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Onderzoek meineed Haagse ex-
rechter

 
FOTO ANP 

UTRECHT - De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar mogelijk 
strafbare feiten gepleegd door een Haagse rechter. Aanleiding is een 
aangifte van meineed en valsheid in geschrifte tegen de rechter, die 
inmiddels niet meer als zodanig werkt. Dat meldde het Openbaar 
Ministerie (OM) in Utrecht dinsdag. 

De zaak vloeit voor uit de zogeheten Chipsholzaak, zo zei een woordvoerster 
van het OM. De Chipshol-zaak betreft een conflict tussen 
projectontwikkelaar Chipshol en de luchthaven Schiphol over een 
bouwproject. 
 
De aangifte werd in oktober vorig jaar gedaan in Den Haag. Vanwege de 
onpartijdigheid ging de zaak naar Utrecht. Na bestudering van de aangifte is 
besloten tot het onderzoek, dat geruime tijd gaat duren. (ANP) 
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 volledig dossier: Den Haag 
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Politie arresteert kopstotende 
Haagse wegpiraat

De politie heeft gisteren een 38-jarige Hagenaar aangehouden die wordt 
verdacht van het doorrijden na twee aanrijdingen in zijn woonplaats. 
Bovendien had hij een kopstoot aan de betrokkenen gegeven. Dat heeft de 
politie vandaag bekendgemaakt. 

Wietplantage ontdekt in snijbonenkas
De politie Haaglanden heeft vandaag 
een illegale wietplantage ontdekt in 
een snijbonenkas in Pijnacker. Dat 
heeft een zegsvrouw bekendgemaakt. 
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Cohen niet blij met zwalkende aanpak ritueel 
slachten

PvdA-leider Job Cohen erkent dat zijn 
fractie fouten heeft gemaakt bij het 
bepalen van een standpunt over een 
verbod op rituele slacht. 'Ook wij zijn 
niet tevreden over de manier waarop 
dit aangepakt is. Dat is niet goed 
gegaan', zei Cohen ... 

Lees ook: Ledenraad PvdA verwerpt verbod ritueel slachten 
Lees ook: Joodse Gemeente: 'Wij zijn geen barbaren' 
Lees ook: D66-congres: geen verbod onverdoofd slachten 

Verdachten Haagse 
protestmarsen weer vrij 
De politie Haaglanden heeft alle demonstranten die gisteren werden 
gearresteerd bij protesten van linkse en rechtse groeperingen in Den Haag 
weer vrijgelaten. 
Lees ook: Linkse en rechtse demonstranten treffen in Den Haag: 27 
arrestaties 

Verdachte mishandeling agenten meldt zich
Een 24-jarige man uit Den Haag die mogelijk betrokken is geweest bij de 
mishandeling van twee politieagenten heeft zich vanmiddag bij de politie 
gemeld. De recherche onderzoekt zijn betrokkenheid. 
Lees ook: Twee agenten mishandeld in Den Haag 

Linkse en rechtse demonstranten treffen in 
Den Haag: 27 arrestaties

AD UPDATE   
Bij demonstraties van linkse en 
rechtse groeperingen in Den Haag zijn 
vandaag 27 mensen gearresteerd, laat 
de politie weten. De confrontatie van 
de groeperingen heeft tot geweld 
geleid. 

Twee agenten mishandeld in 
Den Haag
Twee agenten zijn afgelopen nacht mishandeld op de Schenkkade in Den 
Haag. De agenten waren opgeroepen voor geluidsoverlast bij een cafe en 
belandden vervolgens in een vechtpartij waarbij ze verschillende klappen op 
liepen. 

Man bijt trammedewerker in hand
Een 34-jarige man is gisteravond in 
Zoetermeer aangehouden voor 
mishandeling van twee medewerkers 
van de Haagse trammaatschappij HTM. 

Hagenaars lopen met 
zwaard door Delft
In Delft zijn vanmorgen drie Hagenaars aangehouden met een zwaard. 
Volgens Omroep West was het drietal op de Westboschlaan uitgestapt en 
met het zwaard naar de Gracht van Corbulo gelopen. 

Westland schrijft ruim 2500 buitenlandse 
arbeiders in

De gemeente Westland begint vandaag 
aan het inschrijven van ruim 2500 
buitenlandse arbeiders in de 
gemeentelijke basisadministratie. De 
eerste inschrijving is vanavond in 
aanwezigheid van de Poolse consul 
Leszek Rowicki, zo liet de gemeente ... 

Lees ook: Polen vertrekken weer 
Lees ook: Uur van waarheid voor Poolse arbeider 
Lees ook: Lichaam vermiste Pool in Westland gevonden 

Stadswacht gaat vaker bekeuren
Hondenpoep, vuil op straat en foutparkeren: Den Haag krijgt stadswachten 
die harder dan nu gaan optreden tegen de grootste ergernissen van burgers. 
De handhavers hebben de opdracht fors meer bonnen uit te schrijven. 
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Politie stopt 
drugshandel vanuit 
supermarkt

Politie vindt 100 kilo 
hasj in Haags pand
De politie heeft gistermiddag in een 
pand aan het Westeinde in Den Haag 
naar schatting 100 kilo hasj 
aangetroffen. Wat de straatwaarde 
daarvan ... 

