voor de handet en \ddel mn de corpoh
tie? Toch niet dleen de directeur, on.lnks de
h€h tegedichte bnneLoningsrarus?

N€d d€ lansctie net de flat celdershoofd
in de Bijlner, ftn qr de verheende oodoor
zichtge deals. A1 in 2004 vraagt Rochdale roe,
stdhing on dir prcject re mogen verkopen
.an de Nadonol Vonins Bezit c,oep BV
(Nawon), en pdtij wu ze vrak zaken nee
doet. Bij zo n rtusa.de geeft her Centaal
fonds Volkshuiwesring (CFV advies. H€t
CFV is een onaeEnkelijke nm.ieel tosichr-
louder die het ninisErie an \ROM advies
geefi oE de woningcorporaties.

Her CIV l€t goed op als .orporades een
dsl sluiten net deid€n- Uireraanl tjn pr,
ticuliere en iosriftrionele beleggers alleen ge-
inrercseerd als er w.r re verdienen 1€ft. Maar
herk nietverbodenvoor@r?oraries dieeen
haaschappelijk doel nd$eren: her crers
van beaalbare huurhuizd on akeq re doo
ner conmerciele narkrpdrijen, nits her'gel,
delijk strin binnen de pdke! blijft. Daarotu
zijn er $rike rcgels voor de Erkoop mr wo-
ni ng€n dooi corporaries €n her CFV houd! in
d€ gate,l ofdie rege1s worden qageleefd.

\Vat schrijft her CFV in 200t aan Rochdale
ove! de gepldde rerkoop van celdshoofd?
Het Centraal lond: heeft nier kunnen achtr
hal€n v'-..om Rochd.le nid de verkoop in ei
gcn beheer neemt. Rochdale sch€pt zijn eige!
concurrert op de verloopmarln en afkoop
\m verLoopfisicoi ad belegg€n kosr geld.

Ook begrijpt het Centaal Fondr nie! raaom
bij de verkoop m nier-palriculieren de lu$re
jrd door het voornalig€ Panimonim .lleen
ofoveNegend is verLocht m Nawon.'

En dar bltfr hd nier bt: 'De wijr l@rcp
Rochdate omgan metrisicol bij prcjecren b on-
duidelijk. De rol m de iad En colmissis-
so kd niet uit de jaasrukken rcden afgeleid
er wgo over de bemkkerrlleid en behande,
ling vo her bsruo en de Rad bij belangrij-
ke beduftn wodeD nier btutwood.'Verder
v( moedt hct CFV dar Rochdale nis voldoen-
d{ vles op de bottd ('bo€ilssruinte') heeft:
'I rid de qeman:lc wordr 

"fgea 
tegen de

w,.,. genonen omtndabelc investeriryen h de
p. rde rot en net 2007 ad. 103 miljoen euro,
in: steringen in studentenhuiwesriDg, de wo-
n; jbouw in d€ Bijlntr, de dkoop van let
ni Lwe lantoor, d€ d€elname in de heronF ik,
k nsv her cAK sebouw 1...l dan is duidc
I dat het inv€stedngsprogma ooli finan-

' hgst@hnikh onder druk stat.' Konom,
leDsr bij Rocl1dale @r seen kanten, mn-

. eeft het CFV in 2005. 'D€ reNlaglcggiig
n der de IrHt. De omnisds€n gwen er
o lldoeide bltktu dat zi en rol hebbm bij
d .rdNoordirg an het do e.Iatenm
d ,rpoatie jegens de smedevinA.'

Mar war blijkt? Ed ju! larer stuurt df,
rlfd€ CIV ee! brief nd de minister q1
\ROM waarin l1er fonds advi€dt on onder
strikte voomaarden akkoord te sen met de
dedl. -nMil e! in di-etlile bieftoch de vol,
gelde piLdt€rie is opgetekend. 'Van bet.lg
is ook te weren dat de Inlichringen- en Opspo,
ringsdienst qn het ministerie berrokken is bij
een ondemek nu de relatie tusen Nawon
en Rochdale bij onroerendgoedrmsadis.'

