
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


