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Jan Poot (Chipshol) doet aangifte wegens 
meineed rechter Westenberg
19-10-2009 - Oprichter Jan Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol 
doet vandaag bij de officier van justitie in Den Haag aangifte 
wegens meineed van voormalig vice-president van de Rechtbank 
Den Haag, mr. J.W. Westenberg. Deze rechter werd op 1 oktober 
vervroegd met pensioen gestuurd nadat vast was komen te staan 
dat hij onder ede had gelogen over onoirbare contacten met 
advocaten. Chipshol werd door een vonnis van Westenberg in 
1996 grotendeels uitgeschakeld als private concurrent van 
Schiphol Real Estate. In de aangifte wordt gesteld dat Westenberg 
zich schuldig maakte aan ‘ongekende machinaties en intimidatie 
om zijn uitzonderlijk partijdige optreden te maskeren’. 

Chipshol zegt door Westenberg vanaf 1994 op een ongehoorde wijze te 
zijn benadeeld. Met als dieptepunt een omstreden pas 4 jaar later door 
het Hof vernietigd vonnis d.d. 3 mei 1996. Daardoor werd Chipshol 
jarenlang uitgeschakeld als gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio en 
verloor het de controle over 450 van de 600 hectare grond die het bezat. 
 
In de aangifte (hieronder integraal te downloaden) wordt benadrukt dat 
Westenberg gedurende een ruime periode herhaaldelijk onder ede 
ontkende dat hij met advocaten belde. Hij was daarover gaan procederen 
tegen advocaat Hugo Smit omdat zijn eer en goede naam zou zijn 
aangetast. Het Hof in Den Haag achtte onlangs echter bewezen dat hij 
wél heeft gebeld. Westenberg koos vervolgens ijlings voor royement van 
zijn procedure en een regeling. De rechtbank Den Haag stemde in met 
vervroegde pensionering en gaf hem 75 mille mee. In de aangifte worden 
ook andere onoirbare handelingen genoemd zoals het buiten de griffier 
om maken van een vals zittingsverslag en het op een ongepaste manier 
samenwerken met Stibbe-advocaat De Greve die tegenstanders van Jan 
Poot waaronder Schiphol vertegenwoordigt .  
 
Chipshol-oprichter Jan Poot vindt dat de Officier van Justitie te Den Haag 
tot strafvervolging van Westenberg over moet gaan: “Hij behoort 
veroordeeld en gestraft te worden. Het gaat om een zeer ernstige zaak 
namelijk een hooggeplaatste rechter wiens stelselmatige machinaties van 
de rechtsstaat, de rechterlijke macht en uiteraard ook mijn bedrijf 
enorme schade heeft berokkend. Zo’n man beloon je niet met vervroegd 
pensioen en een bonus van 75 mille. Die ontsla je op staande voet en 
vervolg je. Een gewone burger kan voor meineed 6 jaar de gevangenis 
ingaan. ” 
 
Binnenkort verschijnt het boek ‘Doodzonde’ van Jan Poot waarin nadere 
onthullingen over de zaak Westenberg. Ook andere opmerkelijke 
gebeurtenissen zoals de nooit opgehelderde vervanging van drie 
Haarlemse rechters in de schadeprocedure tegen Schiphol komen aan 
bod. 

Over het dossier Westenberg is alles te lezen op de website 
www.rechterwestenberg.com 
 

 Aangifte t.z.v. van meineed en valsheid in geschrifte 

15 reacties op dit artikel
Ik heb zitten kijken op http://www.2ekaagbaan.info en denk dat meneer 
Poot een punt heeft.

- door Huub op donderdag 29 oktober om 13:31 

Als een kruisridder trekt Jan Poot ten strijde tegen onrecht en valse 
magistraten. Ik ben vol bewondering hiervoor en wens hem veel sterkte 
en een goede gezondheid toe. Ben zeer benieuwd naar zijn volgende 
boek.