YTTCII II' DE BAP
Hoe kan het dat als ef bij de rosichthouder jn
2005 al alle ei vernoedens mn onverkwlkke
lijke ,rken zijn, d ps in 2009 @.dr ingegre
peD vuuir Den Haag? r*tj gaen sle.h6 ad-
vies mr de ffmncitle kanr van de zaal, legr
CFV direaeu! Jm m der Moolen uil. 'Het
minisrde geft uireindelijL al dd nie! goed-
k@rnrg. En over de h@$cluppelijke prcsta-
ties en de rechrmarigheid vd her handelen
vm corponties oordeek het ministerie sowie-
s reE'\rar de celddsh@fd-deal betrcl vo1-

N_rF! ArlEEN mtiEENKArrP,
TAAR OOK DE OETIEENTE EN
TOEZTGIIIHOUDENS WAREN
OP DE HOOGTE VAN DE DEATS

deed Rochdale m de ffnaocicle voomarden,
rgt Vd de. Moold: Md ondanlG dat wd
er bt os wel d€selijk het vdnoedo dat voor
de zalienpartnes bij d% lransaaie gold knb
rkjouw rus, krab jij de hijne.'vu der Mooleq
rgr d.t het CIV a] eenler sign,len heeft gege
ven aan het ninisrede d.r het ni€t deugde bij
Rochdale. 'We hebben in 2005 ook en klok
kenluider een werkn€m€r En Rochdale, door,
gestuuJd naar ler minisrdie. Die man meldde
dat er inlern gmte onlusr ws over de Dl van
de nad voor omnissrisen en de hoogte mn
salarhsen mo. her ropmdagemenr. Ofd&f
bij het ninisrdie iels mee is gebeurd? Dat ret
ik niet. We geven nu rien jd advierd en ik
bcn opgehoud€n on ne dar afre vragen.

Dar de hken bij Rochdale nu v€l mims
copbch worden doo.gelichr d uitgekamd
door jus ie, is rker deels veroorzarkt door
het fellc opreden mnWWI minisErYan der

Volgens CfV-dlrecteur Van der Moolen is
nu her nonenr dd on het rosichr re ver-
scherpen. 'Dat advies is eerder al gegwen. On-
der ddere in 2006, toen €en minisrciail€ ad-
viesohhissG ooldeelde dat het Fadzam is
on her rocicht op de woniDgcorponties on-
der €€n noemer te bMss.' Vu do Mooleq
@u het to€juichen. '[< pleit mor dar er toe
zicht Lomt op enlge aGrand m de polirieli
Het is die politiek sse$r die jtuenids heft
gepleit vod zelfregulerins ln de secloi Md €r
is grote onduidelijLheid over d€ sak @ oF
poEri$. Er zijn daa.door dinger gebeurl, m
nu verontwddigi.g owr is onst3fl.' Duid+
xjl€ wct d ftselgwing kan dar volgss de
CFV'directeur een einde an mal<en.

'Het au mij niers verben ats de overheid
de4 schddals 3flgrtpr om de gr€ep op de
woning@rpontles everstwigen,' rgr edAm-
sterdhs hmdelai 'Ik ddk dat De! Haas
ner lede ogen heft angeren hoe bij die dubs
enorm veel geld is weggeprivariserd. Dit geeft
de overh€id de kans om opnieuw een vinger in

wel Rochdale als oud-direcreu! Hrub
MitllcnLmp hebben besloren hdgende de
juridische procedures r zwijsen. Her oM laat
weten dat her onderbeL in volle gary is zie
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rofo'3 || r{5Y ta D!t{ BoGA TD

| . Gtt|| totllt!fffirxo
voor huizonve.koop op d. vrij. m.rkt h6bb.n woninshouwcorpor.-

do mi.itt i M..r d{& trok BochdalF

dir.cl.or Huub M6ll.nkmp zich ir 2006 w.inis van aan. H.t com-
pler Hosev.cht {234 fl.t.) in d6 Bijldersitrg buiten VBOM om

n..r h.t bedrijl N.won won ziil b63l. z.k.nrel.ri6 Ariswn Erkel.

