
Topman van NMa legt
functie per direct neer
Den Haag. Pieter Kalbfleisch treedt
per direct terug als bestuursvoorzit-
ter van de Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa). Directe aan-
leiding zijn de verklaringen die
Kalbfleisch onder ede heeft afgelegd
over zijn rol in een conflict over stuk-
ken grond bij Schiphol, de zogeheten
Chipsholzaak. De Rijksrecherche
heeft een onderzoek naar meineed
ingesteld. Pagina 2

Agent gedood, andere
agent gewond in Baflo
Groningen. In het Groningse Baflo
is gisteravond een 48-jarige hoofd-
agent van politie doodgeschoten.
Een andere agent, een aangehouden
verdachte en een omstander raakten
gewond bij een geweldsincident.
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Verhagen: slechts één
nieuwe kerncentrale
Rotterdam. Volgens minister Ver-
hagen (Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie, CDA) is er slechts
plek voor één nieuwe kerncentrale bij
Vlissingen, terwijl er plannen liggen
voor de bouw van twee kerncentrales.
Pagina 3

Kamer eist inzage in
kosten pensioenfonds
Den Haag. Pensioenfondsen moe-
ten zo snel mogelijk inzicht geven in
de kosten die zij maken voor het be-
heer van hun pensioenvermogens.
Als die duidelijkheid er op korte ter-
mijn niet is, zal de Kamer dat met
wetgeving afdwingen. Dat schrijft
een ruime meerderheid van de partij-
en in de Tweede Kamer vandaag in
een opiniestuk in deze krant.
Pagina 2 en 14-15

Kabinet stelt boete
langstudeerders uit
Den Haag. Het kabinet stelt de in-
voering van de boete voor langstu-
deerders een jaar uit. Ook de voorge-
nomen bezuinigingen op het pas-
send onderwijs gaan een jaar later in.
Pagina 4

Ouattara: Gbagbo moet
voor Strafhof komen
Abidjan. President Ouattara van
Ivoorkust heeft verzekerd dat alle
Ivorianen die misdaden hebben be-
gaan zich voor de rechter moeten ver-
antwoorden, ook zijn eigen aanhan-
gers. Zijn ex-rivaal Gbagbo moet
worden berecht door het Internatio-
naal Strafhof, vindt hij.
Pagina 10



Door een onzer redacteuren
Den Haag, 14 april. Pieter Kalb-
fleisch treedt per direct terug als de
bestuursvoorzitter van de Neder-
landse Mededingingsautoriteit
(N Ma).

Directe aanleiding zijn de verkla-
ringen die Kalbfleisch onder ede
heeft afgelegd over zijn rol in een
conflict over stukken grond bij
Schiphol, de zogeheten Chipshol-
zaak. De Rijksrecherche heeft een on-
derzoek naar meineed ingesteld.

Kalbfleisch werd vorige week door
een griffier ervan beschuldigd dat hij
in zijn vorige functie van vicepresi-
dent van de Haagse rechtbank een
bevriende rechter, de met vervroegd
met pensioen gestuurde Hans Wes-
tenberg, op een rechtszaak zette van
bevriende zakenpartners. Ook naar
Westenberg loopt nog een onder-
zoek naar meineed.

Kalbfleisch neemt per direct verlof
op. Zijn verlof zal duren „voor zo-
lang dit nodig is”. Op 30 juni zou
Kalbfleisch met pensioen gaan. Justi-
tie kon vanochtend niet zeggen hoe-
lang het onderzoek naar de NMa-be-
stuursvoorziter zal duren.

Bestuurslid Henk Don zal het
voorzitterschap tijdelijk waarne-
men. Volgens hem geeft het Kalb-
fleisch „de ruimte om zijn belangen
in de zogeheten ‘Chipsholzaak’ opti-
maal te behartigen”.

De NMa benadrukt dat zij op geen
enkele manier betrokken is bij deze
zaak. Kalbfleisch heeft inmiddels
een eigen woordvoerder en eigen ju-
ridisch 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 volle-

dige medewerking verlenen aan het
onderzoek. Hij ziet de uitkomsten
daarvan met vertrouwen tegemoet.”

De Tweede Kamer eiste eerder de-
ze week dat minister Maxime Verha-
gen (Economische Zaken, CDA) dui-
delijkheid zou geven over de ophef
die rond de bestuursvoorzitter van
de NMa is ontstaan. De mededin-
gingsautoriteit valt onder politieke
verantwoordelijkheid van de minis-
ter van Economische Zaken.

De NMa won in 2007 juridisch ad-
vies 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 vennoot-
schap die op naam stond van zijn
e ch t g e n o t e .

NMa-topman Kalbfleisch
met verlof gestuurd

Rijksrecherche doet onderzoek naar meineed
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