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Vier rechters zullen eind juni 
worden verhoord in Chipshol-zaak 

  

Van een onzer redacteuren © NJD    
woensdag, 18 mei 2011 

Gerechtshof Amsterdam/NJD - Het gerechtshof Amsterdam 
heeft gisteren het door Chipshol verzochte voorlopig 
getuigenverhoor toegewezen. Het hof (formeel: de 
raadsheercommissaris) zal vier rechters als horen op 29 en 30 
juni.  

Chipshol c.q. de familie Poot wenst opheldering - in de lange 
strijd tussen chipshol en Schiphol over bouwgrond - omtrent 
de vervanging van de rechters die belast waren met de 
behandeling van de zaken tegen de Luchthaven Schiphol N.V. 
(en tegen de Luchtverkeersleiding Nederland).  

Chipshol denkt mede gelet op de tegenwerking die zij naar 
haar stelling van andere (semi)overheidsorganen heeft 
ondervonden, dat de vervanging te maken heeft met de wijze 
waarop de vervangen rechters de zaken behandelden.  

Centrale vraag is of er sprake is van onrechtmatige 
beïnvloeding van de procedure door het gerechtsbestuur van 
de rechtbank Haarlem. 

Achtergronden 

De rechtbank Den Haag heeft op 16 juli 2007 (LJN BA9669) 
het verzoek van Chipshol om een voorlopig getuigenverhoor te 
mogen houden afgewezen.  

In hoger beroep is het hof Den Haag op 8 mei 2008 (LJN 
BD2212) tot dezelfde beslissing gekomen.  
De Hoge Raad heeft op 19 maart 2010 (LJN BK8146) de 
uitspraak van het hof Den Haag vernietigd. De door Chipshol 
gestelde gang van zaken zou, als deze zou komen vast te 
staan, een ernstige schending betekenen van het recht van 
Chipshol op een eerlijk proces.  

In een procedure tegen de Staat zou Chipshol in elk geval, als 
genoegdoening voor deze schending, een verklaring voor 
recht kunnen vorderen dat de Staat onrechtmatig heeft 
gehandeld. Het hof heeft dan ook ten onrechte het verzoek 
afgewezen met het argument dat de eventueel in te stellen 
vordering niet toewijsbaar is en dat Chipshol om die reden 
geen belang bij haar verzoek heeft.  

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof 
Amsterdam, dat opnieuw over het verzoek moest oordelen.   

LJN BQ4794 

< Vorige   Volgende > 
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O P M E R K E L IJ K 

  

In Amsterdam een res nullius, in Den Bosch uitvoerige 
rechtszaak over: duiven 

Duif die prijs wint is een belegging, aldus de 
vrouw 

Vallen duiven onder het begrip inboedel? Is in casu sprake van 
gemeenschappelijke eigendom? Is het houden ervan een hobby, 
waarvan de kosten tot de kosten van de huishouding behoren? 
Deze vragen staan centraal bij een opmerkelijke verdeling van 
goederen. 

 'De rechtbank zal vooreerst de vraag beantwoorden of ten 
aanzien van de duiven sprake is van een eenvoudige 
gemeenschap van goederen dan wel van privé-eigendom van de 
man, aangezien het antwoord daarop van belang is voor de 
verdere beoordeling. 

Door de man is gesteld dat hij op het moment dat partijen 
gingen samenwonen al duiven had, dat hij op het moment van 
huwelijk nog steeds duiven had en dat de op de peildatum 
aanwezige duiven zijn verkregen door eigen kweek, ruiling of 
schenking. 

Door de vrouw wordt niet betwist dat de man ten tijde van het 
huwelijk al duiven bezat, zij betwist slechts dat gedurende het 
verrekentijdvak de duiven uitsluitend door eigen kweek, ruiling of 
schenking zijn verkregen.  
LEES VERDER... 
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Geen nieuwe zaken Zwolle, Deventer en Lelystad rond de 
feestdagen 

Rb Zwolle - Wegens een aantal feestdagen in 2011 zullen op 
enkele data geen nieuwe zaken kunnen worden aangebracht, dit 
in verband met een verminderde verwerkingscapaciteit. Indien er 
wel nieuwe zaken voor deze rolzittingen worden aangebracht 
zullen deze worden geretourneerd. 

Aanbrengen nieuwe zaken  
Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor het 
aanbrengen van zaken in Zwolle, Lelystad en Deventer.  

 
Zwolle   
7 juni  geen nieuwe zaken aanbrengen  
27 december geen nieuwe zaken aanbrengen  
     
LEES VERDER... 

U I T G E L I C H T 

Update Politie en OM schietpartij Alphen 

OM Den Haag - Politie Hollands Midden is onder leiding van twee 
officieren van justitie sinds zaterdagmiddag bezig met een 
strafrechtelijk onderzoek naar de schietpartij in het 
winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Er werken 
ruim 70 rechercheurs aan deze zaak. Doel is om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te krijgen over de exacte gebeurtenissen van 
zaterdag.   

Naast dit grootschalige onderzoek, heeft de Hoofdofficier van 
Justitie ook besloten dat er onderzoek komt naar het verstrekken 
van de wapenvergunningen. Vanuit de zorgvuldigheid en 
vanwege de objectiviteit zal de rijksrecherche dit feitenonderzoek 
doen.  
LEES VERDER... 
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Onderzoek naar juridische aspecten van maatschappelijk 
ondernemerschap (MVO's) 

De Universiteit van Tilburg heeft mr. Louis Houwen met ingang 
van 1 januari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Privaat-
publiek ondernemingsrecht bij TiasNimbas Business School. Zo 
laat de onderwijsinstelling vanochtend weten. 
LEES VERDER... 
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