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Advocaat Bram Moszkowicz

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft advocaat Bram Moszkowicz in de arm
genomen in de meineedzaak tegen oud-rechter Hans Westenberg.
Moszkowicz moet ervoor zorgen dat het Openbaar Ministerie (OM) snel een
besluit neemt of Westenberg strafrechtelijk wordt vervolgd, zo heeft
Chipshol vandaag bekendgemaakt.

Topman Jan Poot van Chipshol deed in oktober 2009 aangifte van meineed en
valsheid in geschrifte tegen Westenberg. Ondanks herhaalde verzoeken om
actie heeft het OM nog altijd geen beslissing genomen.

Chipshol zegt het nu 'welletjes te vinden' en heeft daarom Moszkowicz
ingeschakeld. De ontwikkelaar zegt in de jaren negentig veel geld en grond te
zijn verloren door een uitspraak van Westenberg, die toen vicepresident van de
rechtbank in Den Haag was.

Westenberg zou daarbij hebben samengespannen met zijn collega Pieter
Kalbfleisch. Westenberg is zelf inmiddels met vervroegd pensioen gegaan. Zijn
voormalige collega Kalbfleisch ging afgelopen voorjaar in verband met de
beschuldigingen met onbetaald verlof als topman van de NMa.
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Chipshol	huurt	Moszkowicz	in	voor	zaak
tegen	oud-rechter

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft advocaat Bram
Moszkowicz in de arm genomen in de meineedzaak
tegen oud-rechter Hans Westenberg. Moszkowicz ...
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Opstelten	gaat	'precies	kijken'	naar	gebruik
dienstwapen

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid) wil 'precies kijken'
hoe politieagenten omgaan met hun dienstwapen als ze
buiten dienst zijn. Er zijn ...
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IJmuidenaar	opgepakt	na	vondst	50	kilo
zwaar	vuurwerk

VK UPDATE  De politie heeft vandaag 50 kilo zwaar
vuurwerk aangetroffen in een flatwoning in IJmuiden.
Ook vonden agenten voldoende grondstoffen om ...
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Stemming	natuurakkoord	onzeker	in
Flevoland

De stemming in de provincie Flevoland over het
natuurakkoord van staatssecretaris Henk Bleker
(Landbouw en Natuur) staat op losse schroeven. Het ...
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Jongen	kaapt	apothekersbusje	onder	neus
bestuurder	weg

Een nog onbekende jongeman van ongeveer 20 jaar
heeft vanochtend in Eindhoven het busje van een
apotheekkoerier gestolen. De dader stapte voor de ...
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Hoogleraren	vinden	bouw	Borssele	II
volstrekte	 lauwekul

Een tweede kerncentrale in het Zeeuwse Borssele is
onnodig, onbetaalbaar en onrendabel. Dat schrijven 69
hoogleraren op het gebied van milieu, ...
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Bleker:	niets	te	verbergen	over	Reiderwolde
VK UPDATE  Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur)
spreekt tegen dat zich rond het Groningse natuurgebied
Reiderwolde verkeerde zaken hebben voorgedaan. Hij
...
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Onderzoek	naar	Italiaanse	maf ia	in
Nederland

Er komt een onderzoek naar de activiteiten van de
Italiaanse maffia in Nederland. Een woordvoerder van
het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt ...
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VVD	eist	opheldering	vervoer	scholieren	naar
protest

De VVD in de Tweede Kamer eist opheldering van
minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) over scholen
die het vervoer van hun leerlingen hebben ...
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Kamer	wil	brief	en	spoeddebat	discutabele
voorbeeldnatuur	Bleker

De Tweede Kamer wil een brief van staatssecretaris
Henk Bleker van Landbouw over het Groningse
natuurgebied Reiderwolde. Na de brief volgt een ...
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