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Rijksrecherche doet onderzoek naar meineed 
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Pieter Kalbfleisch treedt per direct terug als de bestuursvoorzitter van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa).
Directe aanleiding zijn de verklaringen die Kalbfleisch onder ede heeft afgelegd over 
zijn rol in een conflict over stukken grond bij Schiphol, de zogeheten Chipsholzaak. De 
Rijksrecherche heeft een onderzoek naar meineed ingesteld.
Kalbfleisch werd vorige week door een griffier ervan beschuldigd dat hij in zijn vorige 
functie van vicepresident van de Haagse rechtbank een bevriende rechter, de met 
vervroegd met pensioen gestuurde Hans Westenberg, op een rechtszaak zette van 
bevriende zakenpartners. Ook naar Westenberg loopt nog een onderzoek naar 
meineed.
Kalbfleisch neemt per direct verlof op. Zijn verlof zal duren voor zolang dit nodig is. 
Op 30 juni zou Kalbfleisch met pensioen gaan. Justitie kon vanochtend niet zeggen 
hoelang het onderzoek naar de NMa-bestuursvoorziter zal duren.
Bestuurslid Henk Don zal het voorzitterschap tijdelijk waarnemen. Volgens hem geeft 
het Kalbfleisch de ruimte om zijn belangen in de zogeheten 'Chipsholzaak' optimaal te 
behartigen.
De NMa benadrukt dat zij op geen enkele manier betrokken is bij deze zaak. 
Kalbfleisch heeft inmiddels een eigen woordvoerder en eigen juridisch adviseur voor 
de kwestie.
Zijn woordvoerder laat weten dat inhoudelijke vragen nu niet kunnen worden 
beantwoord doordat de Rijksrecherche de zaak onderzoekt. Maar meester Kalbfleisch 
zal volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. Hij ziet de uitkomsten 
daarvan met vertrouwen tegemoet.
De Tweede Kamer eiste eerder deze week dat minister Maxime Verhagen 
(Economische Zaken, CDA) duidelijkheid zou geven over de ophef die rond de 
bestuursvoorzitter van de NMa is ontstaan. De mededingingsautoriteit valt onder 
politieke verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. 
De NMa won in 2007 juridisch advies in bij rechter Westenberg. Dat verzoek deed 
bestuursvoorzitter Kalbfleisch. Volgens de Raad voor de Rechtspraak is het verboden 
voor rechters om dat te doen. Volgens de NMa werd de rechter aangezocht vanwege 
zijn expertise. Hij wenste betaald te worden via een vennootschap die op naam stond 
van zijn echtgenote.
Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de 
oorspronkelijke auteur.
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