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Chipshol: staat betaalt 
advocaat van rechter

Opmerkelijk nieuws uit het Chipshol-
kamp: de advocaat van rechter Hans 
Westenberg, die vreemd vonniste in de 
serie rechtszaken die Jan Poot tegen 
de overheid had aangespannen omdat 
hij zijn gronden niet mocht 
ontwikkelen, blijkt te zijn betaald door de staat. Het totale honorarium: €150.000.

Jan Poot (Quote 500 nr. 453, €53 miljoen) lag jarenlang in de clinch met Westenberg die 
er met zijn werkwijze genoegen in leek te scheppen om Poot telkens pootje te haken in de 
Chipshol-zaak, de soap rond ondernemer en zelf benoemd visionair Poot en zijn familie 
die diverse grondposities heeft bij luchthaven Schiphol. ‘De wijze waarop de Haagse 
rechter Westenberg in onze zaak heeft geopereerd, was van een stuitende partijdigheid. 
Deze man liegt en bedriegt.’ Dixit Poot destijds.

Chipshol-advocaat Hugo Smit beschuldigde Westenberg er zelfs van dat hij met 
betrokkenen bij de processen zou telefoneren om tot een bevredigend vonnis te komen. 
Een ongekend schandaal. Westenberg ontkende en spande tegen Smit een rechtszaak 
aan die jaren duurde. Op 23 juni vorig jaar oordeelde de hoogste Nederlandse rechtbank 
dat Westenberg inderdaad partijdig was en had gelogen. Hij had wel degelijk telefoontjes 
gepleegd. Daarop werd de rechter per 1 oktober met vervroegd pensioen gestuurd. 

Uit onderzoek van professor Wiek Slagter, voormalig adviseur van Chipshol en emeritus 
hoogleraar economie, blijkt nu dat de rechtszaken die de liegende Westenberg aanspande 
financieel werden gedekt door de Raad voor de Rechtspraak. Eerder werd gedacht dat de 
inmiddels overleden miljonair Harry van Andel de advocatenkosten dekte – hij was de 
tegenpartij van Poot in een rechtszaak waarin Westenberg vonnis wees.

Dat blijkt niet het geval: de €150.000 aan advocatenkosten zijn opgehoest door de Raad. 
Dat is opmerkelijk. Uit de opstelling van de Raad blijkt dat ze al die tijd hebben geloofd in 
de onschuld van Westenberg terwijl juist alles erop wees dat er op zijn minst een luchtje 
aan de rechter zat. Slagter: ‘Het was dus niet meer een zaak van Westenberg tegen Smit, 
maar van de rechterlijke macht tegen Smit. Geen kleinigheid, zeker niet voor een 
advocaat, die zijn beroep in belangrijke mate bij die rechterlijke macht moet uitoefenen.’

Slagter vervolgt: ‘De vorderingen van Westenberg waren gebaseerd op de leugen “Ik heb 
niet gebeld”. Zonder financiering door de Raad had Westenberg nooit vijf jaar tegen 
advocaat Smit geprocedeerd. De Raad voor de Rechtspraak heeft daarmee zelf het 
vertrouwen in de rechtspraak geschaad. Het financieel steunen van een liegende rechter, 
om zijn straatje schoon te vegen, is precies wat de Raad niet behoort te doen. De Raad, 
die geacht wordt de rechtsstaat te dienen, wekt de schijn zich te hebben gedragen als een 
Raad die in zijn tegendeel is verkeerd: een Raad niet vóór maar tégen de rechtsstaat.’

Ook de werkgever van Westenberg, Rechtbank Den Haag, helpt haar voormalige collega 
graag financieel een handje. Omdat hij eerder met pensioen moest dreigde er een 
pensioengat te ontstaan. De Rechtbank was zo vriendelijk om dat financiële gat voor de 
helft uit haar eigen middelen te dempen…
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Saalmink op 05 november 2010, 13:23 

Beatrix adcocaat. Is nu ook advocaat voor Westenberg 
in 2010. Merkwaardig. Een gelopen race dus.

Dirk op 18 januari 2010, 13:33 

Ik denk dat voormalig rechter Westenberg wel wat uit te leggen heeft. Zelfs in het 
Nederlands Juristenblad van januari 2010 (Het NRC voor juristen) 
http://www.rechterwestenberg.com/000214_Raad_steunde_ontslagen_vicepresident.html 
vertelt Prof. Wiek Slagter uitvoerig over de praktijken van de liegende rechter. Het zou 
toch "verdacht" zijn als een rechter met zo'n verleden zonder sancties en met een bonus 
van € 75000 vertrekt.

U op 16 januari 2010, 23:34 

Eduard, je argument slaat kant nog wal. De waarde van de grond steeg vrijwel meteen na 
aankoop, en had 15 jaar geleden al met extreme winsten kunnen worden doorverkocht. 
Echter, Chipshol stelde een uniek ontwikkelingsplan op, maar werd hierin tegengehouden 
door overheden en Schiphol, Schiphol die nu zelf meer verdient met vastgoed dan met 
vliegen. Nog steeds zou Chipshol de grond kunnen doorverkopen, maar dit wordt juist niet 
gedaan ivm een lange termijn visie, helaas niet gerealiseerd door tegenwerking. Deze 
zaak van Westenberg is maar een voorbeeld waaruit deze tegenwerking (na 15 jaar 
echter) overduidelijk blijkt.

Eduard op 16 januari 2010, 18:59 

Moet je maar geen grond kopen met als enige doel andere dwars te zitten om zodoende 
woekerprijzen af te dwingen. Er zijn nooit daadwerkelijke bouwplannen geweest voor 
Chipshol, alleen deze kwestie duurt nu al zo lang dat de Pootjes in hun eigen leugens zijn 
gaan geloven. 

Get a Life!

U op 16 januari 2010, 15:41 

Opmerkelijk dat jullie de chipshol zaak nu eens van een (danwel slechts iets minder) 
vooringenomen standpunt belichten.. Tijd om dit eens wat vaker te doen, aangezien Quote 
tot op heden riooljournalistiek mbt deze zaak heeft bedreven.

dax op 16 januari 2010, 15:07 

De heer Poot (b)lijkt te vechten tegen grotere machten. Hulde voor zijn standvastigheid. 
Maar, zoals Abba zong: the winner takes it all. En dat laatste is een uitermate 
bedroevende vaststelling. Chapeaux heer Poot.

Pierre op 15 januari 2010, 19:28 

Ja ongekend slecht van de Nederlandse Overheid. Maar eigenlijk wisten we dit allemaal 
allang. De rechtsstaat bestaat hier niet. Alles is al beklonken en gedaan op een wijze waar 
menig Afrikaans land rode oortjes van zou krijgen. De Nederlandse Georganiseerde 
Overheid zou dan eigenlijk ook periodiek verplicht key - positie's in het ambtelijk apparaat 
moeten laten vervangen door andere mensen. Idem dat een nieuwe minister bij zijn 
aantreden zijn eigen "administratie" meeneemt inclusief nieuwe DG's en SG's. Kost wel 
wat maar dan krijg je ook wat. In ieder geval een lagere Westenberg gehalte en erger over 
hetgeen wij allemaal nog niet weten
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