Minid.i Ell. Vog.l..r ontdekte de verkoop pG !cht.r.f in h.t

itatueklag var 2OO7. Dat V.n Erlel er md de buit w..doo. sing,
v.rb...de ek anderc g.sadigd.n. H.i Woning Inwe*rinsJonds

lwlFl dtt i. opgezet om krap bii ke zitt nd. woningboumronisin-

son to h.Ip.n, had ook 4n bod uitge6racht op d. fldt . WIF w.rkt

mei onrfh.nkeliik€ mlGl.nr. wor t x*i. vin de b kopc. prci.e

t n. Dir.ctelr M.rcel Prop: 'Urii h.bb.n € 9. tird onderft..deld md

Ao.hdal.. Bii Erkoop an ons m. geen t6st mming nodig gw*.t

v.n de ninider, mai d. huiz.n rcrden on. niet gesu.d,'Ook ..rd.r

bood WIF ..n om woninsen t kop€n v.n nochdale. 'Ook t6en kozen

u li.vor voor €.n .nderc p.nii.i

P.op i5 b.nod.rd door de .ccountrnr E. Dsloitto dis ono€F

zoek de.d n.ar mosolitko onr.g.lm.tigheden blj n@hd.lc to.n

Miill.rk mp 6r d. rcepter zw.dido.

2. ODXTEUW fitl ttEt Ofit rD
Hot wa5 do grootde verkoop v.n Rochd!16 in 2OO7. Voor m..r llefd
it4 mitioen eorc v.rkocht de corpo6$e drie pnkk tr.. huuNonin-
gen In Amrte.d.Fzuidoo.t .n -Wa3l r.. het belessirsstonds RVG

uit Oo.t.r6e6k. Voor dee opmerkolijk. thnscti6 rerd :ell. hele

maal g..n v.Entwoordins afuelegd itr hot jaaw.El.g v.n 2{xr7.

Er wa. bovendi.n nog i.l. opn6rkeliik5 rc.d deze doal. Uit alct tr

blijktd.t de woonblokke. uit d. Bljlmer .is€nliik .l in 2OOO warun

v.rkocht en Mdll.nlcmps kenni. Van Erk6l lN.wonl.
RvG zegt d..ondank .ll6.n zik6n te hebben sod..n mei Ro.hdal.

Rvc-dirccteur F.ruk Kinran: 'Ab woringbouwcorpodie. hun bezia

will.n vsrkop6., nodisen ze p.niien uit om i6 bi.d€n. Roch&l€

h..fi orc ni.t ahitd uitq.nodigd, maar in 2OO7 kond.n wa in €..

se.lole. 6nv.lop w.l en bod do.n. We h.dden seluk en kresen

die drie blo|<ken.' kinnn he.tt '9€.n id*. w..iod d.:. .En$

.cti6 ri.t in h.t j..tu€rclas wan Rochd.le b v6m.ld. 'D.t m@t

u aan Rochdal. vi.g...' Owr d. rcl van N.wor bij d6ze lEnre

tie l. Kinr.n niets beke.d, RVG ond6rh.nd.ld6ov.rigen. niet mei

Mitll.nk hp !lle6n. 'We zden mot m..rd.re v.rt.g€nw@rdig66

van de corDorati€ ..n trtel.'

Arie van E.kel: 'Hot klopl dat N.won Inderdid die blokken itr

Ah.lerdan-Zddoo.t wodi.d. H.i iuridiach ais.ndom blef elder

bii Rahd.l., omdai d.rrhee owe.d.acht!b.r.*i.s kon wod.n be

spaard, Daarom w.d Rochdrle @k belrokken bij do juridi*h. l.ve

ring ,.n RVG, matr het eco.omi*lt. b.l.rg laq bij on2e org6nisti6-'

Mdt ord.re woorden: de Rvc-milioetren werdgn rechi.trsk ov.F

semaakt aan Nawon, RvG.n N.won zitn {n6s) niet doo?..n va.

de onder:oeke6 NAOM ot accountlnt.k ntoor D.loitre) h€n.de.d
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rroato oxrrxaltxtlur? cEDERsNoofD, fLAlcoMrur tN DE BLIL{^ER l5O2 WON NGEN)

