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Verhoren Chipshol-zaak
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Oud-rechter Hans Westenberg was veel vergeten, maar één ding wist hij
Voornaam

gisteren in de rechtbank zeker: hij had nooit, maar dan ook nooit, met
advocaat Hugo Smit gebeld.

Achternaam

Of Westenberg wel of niet met Smit heeft gebeld, is van groot belang voor Smits
cliënten: vader Jan Poot, zijn zoon Peter en hun bedrijf Chipshol. Zij betichten
Westenberg van partijdigheid in een slepende rechtszaak tegen oud-zakenpartner
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Jan van Andel. Van Andel en Chipshol maakten beiden aanspraak op 600 hectare
waardevolle grond rond Schiphol. Chipshol verloor de rechtszaak en een groot
gedeelte van de grond, wat hen miljoenen zou hebben gekost. Rechter
Westenberg zou – via collega-rechter Pieter Kalbfleisch – door Jan van Andel zijn
gevraagd deze rechtszaak te leiden en de familie Poot te benadelen. Volgens
Chipshol-advocaat Smit heeft Westenberg ingestemd en deinsde hij er daarbij niet
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voor terug om hem ook nog te bedreigen. Westenberg beweert precies het
tegenovergestelde. Hoe hij dat nog zo zeker weet? ‘Omdat ik zeker weet dat ik
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niet gebeld heb. Ik blijf erbij dat mijn secretaresse heeft gebeld.’
Goede vrienden
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Westenberg ontkende niet dat hij collega Kalbfleisch goed kende. Goede vrienden
waren ze echter niet geweest. Eén keertje was hij op zijn verjaarsfeestje geweest,
verder kwam hij er niet over de vloer. Dat hij advocaat Smit tijdens de rechtszaak
te weinig spreektijd zou hebben gegeven, kwam hem ook niet bekend voor.
En als Westenberg zich in deze rechtszaak niet correct opgesteld zou hebben,
dan had rechtbank-president Van Delden hem toch wel van de Chipshol-zaak
afgehaald? De advocaten van vader en zoon Poot betwijfelen of dat überhaupt
kan. We horen er snel meer over als ook Van Delden voor de rechter moet
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verschijnen.
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Klimaatverandering treft binnenvaart
22 uur geleden
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Klimaatverandering kan de komende decennia grote
gevolgen hebben voor de binnenvaart op de rivieren. In het
meest extreme scenario stijgen de transportprijzen in de
periode tot 2050 met 9 tot 23 procent.
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Ai, ai. Als je zegt dat de keizer geen kleren aan heeft, word je tegenwoordig
ontslagen. Beetje vreemd zakie bij Ernst & Young. Hans Moison, een E&Y
registeraccountant, vaart in pr-orgaan Eye On Financeheerlijk uit tegen financiële
waakhond AFM, een organisatie die Ernst & Young opjoeg met kritische
opmerkingen. Moison zegt in Eye On Finance, dat naar veel financiële klanten van
E&Y werd gestuurd, dat hij niet begrijpt waar ‘AFM de kritiek op baseert.’ In een
eerder blog noemde Moison AFM ‘sekta
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