Nederland is de laatste tien jaar 
aanzienlijk veiliger geworden. 
Het aantal straatroven en 
autokraken is in die periode met 
zo'n 60 procent gedaald.Dat 
blijkt uit de tiende editie van de 
AD Misdaadmeter. 

 Voelt u zich veilig?

Lees ook: Rotterdam onveiligste gemeente 

Personeel 
Marokkaanse 
ambassade gaat 
staken
Het personeel van de Marokkaanse 
ambassade in Nederland legt op 
dinsdag 14 juni het werk neer in een 
poging de arbeidsomstandigheden op de ambassade te verbeteren. Dat 
maakte vakbond Abvakabo FNV vandaag bekend. 

Politie Haaglanden: bel 112 bij 
'enge man'

De politie Haaglanden heeft de afgelopen twee weken drie meldingen 
gekregen uit het Westland van verdachte situaties waarbij één of twee 
volwassenen mannen kinderen benaderden. 

Duran Duran treedt 
zaterdag niet op in 
Den Haag

'Koelbloedige' 
Breukhoven heeft 
deel kluiskraak terug

Hans Breukhoven heeft de 
waardepapieren die eind vorig jaar uit 
de kluis van zijn Wassenaarse villa zijn 

gestolen weer terug. Volgens de baas van Freerecordshop gaat het om 
aandelen en de scheidingsakte van hem en zijn ex-vrouw Connie. 
Lees ook: Hans Breukhoven afgeperst door bende 

Openbaar vervoer etmaal plat in Den Haag
Trams, stadsbussen en de Randstadrail 
rijden vandaag niet in Den Haag. 
Medewerkers van vervoerder HTM 
hebben het werk om 5 uur vanochtend 
collectief neergelegd. 
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Schultz geeft grote 
steden 23 miljoen 
voor ov

AD UPDATE   
Lees ook: Grote steden niet onder 
de indruk van ov-geld van Schultz 

Gewonde door 
steekpartij op school

AD UPDATE   Door een steekpartij 
in het Stanislas College aan de 
Henriette Roland Holstlaan in 
Rijswijk (Zuid-Holland) is vanmiddag 
een jongen gewond geraakt. De 
politie heeft drie verdachten, twee 
meisjes (15 en 16 jaar) en een 14-
jarige jongen uit Den ... 

Na Amsterdam is Den Haag 
aan de beurt

Personeel van het Amsterdams Gemeentelijk Vervoersbedrijf GVB heeft 
vandaag bijna 24 uur niet gewerkt. Bussen, trams en metro's bleven in de 
remise. Woensdag gaat het ov in Den Haag plat, een dag later moet 
Rotterdam het zonder stadsvervoer stellen. 
Lees ook: Streekvervoer zit ov-stakers A'dam dwars 
Lees ook: Schultz geeft grote steden 23 miljoen voor ov 

Grote steden niet 
onder de indruk van 
ov-geld van Schultz

Lees ook: Schultz geeft grote steden 
23 miljoen voor ov 

Kus op bankbiljet 
verraadt tasjesdief

Een 26-jarige tasjesdief uit Den Haag 
viel vrijdagavond op een bijzondere 
manier door de mand. Samen met 
zijn kompaan beroofde hij een 41-jarige vrouw van haar handtas. De dief 
werd later op de avond in de kraag gevat. In de tas vond de politie ... 

Criminelen krijgen filmcarrière op YouTube
Criminelen die in de regio Haaglanden 
iets misdaan hebben, lopen vanaf deze 
week het risico op YouTube te 
verschijnen. Als hun misdaad is 
vastgelegd met camera's, kan de 
politie het filmpje op haar eigen 
YouTube-kanaal uitzenden. 

Gemeenten grote wanbetalers, ondernemers 
gedupeerd

Nederlandse gemeenten blijken grote 
wanbetalers; vier van de vijf betalen 
rekeningen van lokale ondernemers te 
laat. In sommige gevallen voldoen 
ambtenaren pas maanden later een 
nota, met als gevolg dat ondernemers 
in grote financiële ... 

'Mladic in ziekenhuis gevangenis 
opgenomen'

De vorige week gearresteerde oud-
legerleider Ratko Mladic zou in het 
gevangenisziekenhuis in Den Haag 
opgenomen zijn, volgens zijn 
aangewezen advocaat. 

Lees ook: Opsporing Mladic kostte 80 miljoen euro 
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Lees ook: 'Mladic gebruikt kanker als verdedigingstactiek' 
Lees ook: Mladic vrijdag voorgeleid 

Aanhouding na mishandeling controleur op 
tram
De politie heeft in Den Haag een 26-jarige Hagenaar aangehouden nadat hij 
een 45-jarige controleur in een tram had mishandeld. Dat heeft de politie 
gemeld. 

Den Haag: alle artikelen
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