
5 reacties

Cornelis Gerardus 25 juni 2009 op 10:53 am 

Wat is daar voor nieuws aan als ik kijk naar het verkrachten van het recht bij vrijheid van 

meningsuiting en politieke processen alsmede het toestaan van openlijke discriminatie etc.et.

ruud 25 juni 2009 op 11:06 am 

Meteen een beroepsverbod voor de liegende rechter instellen. 

Maar ja, als een alcoholGuusje nota bene op het ministerie van anti-alcoholrijden en -bekeuren(!) ook 

al mogelijk blijkt, dan is er al jarenlang iets goed mis met Nederland. 

Respect voor politici, magistraten, en andere lieden die liever een nieuwe uitdrukking uit de pet 

toveren dan te spreken over de aloude doofpot is bij mij danook niet meer te vinden.

Dirk 25 juni 2009 op 11:30 am 

Onbegrijpelijk dat deze man niet meteen op non actief wordt gezet. Een rechter dient geen enkele 

schijn van verdenkingen tegen zich te hebben. Er is zelfs een hele website 

http://www.rechterwestenberg.com
http://www.rechterwestenberg.com

over hem om te waarschuwen voor deze persoon. Het kan toch niet zo zijn dat hij gewoon maar 

blijft zitten en weer in de fout kan gaan. NL, wordt wakker!

Durk 1 juli 2009 op 10:39 am 

Stibbe Advocaat Tim de Greve speelt hierin (ook in andere zaken trouwens) een vreselijk vies spel. 

Deze advocaat zou ook voor het leven geschorst moeten worden. zie ook 

http://www.wanbeleidschiphol.nl
http://www.wanbeleidschiphol.nl

voor zijn vieze spelletjes.

Henk ZH 24 augustus 2009 op 1:11 pm 

Wie in de afgelopen jaren de ontwikkelingen heeft gevolgd van Chipshol versus Luchthaven Schiphol 

op de sites vanSchipholwanbeleid, Klokkenluideronline en Stan de Jong en via Revu, weet dat bijna 

ex-rechter Westenberg een wel heel uitzonderlijk kwalijke rol heeft gespeeld. Ik neem aan dat 

Chipshol nog helemaal niet klaar is met deze doortrapte, corrupte ‘magistraat.’ De schade voor 

Chipshol loopt in de tientallen miljoenen, dat is niet opgelost met het vroegtijdige pensioen van 

Westenberg.

Rechter Westenberg in de fout
Geschreven op 25 juni 2009 door Nieuwe Revu

De prominente Haagse rechter Hans Westenberg heeft wel degelijk gebeld 

met advocaten. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag bepaald in 

een unieke rechtszaak. De rechter had eerder ontkend telefonisch contact 

te hebben gehad met advocaten van gebiedsontwikkelaar Chipshol. Dat 

rechters achter de schermen met advocaten bellen wordt als not done 

beschouwd, zij moeten immers volstrekt onafhankelijk zijn. Het hof schrijft 

dat in twee gevallen is vast komen te staan dat mr. Westenberg zich daar 

niets aan gelegen heeft laten liggen.

In december 1994 belde de rechter met toenmalig Chipshol-advocaat Hugo Smit. Een gesprek ‘dat niet 

heel kort heeft geduurd’, aldus het hof. ‘Het was meer dan een zakelijk gesprek.’ Begin 1997 belde 

Westenberg opnieuw met een Chipshol-advocaat. Het hof omschrijft de inhoud van dit gesprek als ‘een 

ongebruikelijk telefoongesprek tussen een rechter en een advocaat’. Chipshol, dat grond bij Schiphol 

ontwikkelt en al jaren in diverse procedures is verwikkeld, beschuldigt Westenberg van ‘partijdigheid’.

Saillant is dat Westenberg zijn ontkennende verklaringen ook als getuige, onder ede, heeft afgelegd. Er 

zou dus mogelijk sprake zijn van meineed. In augustus krijgt de rechter een laatste gelegenheid om 

met tegenbewijs te komen.

Revu publiceerde een onthullend achtergrondverhaal over de praktijken van magistraat Westenberg: De 

Liegende Rechter
http://www.standejong.nl/wp-content/2008/03/liegenderechter.rtf

.

Voor de fijnproever: het arrest van het hof Den Haag van afgelopen 23 juni.
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