3. rrolto oNAFfl rrrcuJx!
opnieuwsn tranlocti. mer een flarcomptox in de Biitm.r w.,rover
d. ioezichrhouder, het c.ntrat Fond. vott.truis€:.ing tcFvl, zich
in 2006 rchter d. orcn khbd€. We. w€rd6n er zak.n seorrn m.r
Niwon van Arie van Erket. Maarvotsen. Rochd.re mo..t d..r nier.
acher word.n gezo.ht. Dir keer ging h€t om h.r GgtdeFhootd {5O2

Rocftdal. kochr na mondeting. in.temmirg vnn de sems€me
h.t blok van Gorporati. Eigen Haard. V.rvotgon.lrood dirocr€ur
Miill.rk.mp h.t fl.tsel'ouw .!n aan Van Ertct. Vr..md, vond hd
CFV: waaroh zou Rochdato ziin eisen rncuEent .ch6pp6n op d.

Volg.ns RochdalE kon m€r mer do v.rkoop een bo.kwin.t b.hat6n
v.n 1i,9 milj@n €urc. D.r s.Id w.s trard nodis vo.r ni.uwbouwptan_
n.n In de Biilmei Maar d6 hinin.r witde voor d. vrije vorkoop gen
to..t€mmins s.v€n omdat intomati. over brati.prij:en onrbr.k.
Dfu. wi3a men bii d€ corpo.ott. wet radd op. Die tarties kwam.n
.r: v.tr Rochd.les eis.n m.ketaor.k nroo. Var CrDe[. .n 6e; zosF
naamde onafhanketiik€ rwaede mak€t..r in Atm.rc die @ .nis uir-
:oekw€rk roch ba.den btiikt to hebb€n m.t Ro.hdalE.
Verr.s*nd genoeg advi.eerd. d. roezichthouder de mini.ter uir,
eind.lljk to.h om in te tr.mhen mer de vert(oop ..n N.won, mit.
er soed w6rd toeg.zien op d. fiD.nciering.
H€t CFV laat desgewa.gd weretr dat men niai op de noos. w.s van
d€ vgrwevenh.id vr. hot tw*de m.k.t.a6kantoor mer Rochd.te:
'Hel v.rh.t on..'

4. 
^tc.@LSftucfltAan wi.rt.trijkrok hteef wat ft.nsen? H.t tiiktsrop d.t Rochdat€

met de aankoop van ttrrcomptor N6 esrein tAm.rerdam_Zuidooso
an 2oo7 een kdt in de zak kocht. voor..n kteino vsdis mit-

ioen .!rc tocht Mitll.nkrDp dit p.kker van Staet Hotding van
de B..banl.e v.stso.db.ron.on Tom Moe.kop.en Harri.v.n
d. Mocsdiik. sthet had kort d.aruoor Ne e.t.in sekoctf v.n de
Holland lhmo Group {HtG).
In zeer kor6 tiid bteok he1 pakk t .norm in w..rde se.t€g.n. Zoi.i.
ro.pr vE.gt€k.nr op, Mog€lljl w.s .r .phke van ..n ABC+omtrrF
tiq h.t kunltmarig opwrrd.ren v.n o.rc.rend s@d. Over dez. oD+
ratie om3to.d r.swaan. Zeker to.n Mdlenkomp Dbbeord. om het
Fm9r.r na €.n malndal re6r d@r t. vertoDen - met vertis._.rn
eon kop6r lDavid Dgnnclr@ml dte z.ken d.ed Der wiit€n Wi em
Endrlr6. Di€ k@p ging echter ni.t door omdat Denneboom het maar
sD vremd 6.nbod vond, In re robgr.rtbond hij de kat d. b€t.an.
D€ Holl.nd lmmo G.oup rc69*rde.k door e.n wo.p g*token op
de bFchuldisi.g b€trc&kcn te zijn bii een Aacc.nstrucai.. onzin,
.rzijn soedk.uEndev€rkt.rinsen atg.g€ven doo, KpMc{ccoun,
rant , merddeHIG oD:ii.w.b.ite. De .n6 6 wa.rdev.rmtnderins
va. N.ll..teir i. t€ wljt€n aan her kabinet aatk€nende, m..nt her
fonds.In 2ooawerden.r nrhetiik grcnzeD sestotd rrn de hoogt.
v.n d6 hurcr. D. in 2{|06 aang.kochr€ huuruoning6n w.r.n daar-
door in 2oo7 tnFn. minder int.re...ntwoor hun betesesE €n aa.r
om d€ed HtG Ne €roin v.n de hand.

