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BREAKING: AANGIFTE WESTENBERG 
Door: Micha Kat op 20 oktober, 2009 in Algemeen, 20 Comments 

Peter Poot van Chipshol op Radio 1 over de meineed-aangifte tegen Westenberg

Gisteren is door gebiedsontwikkelaar Chipshol aangifte gedaan tegen rechter Westenberg, 
voormalige vice-president van de Haagse rechtbank, wegens meineed. Hier details en hier de 
speciale Westenberg-website waarop ook alle details over de meineed. De affaire-Westenberg 
begon direct na het uitkomen van het boek Topadvocatuur van de hand van uw webmaster. Hij gaf 
de aanzet tot het blootleggen van het eerste aangetoonde geval van corruptie binnen de rechterlijke 
macht. De zaak gaat om een belang van miljarden. In dit filmpje ziet u het bezoek dat uw 
webmaster recent aan Westenberg bracht (korte versie). Uw webmaster kan geen advocaat vinden 
die Westenberg wil dagvaarden om zijn schade op hem te verhalen.

20 Responses to “BREAKING: AANGIFTE WESTENBERG”

Feed voor dit bericht 

ir. Alfred Mol 
20 oktober, 2009 om 9:09 

Uit eigen, directe ervaring weet ik, dat rechters wel vaker buiten de zitting overleg plegen 
met advocaten. Zeker als een advocaat ook nog plv-rechter is, dan zijn er sowieso al 
kontakten.

Echter het is goed fout als Kort Geding rechter Numann het concept-vonnis aan advocaat S 
De Wit van Technip Benelux/ KTI BV afgeeft. Dan lijkt het erop, dat deze partij het vonnis 
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kan redigeren. 
Hierover heb ik al aantal jaren geleden een klacht ingediend bij mr Van Delden, 
RaadvRechtspraak. Van Delden beweerde eerst, dat het uitgesloten was, dat wederpartij 
Technip Benelux een concept-vonnis had verkregen. Echter na overleg van dat concept-
vonnis kon Van Delden dat niet langer weerspreken. 
NB Van Delden heeft hier nooit verder werk van gemaakt, immers mr Numann is een paar 
jaar later benoemd in de Hoge Raad – ondanks deze fout…. Conclusie: het is zooitje… 

NB Technip is een firma die een naam heeft ivm omkoping (“bribery”) – check zelf met 
Google.

Waardering:  0  0 (0)
98006887 
20 oktober, 2009 om 13:42 

@ Micha Kat

Heb ik het helemaal verkeerd begrepen… Ik dacht dat het beschreven werd in het boek: lux 
libertas en leugens, wat ik wel heb en geplanned had te lezen op vakantie….. maarja je weet 
hoe dat gaat met planningen…(zeker op vakantie..lol)

Oke oke, Topadvocatuur waar is dat te koop dan???

Waardering:  0  0 (0)

•

boks 
20 oktober, 2009 om 21:29 

@ Alfred Mol

De justitie is inderdaad een zooitje maar geef ze eens ongelijk. 
Ze wonen in gewone huizen doordat ze niet goed betaald worden en zijn zodoende ook 
slecht te beveiligen. 
Waar ze kennerlijk te weinig over nagedacht hebben dat de onveiligheid, door hun 
gedoogbeleid, alleen maar zal toenemen. En net als Dirk Scheringa doet, zullen zij daar 
anderen de schuld voor geven. 
Wie heeft nog respect voor zulke mensen, ik in iedergeval niet. Maar begrip heb ik wel.

Waardering:  0  0 (0)

•

boks 
20 oktober, 2009 om 21:34 

@ ir. Alfred Mol

Toch wens ik je heel veel succes in je strijd!!!!

Waardering:  0  0 (0)

•

ir. Alfred Mol 
21 oktober, 2009 om 9:18 

Rechter Westenberg was ook adviseur voor Sirus Procesfinanciering N.V. te Rotterdam 
vanaf 01-01-2002. 
Dit lijkt mij goed fout. Immer Sirus heeft een financiele interesse in bepaalde juridische 
procedures, Westenberg is dan adviseur. 
Dus dan mag je aannemen, dat rechter Westenberg dan wat gaat lobbyen bij de 
behandelende rechters om de zaak de juiste kant opte krijgen. Dat is toch corruptie. Zo’n 
nevenfunctie moet toch niet kunnen voor een rechter.
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Rechter Numann heeft concept-vonnis aan (advocaat van)Technip Benelux BV geleverd. 
Technip is bekend van omkooppraktijken. Dan lijkt dat ook een vriendendienst of 
omkoopaffaire. NB Een vriendendienst door rechter is ook een vorm van corruptie.

Ach ja, het gebeurt gewoon. Je meldt het aan mr Van Delden (RvRechtspraak), die kan dat 
niet weerleggen, maar die doet er niks mee. Numann wordt zelfs nog in de Hoge Raad 
benoemd….

