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Hans Westenberg, de rechter die wordt verdacht van meineed in de

Chipsholzaak, heeft advocaat Stijn Franken in de arm genomen.

Stijn Franken, advocaat van onder meer Willem Holleeder en Lucia de Berk, gaat

Hans Westenberg bijstaan. De voormalig vicepresident van de rechtbank in Den

Haag wordt vervolgd wegens meineed. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij

een dubieuze rol gespeeld in de Chipsholzaak, de zaak die draait om de verkoop

van grond rond Schiphol.

De familie Poot, eigenaar van projectontwikkelaar Chipshol, is al jaren in een

juridisch gevecht verwikkeld met Schiphol. Volgens Poot werden bevriende

rechters op de zaak gezet die enkel oog hadden voor het belang van Schiphol.

Daardoor is Chipshol veel geld en grond kwijtgeraakt.

Naast Westenberg wordt ook Pieter Kalbfleisch vervolgd, in zijn functie als

oud-rechter.

De eerste regiezitting vindt plaats op 16 mei in de rechtbank Utrecht. Franken kan

nog niets zeggen over de zaak, omdat hij nog geen dossier heeft gekregen van het

Openbaar Ministerie.

Westenberg ging in het najaar van 2009 met vervroegd pensioen, op verzoek van

de rechtbank in Den Haag.
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