Ni.t ..nd.hand,zo tiit(th.t. M'arvotg.n. De rer69r..t.peel
den d. andere rw.. p.rtijen w.t onder ee. h@di6. Een vrignd van
Mdllenkamp h.d en curi€lze rot bii d6rEn.acti€ tu6.en Rochd6t6
.n str.er. Hdt botrcf ou.tminiderw[.m v€rmeend. Di. had bii
dez6 vorkoop eon b€middetond. rot sespootd, tekende ds kr.n. oD
uit de mond v.n de Roclt.rrle-dir.cr.ur Ook wa. Md enkamD ..n
commi...riaat bij srr.er Hotding hetoofd voo. na zii, p6nsioe,.
verm€€nd, die ind.rd..d in de .dvi€.raad w.n Srr.et Hotding :*,
d€ed dir all...f echtor af at. ,flauw.tut,. ,t& houd m6 d,aro[..n
b.zis m€t fiscal. kwedies.,
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Miill.nkrDp z.lt det er woortopig vrnw€g. . e iundilch. Drocedu,
rcs hsr dijgen roo, ma.. dezo va3tqo€dd€t h..fi zeker d. b.t.ng-

6. f||joErftr| ll YlE lErlalDt
Nog eentio. Bochdite kocht in 2ooa &antorengebouw D. Hee.d dl
46.6 mif@n vatr Sottdirm {komr t*g ir 2Ol Ot. Votsons o, seDeen_
tc Am5l.rd.d was D. Heerd nog niei de heltr w!.rd. Hun tax.tie:
zo'n 20 miljo.n. Anoni6m. bro.n.n suegcreord.n in de k.ant€n d.r
Mittl€nl.mp bii daze ransctie mos.tiik per.oontiik b€t.ng had
sehad. Hij 2ou de dir.cteurcn van Sotidi.m - Bon.td Esg.r .n Sia.k
van vliet - goad kennon. Dte v.rbtov€n ner r|s hii rcgetm*is in h.t
Spaan.e Altea. Ook de gem..nre ADsr.rd.m bii mond€ v.r dG bu}
semean.. pl..tst 'vr..steke.., btl de s.. € tor.t.ndkoming v.n
d. de.l lu...n 6eide panij€h-
Solidl.m noemt d6 ophet ovor deze Rochd.te-rransctie ,ont€rechl,.

De wa6rd. vnn h.t on.oerend go.d is se.tog€n nadat.r owrteg
fr. sew..d met de g.m€ente ov.i.en be.t€mmtngsverand.ring
voor het kamoorsabouw D. tard. am.tardam 5t.td. ztch ,w.Iwit_

lend' op bij het ptan om hier woonhlizen t. t.ier verriiz.n. Van de
vi6r partij.n mer wie Sotidi.m ond.rh.trdetd., b@d nochd.t6 ntet
h.t m6€ate 9.1d, m..r kon w€t het sn.t.r h..det.r. Ook een..r-
tw@ti. m€t Miill.nk.mp wordt ontkend door Sotidiam, De vohat_
lise diFcrl. vrn Rochd.re zar .an btol en w.rd biisenadn doo.
KPMG.'Do tarrtie g€.hi.dde door€6n on.fh.nk.tiike hxat.ur

a. vlID aHttt/Uorotal
wi€ z.k6n ded m.t Huub Mii .nkrmp, cc Rehdate, b.trnddc de af_
gelop.n m..nden z€lf ook in hot pubtieke vord.cht.nbankjE. Dr. sotd
voo6l voor Vondel Vango.d. In 2006 kocfti Fchdat€ h.t voorro[ge

