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Chipsol ageert succesvol tegen drie Haagse rechters
Door Thijs Baas
04 februari 2013 08:06 AM

In een zaak tussen gebiedsontwikkelaar Chipshol en de provincie Noord-Holland
hebben drie Haagse rechters zich vrijwillig teruggetrokken.

TREFWOORDEN

Chipshol, juridisch,
Kalbfleisch, Schiphol

MEER HIEROVER

Werkstraffen en
voorwaardelijke celstraf
geÃ«ist in Chipsholzaak
09/11/2012

Chipshol bleek grote moeite te hebben met het feit dat een
getuige-deskundige die eerder optrad in Chipsholzaken ook
als rechter-plaatsvervanger optreedt in Den Haag en in die
hoedanigheid onteigeningszaken behandelde met de
voorzitter die nu de zaak tussen Chipshol en Noord-Holland
behandelt.

Volgens Chipshol-directeur Peter Poot stuurde de rechtbank
in Haarlem de getuige-deskundige al eens weg bij een
eerder conflict tussen Chipshol en de provincie over de
onteigening van grond. "De deskundige stelde een prijs vast
die door de rechtbank resoluut van tafel werd geveegd. De
rechter zette destijds vraagtekens bij zijn werkwijze."

Bevestiging
Een rechtbankwoordvoerster bevestigt het bericht dat de
rechters zich hebben teruggetrokken, al menen zij dat er
geen enkele reden is om aan hun onpartijdigheid te
twijfelen. Advocaat Harrie van Schie van Chipshol vroeg al
voor het begin van de zaak om een andere rechtszaak. Op
de zitting liet hij weten moeite te hebben met de
samenstelling van de rechtbank.

BNR

In Juridische Zaken
besteedt BNR
aandacht aan alles
wat met recht en
onrecht te maken
heeft.

Grote problemen voor Imtech

09:38 Imtech kampt met grote problemen door
verschillende projecten in Polen. De technisch
dienstverlener verwacht minstens 100 miljoen euro
af te moeten schrijven op deze Poolse projecten en

kan daardoor niet aan de afspraken met kredietverstrekkers voldoen.

Obama: meer belasting nodig voor terugdringen tekort

05:51 Het begrotingstekort in de Verenigde Staten
kan alleen worden teruggedrongen als de komende
jaren de belastinginkomsten flink omhoog gaan.
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Geen machtsmisbruik
Schiphol in Chipshol-zaak
20/08/2012

0

07:21 Yen omlaag, stemming omhoog

MEER

"Louter op praktische gronden is toen in overleg met
partijen gezocht naar een oplossing die het bezwaar van
Chipshol zou wegnemen. Die oplossing was een andere
samenstelling van rechters en met die oplossing hebben
beide partijen ingestemd."

Poot is des duivels. "Voor Chipshol was de gang van zaken het zoveelste hoofdstuk in een
reeks. Ons vertrouwen in de rechtbank is kwijt. Het spreekt vanzelf dat het gebrek aan
vertrouwen van Chipshol in de Haagse rechtbank door deze constatering is toegenomen",
zegt Poot, verwijzend naar de rechtszaak rond de oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans
Westenberg.

Meineedzaak
Destijds ging het om een meineedzaak rond grondverkopen van Chipshol. De twee
voormalige rechters werden vrijgesproken van meineed, waarop justitie in hoger beroep
ging. Poot stuurde een brief aan de president van de Haagse rechtbank, waarin hij
verzoekt de onteigeningszaak naar een andere rechtbank te verwijzen, maar een dergelijk
besluit is volgens de woordvoerster niet aan de president.

De zaak betreft onteigening van grond van Chipshol, dat duizenden vierkante meters grond
bezit in de buurt van luchthaven Schiphol. Circa 55.000 vierkante meter daarvan werd
onteigend voor de aanleg van de N201. "Omdat er een bouwverbod op de grond zat,
kregen we daarvoor maar 10 euro per vierkante meter'', zegt Poot. De grond is volgens
Poot is de grond veel meer waard en is de gebiedsontwikkelaar daardoor miljoenen
misgelopen.

VOLGENDE ARTIKEL
EU gaat eurosceptici op Twitter bestoken

Imtech dissonant op Amsterdamse beurs

09:24 De Amsterdamse beurs kende bij de opening
van de nieuwe handelsweek een licht hoger begin.
Daarmee stak de beurs gunstig af bij  andere
Europese beurzen.

Op zoek naar een kantoor voor een
uur, een dag of jaren? 

New Babylon in Den Haag biedt een
uitgebreid aanbod aan kantoren, groot
of klein. Maak nu een afspraak voor
een bezichtiging.

Ook succesvol ondernemen? 

Wordt uw onderneming succesvoller
als u anders omgaat met werknemers.
Het antwoord: ja. Dat weten we door
ons netwerk van 19.000
ondernemingen.

Chipsol ageert succesvol tegen drie Haagse rechters

08:06 In een zaak tussen gebiedsontwikkelaar
Chipshol en de provincie Noord-Holland hebben drie
Haagse rechters zich vrijwillig teruggetrokken.

EU gaat eurosceptici op Twitter bestoken

09:44 Het Europees Parlement wil de anti-Europa
discussies op internet monitoren en zelfs
beÃ¯nvloeden. Dat meldt de Britse krant The
Sunday Telegraph. Bijna twee miljoen euro wordt er

volgens de krant uitgetrokken voor de nieuwe dienst.
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