- door Koos Peeters op zondag 25 oktober om 10:36 

Ben het bijna met alle reacties eens, behalve die van Arjan van Gelder. 
Hij vindt dat er en verband/vergelijking is tussen J. Poot en Dirk 
Scheringa. Dit is een belediging! Dirk heeft willens en wetens de klanten 
belazerd, dit kan je van Jan Poot absoluut niet zeggen. Jammer van zo'n 
vergelijking! Jan Poot houdt vol!l

- door Jan van der Zwan op donderdag 22 oktober om 16:43 

Ik heb heel veel respect en bewondering voor wat de heer Poot doet. 
Hiervoor is m.i. zeer veel doorzettingsvermogen, wilskracht, kennis van 
zaken en een goede gezondheid onontbeerlijk. Ook in onze democratische 
rechtsstaat dient het recht soms te worden bevochten. Ik kijk met 
belangstelling uit naar het nieuwe boek van de heer Poot en last but not 
least wens ik de heer Poot veel succes en alle goeds toe!

- door Arnoud Philippo op woensdag 21 oktober om 22:12 

Meineed plegen met gigantische economische gevolgen voor ons land.En 
dan nog beloond worden met 75 mille. Ik ben blij dat heer J. Poot deze 
aangifte heeft gedaan.Bedankt namens heel Nederland!

- door Kees van der Werf op woensdag 21 oktober om 21:43 

Dit is buitengewoon schandalig en ik hoop dat deze man zijn straf niet zal 
ontlopen. Hoe is het in hemels naam mogelijk dat deze man die notabene 
rechter is met judas geld beloond vrijuit gaat. Schandalig, ik wens u heel 
veel sterkte en vertrouwen toe en volg uw strijd al jaren.

- door R Kloeth op dinsdag 20 oktober om 19:25 

Ik hoop van harte dat deze valse magistraat hangt!
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Laatste nieuws:

08-04-2011
Stan de Jong: Chipsholzaak 
explodeert

08-04-2011
Eric Smit: Kalbfleisch 
corrupt verklaard

07-04-2011
Griffier liep rond met een 
groot geheim "dat me 
enorm dwars zat"
Ze had er nooit meer bij 
stilgestaan. Tot ze in 2007 een 
artikel in de Nieuwe Revu las over 
rechter Hans Westenberg en de 
Chipshol-zaak. Ineens begreep ze 
het. Zo was het dus gegaan. Zo 
hadden haar collega's het dus 
geregeld.

 
 

07-04-2011
HP/De Tijd: Sex, lies and 
technology, Chipshol-zaak 
begint steeds bizardere 
vormen aan te nemen

07-04-2011
NOS Radio Journaal: 
klokkenluider klapt uit de 
school over het handelen 
van rechters
Voor het eerst klapt iemand uit de 
school over het handelen van 
rechters. In dit geval bij de 
rechtbank Den Haag, want daar 
blijkt een griffier klokkenluider te 
zijn. Ze wilde anoniem blijven 
maar is toch gehoord als getuige 
in de zogeheten Chipshol-zaak.

17-12-2010
Zaken rond Kalbfleisch en 
De Vleeschmeesters

17-12-2010
Partijdig? Lariekoek, zegt 
Westenberg

09-12-2010
NRC: ‘Liegende’ rechter 
kluste er ook nog wat bij

 Generaal pardon voor 3e toren

 De Polderbaan: we zijn  
     er bijna...!

 
Contact:
reacties@schipholwanbeleid.nl
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Laatste tweets:

13-06-2011
3. Door wanbeleid Schiphol 
asfaltwoestijnen i.p.v. 
topprojecten zoals dat van 
Steve Jobs. Middelmaat in 
de middenmoot. 
http://t.co/WkmHL49

13-06-2011
2. Zienswijze Steve Jobs 
sluit naadloos aan op die 
van Jan Poot. Werd door 
Schiphol genegeerd en voor 
gek verklaard. 
http://t.co/WkmHL49

13-06-2011
1. Prachtig plan Steve Jobs 
voor Apple-hoofdkantoor 
(13.000 mensen). 80% 
landscaping. 6000 bomen. 
auto's eronder. 
http://t.co/WkmHL49

Volg ons op twitter ›› 

Laatste reacties:

15-06-2011, 17:06
Rutger 
De beantwoording van de 
kamervragen zijn uitgesteld 
door...