&.|ner En El..vl.r voor t l F mitjoen En d.26 vr.tsoodfirm. zelf
had Vondel Va.tgo.d d.tattde ,.ar 9,5 mitiocD b.ra.b @r dit Em-
pld bii d€ .t d.rins. E.n .n.tte wi.r dG, In },er prr@r rerd dezo 26-
k.nrcr.tie van Mdll.nkamp da.rm in en 3t.Gtr drsticht q€.r€td. E
zou .pEke ziin v.n v.tuoEnh.id m6t de onde|frEtd. Een vaD d. ei-
genaEr v.n Vondel Vart9o6d, Jan I Ho.n, zou er gcd6 rcr.tie ziin
g.w6e'r v.n gbdt .ts Klaas Bruinsma. ook zoude. er band6. :iin
ret €6n 'witw.s./ lh ftet do..i.rH6tteed.r, .Gh6cl de krant.
'l Ho.r.p.nde o.n kongeding aan t69on de k.nt.tr won s,aD-
rljL D. b..chlldisirs.n konden ni6t worden se.tdtd, ,Js. prrcot

mo..t rcctifier.n. De pubti4 . i6 van d. w.bjre veeiid€rd.
Ov6rig6n. doet Rochd.le vrker z.k€n met Vond.t V..tsoed.

Hst b aen dooi.woondroom: i2t hlizen, ook b..chikbaar
voor ianeE, op d. auy.kade bii d€ hippe lfe.torgrd.bnek in
Ah.terdrm. Vo.del Va.tgo.d .toot hi.poor tn juri 2OOa ..n joinr
v.nlurc met Miill€nkahp etr Rochd.te. Opni€uw een opm.rkgfijke
..m.nw.rklng, zo ontdekie hot FD, De overco.kom.r w.. ram6ti;k
voortl z€.r luc..llel voor Vondel Va.tgo€d.
H6a flbriek.toreir w.. itr 2006 g.kochr door Anptan. D. onrrik.
kelaar l.gde 5 mitio.n neer voord€ wrvuitd. grcnd e. srapt€ n..i
de seDoonto voor eon bouweisunning. Vteroend.n Eter nam
Vondel hor r€rrcin ovcr voor a mito.n €uro €n t opt. w€rvo,sen.
aa. bij Mdllenk.mp voorsam.nwerki.s.
Vondel o.d€rh.ndeld€ $herp. I'Vant op voorhand kr..g het va.t-
go.dli6nt@r ol *n vooEchot v.n 3 mitioon op de st.ak. ta be-
h.l.n wln.t met d6 verk@p van d. hri'en. E.n rcV..t g.b.nr v.n
R@hd.l., w.nr de grord moest nog qercinisd worden en d. bouF
v.rg(nnirg b z€lt nq nog Diet rond. ,?-tf zouden wij beoogde
win.l nooil vatr Lvocn afdr.gen,, .tett ..n zeg.man van Vondet in
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het FD 'Maar Fochdrt. hoert geen wtn.t t. mak€n, z. hoet€n hui_
z€. crcalr.n 6n dat doen z..r VotgeB de va.tgoodhrnd6l..r .tonden
er voor Rochdate trouwen. votdoendo 4kerh6den sgenov.i rr€
vergunni4€h ziin in a.nrocht. E. mocht de huizcnvorKoop t.gen-
vallen .n de wtnst da.rdoor rager worden, d.n b€t..rl vondet €6,
d@l w.n de s.ca.ht€ mitio€
w.t Rehdate b.rrctr,Iigt dit proi.c! op dit moment .rit. ,rir.r niet
wll:eggen d.r er i.B mi. i. m.tdepafrn€r..,

l. JAcl|tfilvEl|, rdEUwE IEtl
Voor M6fiGnk.mp w.s i.rcntang de ,t'/ aha l;Dit, 20 riikr het. tn
2OoF had hii zijn ooq t.ton v. .n op iach$.ven Driecaor *n d.
Niouwc M.ei Voor 3,95 mitien nam Rochdat. di! compro, ower v.n
v..rs@dh.nderar Henk o!dt, iehard h€t wio de di7*teur wel
vak6r zak.n had seda6,. Mdtrenkamp wirde op doz. plok €en trote,
voor €xpa* ontwtkket.D.

