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klik om verder te zoeken op: onderzoek naar oud-rechter om meineed 

BINNENLAND
Onderzoek naar oud-rechter om meineed

(Novum) - Justitie start een strafrechtelijk onderzoek naar een Haagse oud-
rechter. Tegen de betrokkene is in oktober aangifte gedaan van meineed en 
valsheid in geschrifte. Het gaat volgens de NOS om de voormalig vicepresident 
van de rechtbank van Den Haag. Hij raakte in opspraak in de zaak tussen 
Schiphol en Chipshol.

De bewuste rechter ging in oktober met vervroegd pensioen als gevolg van de 
kwestie. In de zaak tussen de luchthaven en gebiedsontwikkelaar Chipshol werd 
hem verweten dat hij met advocaten in de zaak had gebeld. Toen hij ongelijk 
dreigde te krijgen, kondigde hij zijn vertrek aan.

Het Openbaar Ministerie in Utrecht gaat zich met de zaak bezighouden. Het OM i
Den Haag is, om de schijn van partijdigheid tegen te gaan, gepasseerd. Over de 
inhoud van de aangifte is niets bekendgemaakt. Het OM laat weten dat het 
onderzoek veel tijd gaat kosten.

Uitgegeven op Dinsdag 09 februari 2010 om 21:03:08 

Openstaande 
vordering?
Laat Graydon voor 
u incasseren 
Ontvang snel uw 
geld.
www.graydon.nl/grayd…

(Dreigend) 
ontslag?
Ken uw rechten! 
Gratis telefonisch 
advies van 
advocaat 035-
5480320
www.alliedadvocaten.…

Gratis 
Kinderrekening
Uw kind leert op 
een leuke manier 
omgaan met geld: 
sparen én betalen!
www.ING.nl/Kinderen

Schadevergoeding
auto
80% van de 
mensen weet het 
niet: Recht op 
gratis 
schadevergoeding.
www.LetselschadeTe…
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Advertentie

Weg met de woekerpolis!

Bestel vandaag nog het ontwoekerpakket en lees hoe u van uw 

woekerpolis af komt. 
Meer informatie

Goedkope energie?

Bij DONG Energy zit u 1 jaar goed in plaats van 3 jaar vast! Klik hier 

voor een scherp aanbod. 
Meer informatie

250 gratis visitekaartjes

Ontwerp gemakkelijk uw visitekaartje. Betaal alleen verzendkosten! 

Begin nu. 
Meer informatie
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