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Tweede Kamer eist duidelijkheid van Verhagen over Kalbfleisch 
De Tweede Kamer wil dat minister Verhagen (Economische Zaken) duidelijkheid geeft over de ophef rond bestuursvoorzitter 
Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat zeggen Kamerleden vandaag in NRC Handelsblad.
 
Kalbfleisch werd vorige week van meineed beschuldigd door een griffier van de Haagse rechtbank. Die werkte samen met 
Kalbfleisch toen hij vice-president was van de rechtbank in Den Haag. De griffier, die ook een relatie met Kalbfleisch had, 
verklaarde vorige week onder ede dat de huidige topman van de NMa zich als vice-president van de rechtbank schuldig maakte 
aan belangenverstrengeling door de bevriende rechter Hans Westenberg op de Chipsholzaak te zetten. Kalbfleisch was 
bevriend met een partij in die zaak, de gebroerders Van Andel. 

Update 14 april: Rijksrecherche start onderzoek naar topman Kalbfleisch van de NMa. Dat heeft de NMa gemeld in een 
persbericht. 

Update 14 april: Kalbfleisch per direct met verlof 

Update 14 april: OM verdenkt Kalbfleisch van meineed 
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Meer informatie... 
 Tipgeefster in Chipsholzaak blijft bij haar verhaal  
 Gerechtelijk vooronderzoek tegen oud-rechter Westenberg  
 Tipgever Chipshol treedt naar voren, en weer terug  
 Verslag: The Westenberg Hearings part One  

Datum bericht: 13 apr 2011
Laatst bijgewerkt: 18 apr 2011
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