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Familie Poot gaat weer verder 
procederen tegen Schiphol

De familie Poot kan voorlopig fluiten 
naar de €16 miljoen schadevergoeding 
van Schiphol. Dat heeft de Hoge Raad 
vrijdag bepaald na het beroep van 
Schiphol tegen de uitspraak van de 
rechtbank Haarlem vorig jaar. Wat rest 
is een nieuwe rechtszaak, maar dat is Jan Poot wel toevertrouwd. 

De familie Poot (Quote 500 nr. 453, €53 miljoen), met aan het hoofd van Jan en zijn zoon 
Peter, is al jarenlang verwikkeld in talloze rechtszaken. De Pootjes zouden structureel zijn 
tegengewerkt bij het ontwikkelen van de grondposities rondom Schiphol. Poots 
projectontwikkelaar Chipshol vroeg in 2002 een vergunning aan voor de bouw van 
bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het terrein. Maar de luchthaven vreesde 
veiligheidsproblemen als de plannen zouden doorgaan en vroeg de staatssecretaris van 
Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een bouwverbod op, waarop 
Chipshol bij de rechtbank een schadeloosstelling eiste van €97,2 miljoen.

De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven,
omdat verschillende klachten van beide partijen over de omvang van de schade gegrond 
zijn. Volgens Peter Poot ‘stinkt de zaak aan alle kanten’ en is dit een bewijs van 
belangenverstrengeling waarvan Chipshol al jaren slachtoffer is. Daarbij doelt hij ook op 
het onderzoek dat de rijksrecherche momenteel doet naar onder meer meineed en 
belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg, die de afgelopen jaren de zaak-
Chipshol behandelde. Volgens Poot strekt de verstrengeling zich uit tot aan de Hoge 
Raad. 

Vind ik leuk Registreren om te zien wat je vrienden leuk 
vinden.
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RaymondSpanjar Tnx Anton! "@AvE: @RaymondSpanjar 
Mooi avonturenboek! Ben benieuwd naar de sequel" 6 minutes 
ago 

levi9b Outsourcing was 2 focused on cutting costs, if you 
outsource a mess you don't get innovation in return 
http://t.co/9E6R8Pu 11 minutes ago 

peterverhaar #goudzoekers zo is het Jan, nog 30% eraf, ik 
wacht nog even 41 minutes ago 

peterverhaar #goudzoekers ik bied niet meer dan 50000 
voor die bouwval en dat zgn uitzicht op zee kan morgen weg 
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JandesBouvrie1 Dat is leuk gemaakt zeg. Dank je wel. Kom 
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