In ieder geval heb ik recent wel een veroordeling door Europees Hof van de Staat der 
Nederlanden ivm eindeloos rekken door Gerechtshof (Fasseur-van Santen) Den Haag weten 
te bewerkstelligen. Eea was ook kort op TrosRadar op 2& September.

Waardering:  0  0 (0)
boks 
22 oktober, 2009 om 10:21 

@ ex israelite Victim

Ja, het zijn lekkere jongens die dat doen. 
Bij dat clubje zitten ook een paar vuile vrouwen. 
Van bedreigingen weet ik genoeg. 
Je raakt er nooit aan gewend, maar je kan er wel mee leven.

Waardering:  0  0 (0)

•

Rudolf Paul 
22 oktober, 2009 om 14:06 

@ Victim 
Tja,’tiswat met al die joden. Ik raad je aan om ‘s avonds voor je in bed stapt goed onder je 
bed kijken – het kan maar zo dat daar een jood onder ligt met een groot mes tussen z’n 
tanden die je in je slaap wil vermoorden. Wees op je hoede!

Waardering:  0  0 (0)

•

aart-liberty 
22 oktober, 2009 om 14:22 

@ Victim 
Op alle belangrijke posities over de gehele wereld, zitten Zionisten. Je mag alles over 
Arabieren zeggen, maar totaal niets over Joden, dat heet dan ineens anti-semitisme. John F. 
Kennedy had ooit het plan de FED op te heffen en toen explodeerde zijn hoofd en echt niet 
door toedoen van Lee Harvey Oswald. Bezoek eens de site van Christopher Bollyn 
(http://www.bollyn.com/), die geeft een klein overzicht van de terreinen, waar foute joden 
werkzaam zijn.

Waardering:  0  0 (0)

•

Rudolf Paul 
23 oktober, 2009 om 15:44 

@ aart-liberty en Victim

Zijn jullie door het OM of Joris Demmink gestuurd om deze site zo veel mogelijk te 
vervuilen met antisemitisch gelul? In de hoop dat de meeste bezoekers daardoor afhaken?

Waardering:  0  0 (0)

•

Rudolf Paul •
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23 oktober, 2009 om 21:40 

pas op voor de hoden die rare hoeden dragen…

Waardering:  0  0 (0)
AIRVD 
23 oktober, 2009 om 23:04 

Ah fijn, mijn weblog komt er zelfs in voor. Voor de duidelijkheid: ik heb niets met die 
antisemitische bullshit te maken.

Waardering:  0  0 (0)

•

groot 
24 oktober, 2009 om 10:16 

Domdomdom, ikke maar denken dat semieten stammen in het Midden-Oosten worden 
bedoeld die zouden afstammen van Sem, een van de broertjes van Noach (Cham en Jafeth 
andere broertjes). 
Oh ja, zowel die vermaledijde Arabische als Joodse tribes zijn semiet.

God zij geloofd dat we @victim hebben.

Waardering:  0  0 (0)

•

groot 
24 oktober, 2009 om 10:17 

@mezelf

geen broers maar zonen uiteraard

Waardering:  0  0 (0)

•

boks 
24 oktober, 2009 om 21:22 

@ groot

Wat ben jij een lul!!!!!

Waardering:  0  0 (0)

•

boks 
24 oktober, 2009 om 21:25 

@ groot

Jij ben niet alleen maar een lul, jij kan voor mij ……..

Waardering:  0  0 (0)

•

groot 
25 oktober, 2009 om 10:25 

@boks

Charmant.

Waardering:  0  0 (0)

•

boks •
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25 oktober, 2009 om 19:07 

@ groot

sorry!

Waardering:  0  0 (0)
boks 
25 oktober, 2009 om 22:24 

Nou ik trek mij effekes helemaal terug. Ga over alles nadenken. 
Tot over een aantal maanden.

Waardering:  0  0 (0)

•

petje 
25 oktober, 2009 om 23:19 

@boks blijf hier aub voortaan weg; gewoon lezen en verder je kop houden..

Waardering:  0  0 (0)

•

aart-liberty 
26 oktober, 2009 om 6:52 

@ boks

Als je richting @ groot met vleeswaren gaat gooien, terwijl er miljoenen in de wereld 
honger lijden, dan kun je reacties met het verzoek om hier verder weg te blijven, 
verwachten. Bovendien ben ik van mening, dat onderlinge scheldpartijen weinig bijdragen 
aan het onderwerp van deze post. In het verleden heb ik het een keer voor je opgenomen, 
maar als je je nu zelf bezondig aan stupide posten, dan is het inderdaad beter om hier maar 
voorgoed weg te blijven. Anders ben je de “lul” die je anderen toewerpt, zelf.

Waardering:  0  0 (0)

•
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De Vaatstra files

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een 
bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer 
is 672997150. te Amsterdam.

De liegende rechter

Klokkenluider On Air

Search  Zoek »  
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