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De duistere motieven van Pieter Lakeman

Video Binnenland

JOHN VAN DEN HEUVEL en BERT HUISJES
Zelden liet iemand voor het oog van de tv-camera blijken zo weinig oog te hebben
voor andermans ellende. Terwijl tienduizenden gedupeerden - spaarders,
hypotheekbezitters, werknemers - vol afschuw de glijvlucht van DSB volgden,
rukte Pieter Lakeman champagne aan. Hij had zijn doel bereikt. Maar helpt de
ondergang van DSB werkelijk de gedupeerden, voor wie Lakeman zegt op te
komen? Of had zijn volgens velen onverantwoorde en bedenkelijke aanval op de
bank heel andere motieven?
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Het opentrekken van een fles bubbels is in ieder geval exact de
slotscène van een televisieprogramma dat Lakeman zélf
dolgraag op het scherm had willen brengen, zo blijkt uit een
onderzoek dat deze krant de afgelopen weken verrichtte. Een
gelikte televisieshow, waarin Pieter Lakeman als kruisridder ten
strijde zou trekken tegen grootondernemingen als Ahold, DSB
en ABN Amro, moest miljoenen euro's in het laatje brengen.
Maar Pieter Lakeman ging, zo blijkt uit de naspeuringen van De
Telegraaf, in zee met dubieuze zakenpartners. Een joint
venture tussen Lakemans stichting SOBI en twee andere
partijen, waaronder de vennootschap BWin, werd een zakelijk
drama, dat de aanvankelijk rooskleurige financiële toekomst
van alle partners aan het wankelen bracht. Diverse
opsporingsdiensten blijken momenteel onderzoeken te
Foto: TLG verrichten naar de schimmige financiële achtergronden van
onder andere het televisieavontuur. De eerste arrestaties
vonden zelfs al plaats. Belangrijkste verdenking van justitie: de ambitieuze tv-plannen
van Pieter Lakeman cum suis werden gefinancierd met geld dat mogelijk van
drugshandel afkomstig is. Ronkende teksten en aanlokkelijke verdienmodellen zijn de
opvallendste elementen uit een televisieformat waarmee Pieter Lakeman en de zijnen
in 2008 goud in handen dachten te hebben. Volgens het businessplan 'Het
Openbaarder Ministerie' - in bezit van deze krant - stond ondernemend Nederland de
komende jaren heel wat te wachten.
Zie voor het complete artikel De Telegraaf
Aanraden

Mail

Print

Plaats op:

Gerelateerde artikelen
17-10: 'DSB praat met Texaanse Lone Star'

BlackBerry Torch
Goedkoopste in NL!
Hete Huisvrouwen
kleden zich uit
Speel nu
gratis poker
3-in-1 superdeal
voor € 34,95 p/m
iPhone 4 kopen
Lust voor Oog en Oor !
Klik Hier
Wat voor weer
wordt het vandaag ?
De hoogste rente
+bol.com-prijzen

Energie

Lenen

6% BTW & Glassubsidie
Bij VN KozijnTechniek
Unieke actie tot 31-12
Gratis Bol bon tw €20
Willie-erotische
lifestyle producten
Yummy: Kim Holland
18+ video’s & meer!
Super korting Sim Only
T-Mobile voordeelsim
Verzeker NU
je huisdier
Hyundai ix35
lease vanaf €439,Hoge rente: 2,5%
Win een kadobon!

Hypotheek

17-10: Weekeinde van de deadlines

Duurste
aanbieder

Wat u kunt
besparen!

14:30 Zes mensen
onwel

17-10: Alleen maar verliezers

Oxxio

€

145,86

16-10: Bouw Scheringa Museum stilgelegd

RWE

€

134,59

14:29 Agenten bij
neus genomen

16-10: Koeman: Winst beste cadeau

Essent

€

134,59

16-10: Schaars: Winnen voor Dirk

14:26 Leers straft
hulp illegaal niet

Dong

€

122,45

16-10: De week van DSB

Nuon

€

108,25

14:09 Weg met
Zondagswet

16-10: Koeman: Ik zit goed bij AZ

* Op basis van 3.500 KWh stroom en 1.850 M 3 gas

16-10: Spanning loopt op bij rechtbank

14:37 Negen ton te
veel

14:08 Onderzoek
naar dode baby
13:53 Dronken klant

16-10: Scheringa krijgt uitstel tot maandag
16-10: Scheringa krijgt uitstel tot maandag

Vergelijk top 12 energieaanbieders >>
powered by Allesoverbesparen.nl

16-10: Scheringa: We leven nog

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5096144/__Duistere_motieven_Lakeman__.html

Pagina 1 van 4