Opniouw dri.gr h6i on. kent on.{ovoet zich op. Oudt {ook s€_
no.hd al. eeD v.n d. finarcieE v.n Bit. V.rdonkl zit i. de bow en
mochr erd.r at voo. aochdate do onrend.bet€ Etjtm€rftat stoD.n,
Oot(.a.r aanteiding van deze tr.nsactiev€rrcft.nen or hschutdn
singen in de m.dia over d. ropdatie van de zakenpadr.E h. de
Rochd.r.-dtrst6ui D. tueode eig.r.dr v.n h6t j.oht[aventerrcin
i. eon bedrijf (Libral van .en maretaor die €€n srcte .r,.me. w.s
van her v..tgo.d won de v.rhoorde ftflem E.dst.., Hii h.d ond€r
m..r en v.r d. p.nd.n .ang.kocht waarcver Wi[.m Ho[..der ..
de in 2Oo5 v.froorde K€6. Houtman ruzio harkrn.
Peter t€r Borch (fibr.) wit d.6s.va.9d niet re.seEn op d. commo"
ti€ bnd dit Fochd.tFprojecr ,zot ns er *n iurtdisch ondou oek
lo6pt, dob ikgeon med.d6ting6n.,
Rochd.l€ :€t, zwijgt om di. rcdon @k. At eerder had men t.ten
w€t6n dat d. ptanne. voord. Nieuw. Msr ziin.tlg.t.gd.

uiredard voogde m€n er ook hi.r aan toe: .war niet wit zogg.n d.t
e. i€t. mi5 i. m€r de panneE.

9. Btt GOEIOUW
Hel kon ni€t op. D.t tiikt ook re g.tden voord.6isen b6huizins
van Rocftdat. h o.n hosatomo.n tantoor hov€n de rotrcwes v.r
Amrterdah, h.r zos€n..mde sruggebouw. d6r i..ansexocht in
2OO3 van Mutti V.rtso.d voor | 1,5 miti@n. M.d.-eig6naar i3 AWV
€n e.n d.el i. r.n derd.n verhuurd. D. Frporati. werd d,arn, met_
..n op d. vingers q€iikt dooi d€ aoezichthouder CFV omdar door
do 6.nkoop do €rptoit.riekGten v.n 2oo:t naar 2oo4 da,k w.ron
gesr.g.n: van 33 mitiosn naar 46,7 m jo.n. Volg.nr Mutti.ropha.
Hrns v.n Vegget botro{ ftot hi6rove.is.ns sn tosutiere tEn..e

IO. AlUDlrf'Ex: G X.etBouw
Nog een doorn in ftet oos van .re ro.2iohthoud.r CFV. Ftnanciel
ato.d Rochd.le or in 2OO3 niot .t te be.t voor e. tocn ront6
M6llo.k mp zicft m€t han6n zi.rin d€ huisv..tinsvoo. rudonten:
sn risi@volte inve.t.rins. Mdlerk mp w.5 b.tro!ft€n Lii de &n_
roop v.n h6i GAK-g.rrouw voor 34 m joen e!ro. Een trw.n .p.n _
ruih a miljoon - wo.d door hochdrt. biigedraqen, M..r voordat de
studenr6n .rin kondonr moorr .r nog wot heet w.t s€!.urcr. Dat
wild. Bochd.le do.n.am6r m€t wontnsbouw@rpor.tioAwven

H.l CFV v€ke.t Miifl.nk mp derriids .t roekotoo. s.orrs, w.m h.t
GAKSebouw wa. .iet d6 .nig. inw€t6ring in nudodenhuisvsslhs.
Rochdrfe zeff vond d.t 2e op dro m.d€r ..n ,.prcidirg va n ri.i@!--
d€den, ma.rd.toezichrhoud.rvond ft er tobatri.ico.
Her cFv liikt getiik te krijgen. Hd cA(-sebouw.b.!

Bt, /


