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Westenberg wuift aantijgingen Chipshol weg 

UTRECHT - Voormalig rechter Hans Westenberg wuifde tijdens zijn verhoor donderdag 
in de rechtbank van Utrecht de aantijgingen aan zijn adres van projectontwikkelaar 
Chipshol weg. 

Chipshol vindt dat Westenberg in een proces over grond rond 
Schiphol partijdig is geweest en zich heeft laten leiden door belangen 
van de tegenpartij.

Westenberg, oud-vicepresident van de Haagse rechtbank, was de 
eerste van een aantal getuigen die Chipshol mag horen. Chipshol stelt 
door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond 
en geld te zijn kwijtgeraakt.

Chipshol wil een schadeprocedure starten tegen Westenberg en de 
Staat, en hoopt daarvoor met het getuigenverhoor munitie te verzamelen. Ook onder meer 
(voormalig) rechters Pieter Kalbfleisch, Ernst Numann en Bert van Delden worden nog 
gehoord.

Bevriend

Vader en zoon Poot, oud-directeur en directeur van Chipshol, vermoeden dat Westenberg en 
oud-collega Kalbfleisch in de tijd van het bewuste proces bevriend waren.

Chipshol heeft verder een anonieme tip gehad dat Kalbfleisch weer bevriend was met de 
broers Van Andel. Harry van Andel was directeur van de tegenpartij van Chipshol, Landinvest.

Chipshol wil met het verhoor onder meer uitzoeken of Westenberg en Kalbfleisch onderling 
contact hebben gehad over de rechtszaak tussen Chipshol en Landinvest.

Ook wil de projectontwikkelaar weten waarom juist Westenberg de zaken van Chipshol en Van 
Andel heeft behandeld, en of Kalbfleisch bemoeienis heeft gehad met het toebedelen van de 
zaak aan Westenberg.

Toeval

Desgevraagd zei Westenberg dat hij sinds ze elkaar kennen één keer op de verjaardag van 
Kalbfleisch is geweest, maar dat ze verder niet bij elkaar over de vloer kwamen. Ook zei hij niet 
met Kalbfleisch of andere rechters over de bewuste rechtszaak te hebben gesproken.

Dat juist Westenberg de zaak in behandeling kreeg was volgens hem toeval: ''bij mijn weten is 
dat regulier over de rol gelopen''.

Telefoongesprekken

Westenberg stelde verder wederom geen telefoongesprekken te hebben gevoerd met Hugo 
Smit, destijds een advocaat van Chipshol, die het tegendeel beweert. Smit, die een rechtszaak 
daarover uiteindelijk won, eist een schadevergoeding van de rechter.

De rechtbank redde het niet met de dag die voor het verhoor van Westenberg was 
uitgetrokken. Een tweede dag moet nog worden gepland. Vrijdag gaan de verhoren van andere 
getuigen verder.

Eerdere berichten

Vandaag

'Lucht grote steden niet schoon genoeg' •
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Scholier vermist op Atlantische Oceaan •
Syrië laat hulpverleners Rode Kruis toe •
PvdA-fractie blijft voor verbod ritueel slachten •
'Vliegtuigongeluk mogelijk menselijke fout' •
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'Zelfportret' Van Gogh blijkt portret van broer Theo •
Brand verwoest watersportloodsen in Lemmer •
Contact verloren met onbemande NAVO-helikopter •
Ambtenaren demonstreren op Schiphol •
Opnieuw generaal pardon Syrië •
'Test criminele jongere op intelligentie' •
Basisschool ontruimd om verdacht koffertje •
VVD wil mobiel cameratoezicht makkelijker maken •
Meer mogelijkheden om leraar te worden •
Tbs'er ontsnapt tijdens verlof •
'Damschreeuwer' uit de cel •
'Geen onderzoek naar regering Curaçao' •
Troepenreductie VS in Afghanistan snel bekend •
Ruim 40 doden bij vliegtuigcrash Rusland •
Vogelaarwijken nauwelijks vooruit gegaan •

Gisteren

D66 wil af van aparte status religieuze scholen •
Hillen helpt zoeken naar noodgraf Srebrenica •
Bergen wil dat inwoners naar rechter stappen •
Ben Ali en vrouw veroordeeld tot 35 jaar cel •
'Grote onrust onder politiemensen' •
VS wil actie en geen woorden meer van Assad •
Politie hoort hardrijder webfilmpje GeenStijl •
GGZ mist overzicht medicatie ouderen •
Dodelijke steekpartij azc in Laren •
'Veiligheid kernreactor moet beter' •
Amstelvener zette Filipijnse aan tot misbruik •
Zeeën zijn er slechter aan toe dan gedacht •
EU wil geld Kaddafi aan opstandelingen geven •
Amsterdam maakt 24 uur uitgaan mogelijk •
Wagens en drugs geconfisqueerd in Rio de Janeiro •
Ex-president Mubarak heeft kanker •
Protesten in Syrië na toespraak Assad •
Bleker begrijpt vragen over Hedwigepolder •
RK-Kerk moet slachtoffers misbruik betalen •
EU bespreekt oplossing en nazorg Libië •
Weigerambtenaren niet welkom in G4 •
Opmeer wil meer tijd voor historisch museum •
Aanslag met handgranaat op Amsterdamse kledingzaak •
President Syrië verdedigt aanvallen •
Onbekende Caravaggio ontdekt •
Ben Ali zegt 'beetgenomen' te zijn •
Waarschuwing voor verdachte fysiotherapeut •
'Dierenleed bij varkensstallen met keurmerk' •
Man die 308 reed lastig te bekeuren •
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