14-06-2011, 16:17
Johannes Beentjes 
Beste Geertje, ik zat me net 
hetzelfde af te vragen. Er is 
toch...

11-06-2011, 10:21
geertje 
eens kijken 2 mei vragen 
gesteld, nu 10 juni......waar 
blijven...

 
 

9-06-2011, 13:07
DS 
De staatssecretaris zei, het 
gaat niet om de waarheid, 
maar om...

9-06-2011, 12:28
Johannes Beentjes 
Ben na de extreme 
mediastilte van de 
afgelopen anderhalve 
maand...
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‹ Naar het overzicht

- door AndrÃ© op dinsdag 20 oktober om 16:23 

Dus toch: de aanhouder wint !? Veel succes toegewenst. Ik blijf de 
ontwikkelingen nauwgezet volgen.

- door Ruud Hamringa op dinsdag 20 oktober om 16:06 

Onvoorstelbaar wat een uithoudingsvermogen van de familie Poot. De 
tactiek van overheden om mensen uit te spelen(hongeren) d.m.v. 
ellenlange termijnen en procedures is een structureel probleem van onze 
democratie. Maar het loont Succes

- door Cor de Vries op dinsdag 20 oktober om 13:40 

De ongekende strijdvaardigheid van dhr. Poot is bewonderenswaardig. 
Het is te hopen dat hij de overwinning van zijn strijd tegen 
vooringenomenheid van ( een deel) van de rechterlijke macht en 
gekonkel van politici nog in levende lijve mee mag maken. Sterk is hij in 
ieder geval wel en dat geeft hoop voor de toekomst.

- door C. Bosman op dinsdag 20 oktober om 13:38 

Fantastisch zoals u ten strijde trekt. Alles wat mis is binnen de rechtelijke 
macht dient met alle macht bestreden te worden. Helaas is de politiek 
ziende blind. Er heerst veel onrecht en uitbuiting binnen onze 
maatschappij, waar ook de familie Poot het slachtoffer van is. Maar ook 
Dirk Scheringa, die door de bewindvoerder kapot wordt gemaakt. 
Nederland is een land waar mensen, die hun hoofd boven het maaiveld 
uitsteken hard omlaag worden geduwd. De Partij Voor Gerechigheid zal 
met alle energie het tij doen keren. Daar hebben wij echter wel steun 
voor nodig. Dus Nederland wordt wakker en strijdt net zoals de heer Jan 
Poot voor gerechtigheid, samen met de Partij Voor Gerechtigheid.

- door Arjan Gelder op dinsdag 20 oktober om 13:24 

Wellicht en hopelijk is dit de doorbraak waarop Jan Poot verder kan door 
vechten.

- door Paul op dinsdag 20 oktober om 12:43 

De waarde van de eventuele en/of uiteindelijke beloning die de heer J. 
Poot zal behalen staat geheel in de schaduw van wat voor een en welke 
inzet de heer Poot zich getroost het nederlandse onkruid te bestrijden. Ik 
steun en bewonder dhr Poot zeer!!

- door Robert de Jonghe op dinsdag 20 oktober om 12:43 

Driewerf hoera voor Jan Poot. Komt er dan eindelijk gerechtigheid in deze 
zaak?

- door Joep van Rooj op dinsdag 20 oktober om 12:22 

Hulde hiervoor ! Deze kwestie mag geenszins doodbloeden, net zo min als 
de procedure inzake Chipshol.

- door Frans op dinsdag 20 oktober om 12:20 

plaats een reactie 
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