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Onderzoek meineed Haagse ex-
rechter (Chipshol-zaak) 

  

Van een onzer redacteuren NJD (c)    
woensdag, 10 februari 2010 

OM Utrecht - Naar aanleiding van een aangifte van meineed 
en valsheid in geschrifte tegen een gewezen lid van de 
rechtelijke macht, is de Rijksrecherche een onderzoek gestart 
in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie van het 
Arrondissementsparket Utrecht. 

In oktober 2009 werd deze aangifte gedaan in Den Haag. Met 
het oog op de onpartijdigheid van de rechtspleging, is de 
Hoge Raad verzocht een ander parket aan te wijzen om de 
aangifte in behandeling te nemen.  

De Hoge Raad heeft hiervoor het arrondissementsparket 
Utrecht aangewezen waarna de aangifte is doorgestuurd. De 
officier van justitie heeft na bestudering van de aangifte 
besloten dat er onderzoek moet worden gedaan naar 
mogelijke strafbare feiten. Het onderzoek zal geruime tijd in 
beslag nemen.  

De direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. 

< Vorige   Volgende > 
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NJD § LAATSTE NIEUWS 
 Vaderdag gisteren gevierd met door kinderen gemaakte 

Hoornse Taart (100-jarig arrest)  
 Verwijdering leerling met PGB-rugzakje van Joodse school 

terecht na gedrag kind én moeder  
 Artikel VARAGIDS onrechtmatig, uitspraak vergelijking Ron 

Boszhard met Ratko Mladic  
 Rechter in zaak Camilleri.nl: verwijdering foto's bij Google 

niet via advocaat wederpartij  
 Strafrechtelijke ontruiming gekraakte panden Amsterdam, 

vordering verbod ontruiming afgewezen  

O P M E R K E L IJ K 

  

Boekhoudster die Parnassia Bavo Groep oplichtte krijgt 18 
maanden celstraf, 6 mnd voorwaardelijk 

Wie de begunstigden zijn blijft 
onopgehelderd 

Er is op 31 mei jl. een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd 
(waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 
jaar) voor de boekhoudster - ene Zaniera B. - in de fraudezaak 
waarbij Parnassia Bavo Groep voor ruim 2 miljoen euro is 
benadeeld. Parnassia Bavo is een grote GGZ-instelling, verleent 
geestelijke zorg.  

De werkwijze van factureren wordt in de uitspraak uitgelegd. Er 
werd overigens gewerkt met boekhoudprogramma Basware en 
SAP. Het lijkt erop dat meer mensen betrokken moeten zijn 
geweest bij de fraude. De raadsman van de 25-jarige dame dacht 
dat misschien een hacker de facturen had vervalst. Hieronder 
alleen het oordeel: 
LEES VERDER... 

NJD § RECHTERS 

  

Weblog Recht Spreekt, Lieneke de Klerk bloggende rechter 

Rechtbank Den Bosch start een digitale dialoog met de 
samenleving via een weblog en chatsessies op de site van 
Brabants Dagblad.  

Rb 's-Hertogenbosch - Wat maakt een rechter allemaal mee in de 
rechtszaal en hoe komt een rechter tot een oordeel in een zaak? 
Op deze en andere vragen gaat rechter Lieneke de Klerk van de 
rechtbank ‘s-Hertogenbosch antwoord geven. 
LEES VERDER... 
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