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Pieter Kalbfleisch
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat het onderwerp van dit artikel 
niet past in deze encyclopedie. 

Deze persoon heeft daarom voorgesteld dit artikel te verwijderen. Het artikel is daartoe op de 
verwijderlijst geplaatst.

(↓/✂ (http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Kalbfleisch&action=delete&wpReason=%
5B%5BWikipedia%3ATe+verwijderen+pagina%27s%2FToegevoegd+20110601%

7CVerwijdersessie+20110611%5D%5D:+NE) )

N.B. Deze melding dient te blijven staan tot de verwijderingsdiscussie afgesloten is. 

Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te verwijderen pagina's".

Pieter Kalbfleisch werd in januari 1947 geboren. Hij was voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit maar werd reden per 14 april 2011 voor onbepaalde tijd met 
verlof gezonden.

Carrière

Afgestudeerd in het privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de 
studentenvereniging L.A.N.X..

■

Advocaat en procureur in Arnhem.■
Advocaat en procureur in Haarlem.■
Rechter in Haarlem.■
Rechter in Den Haag.■
Coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag.■
Directeur-generaal van de NMa (september 2003 - 30 juni 2005).■
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (1 juli 2005- 
april 2011)

■

Nevenfuncties

Door Kalbfleisch uitgeoefende of nog beoefende nevenfuncties:

Lid Commissie van Beroep BV. KNVB■
Commissaris Vomar Voordeelmarkt BV. te IJmuiden■
Lid Bestuur Pensioenfonds Ned. Toneel dec 96■
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht■
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Schipsholaffaire

Bij de getuigengehoren in verband met de Chipsholaffaire kwam ernstige verstrengeling van 
belangen en meineed aan de orde. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd 
met verlof gezonden. De NMa nam dit besluit genomen omdat de Rijksrecherche een onderzoek is 
begonnen naar verklaringen die Kalbfleisch eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond 
bouwgrond op Schiphol. Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak 
meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.
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Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 jun 2011 om 07:57.■
De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, 
er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor 
meer informatie. 
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een 
organisatie zonder winstoogmerk.
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