
Door een onzer redacteuren
Den Haag, 13 april. De Tweede Ka-
mer wil dat minister Verhagen (Eco-
nomische Zaken, CDA) duidelijk-
heid geeft over de ophef rond be-
stuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch
van de Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa). Dit is volgens Ka-
merleden in het belang van de ge-
loofwaardigheid van NMa, die onder
politieke verantwoordelijkheid van
Verhagen valt.

Kalbfleisch werd vorige week van
meineed beschuldigd door een grif-
fier van de Haagse rechtbank. Ze
werkte jarenlang samen met Kalbf-
leisch toen hij vice-president van de
rechtbank in Den Haag was. De grif-
fier, die ook een relatie met Kalbf-
leisch had, verklaarde vorige week

onder ede dat de huidige topman van
de NMa zich als vice-president schul-
dig heeft gemaakt aan belangenver-
strengeling door een bevriende rech-
ter op een zaak te zetten van een
vriend van hem. Deze rechter, Hans
Westenberg, ging in 2009 met ver-
vroegd pensioen. Er loopt een ge-
rechtelijk vooronderzoek naar hem
wegens meineed.

Het staat vast dat Kalbfleisch bij
dezelfde bevriende rechter in 2007
namens de NMa juridisch advies in-
won. Dat ging over een uitspraak van
de Haagse rechtbank waar rechter
Westenberg toen werkte. De rechter
liet zich hiervoor door de NMa beta-
len. Dat is verboden. Uit het handels-
register van de Kamer van Koophan-
del blijkt dat het bewuste bedrijf
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heeft en op naam staat van Westen-
bergs echtgenote.

Een NMa-woordvoerder zegt dat
dat de NMa hiervan op de hoogte
was. „Hij gaf aan dat dit de vennoot-
schap was van waaruit hij zijn dien-
sten aanbood en dat hij via deze ven-
nootschap betaald wenste te wor-
den.” De NMa zegt niet vaker zaken
te hebben gedaan met de vennoot-
schap van de rechter. Het is volgens
een woordvoerder ook de enige keer
dat de NMa bij rechters juridisch ad-
vies in heeft gewonnen. Westenberg
werd benaderd vanwege „zijn uitge-
breide ervaring in het civiele recht.”
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