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Pootje gehaakt, vlak voor de eindstreep

MET VIDEO KALBFLEISCH - NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch raakt in vrije 
val na afgedwongen getuigenis van oude liefde. 

Eerst komt de onverzettelijke kaaklijn in beeld, dan het scherpe profiel en 
uiteindelijk de atletische gestalte. In korte zinnen prijst Pieter Kalbfleisch het 
tweede lustrumcongres van het International Competition Network in Den Haag 
aan. De 'invitational video' stond, althans tot gisteren, op de website van het 
ICN. 

Het prestigieuze congres in zijn eigen Den Haag had luister moeten bijzetten aan 
het afscheid van een gewichtige functionaris als de voorzitter van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Non-actief 

Sinds de NMa gisteren liet weten dat Kalbfleisch ruim twee maanden voor zijn 
pensioen op non-actief is gesteld, omdat de rijksrecherche de voormalige rechter 
verdenkt van meineed, een misdrijf waar maximaal zes jaar op staat, is het op 
zijn zachtst gezegd onzeker of medevoorzitter Kalbfleisch op 18 mei de 
openingstoespraak voor zijn rekening zal kunnen nemen. 

De NMa-bestuurder neemt de hem resterende vrije dagen op om zich volledig te 
kunnen richten op zijn verdediging en de NMa daar niet mee te belasten. 'Hij 
komt niet terug voordat hij de zaak tot een goed einde heeft gebracht', klinkt het 
nogal definitief uit de mond van een woordvoerder. Er dreigen meer festiviteiten 
in het water te vallen door deze tragische en mogelijk smadelijke aftocht. Er was 
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een liber amicorum in de maak, een receptie voorzien. 'We houden de vorm van 
de feestelijkheden in beraad', zegt de NMa. 

Onkreukbaarheid 

Nederland laat zich graag voorstaan op de onkreukbaarheid van zijn 
overheidsdienaren. Minister Maxime Verhagen heeft coryfeeën als EU-
mededingingscommissaris Joaquín Almunia wellicht een en ander uit te leggen, 
als niet Kalbfleisch maar diens tijdelijke vervanger Henk Don het congres 
toespreekt. 

De faam van Kalbfleisch als een uiterst doortastende en originele karteljager 
reikt tot over de grenzen. Vooral zijn optreden, toen nog als directeur-generaal, 
bij de afhandeling van de bouwfraude trok de aandacht. Met een collectieve 
korting van 15% op de uit te delen boetes voorkwam hij jarenlang slepende 
rechtszaken. 

'Zaken doen' 

Volgens mededingingsspecialisten is het kenmerkend voor zijn pragmatische 
aanpak. 'Je kunt zaken met hem doen. Geen juridische fijnslijperij, maar zakelijk 
geven en nemen', zegt een advocaat. 

Een man met verschillende gezichten: autoritair als een generaal, ijdel als een 
pauw, maar ook joviaal en hartelijk. Iemand die weet wanneer een 
handgeschreven felicitatie op zijn plaats is. Een netwerker die zich laat 
voorstaan op zijn exquise smaak en zich met graagte beweegt in het Haagse 
partycircuit. Bestuursvoorzitter van Pure Jazz en het Residentie Orkest. 

Integriteit 

Zijn integriteit stond, buiten de lang als querulanten bestempelde benadeelden 
in de zogeheten Chipshol-affaire, nooit ter discussie. De vrije val waarin de NMa
-voorzitter in de laatste maanden van zijn glanzende carrière terecht is gekomen, 
heeft de wereld waarin hij zich dagelijks bewoog, verbijsterd. Martijn Snoep, 
bestuursvoorzitter van De Brauw, zegt met stijgende verbazing naar de 
ontwikkelingen te hebben gekeken. 'Ik ken hem als integer en heb ook bij de 
NMa nog nooit iets meegemaakt dat zou lijken op de belangenverstrengeling 
waar hij nu van wordt beschuldigd.' 

Een reeds lang bekoelde liefdesaffaire uit de jaren tachtig, met de griffier van de 
Haagse rechtbank waar Kalbfleisch destijds rechter was, doet hem de das om. Zij 
deed een boekje open over zijn rol in de al vijftien jaar slepende Chipshol-zaak. 
Bij haar verhoor in de zaak van Chipshol tegen de staat, een week geleden, 
bevestigde ze onder ede dat Kalbfleisch de oorspronkelijke procedure over het 
grondbedrijf bewust heeft beïnvloed. Haar toenmalige geliefde zou haar in 
vertrouwen hebben verteld dat hij een bevriende rechter, Hans Westerberg, had 
gevraagd de zaak te behandelen, in de hoop dat die in het voordeel zijn 
studievriend Harry van Andel zou beslissen. 

Anonieme brief 
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Deze beschuldiging had ze drie jaar eerder in een anonieme brief geuit. Tijdens 
zijn eigen verhoor deed de NMa-topman het verhaal af als 'kletskoek'. Maar toen 
zij afgelopen week door de rechter werd gedwongen haar verhaal in het 
openbaar te herhalen, werd een strafrechtelijk onderzoek naar meineed 
onvermijdelijk. 

Voor deze dramatische wending gingen er al stemmen op om de leiding over de 
NMa in handen te leggen van een minder uitgesproken persoonlijkheid, nu de in 
1998 opgerichte instelling, mede dankzij Kalbfleisch, goed op de kaart staat. Dit 
persoonlijke debacle zou deze impuls bij benoemend minister Verhagen nog 
kunnen versterken. Maar Snoep waarschuwt dat ook de volgende voorzitter 
genoeg op zijn bordje krijgt. Hij of zij moet de NMa, na de geplande fusie met 
andere toezichthouders, opnieuw smoel geven. 

Gastheer 

Kalbfleisch zou gastheer zijn voor het internationale mededingingscongres ICN 
2011. Het congres wordt binnenkort in Den Haag gehouden. Dat gaat nu niet 
door, zijn vervanger zal als gastheer optreden. 

Bekijk de promovideo die met Kalbfleisch werd opgenomen. 
link 
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Philips en Rosatom 
gaan samenwerken 
Philips gaat samenwerken 
met de Russische Atomic 
Energy Corporation 
(Rosatom) aan de 
ontwikkeling van een 
afdeling nucleaire 
geneeskunde in Rusland. 

Claimers rukken op 
in Nederland 
Massale schadeclaims 
tegen deelnemers aan 
kartels zijn niet langer 'iets 
Amerikaans'. 

Eurocommissarissen 
botsen over plannen 
besparing op energie 
Plannen van 
eurocommissaris van 
energie Günther Oettinger 
voor zuiniger omspringen 
met energie, leiden tot 
grote verdeeldheid binnen 
de Europese Commissie. 
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