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'President kan rechter niet van zaak halen' 

UTRECHT – Een president van een rechtbank heeft niet de bevoegdheid een rechter van 
een zaak te halen. Dat zei Bert van Delden, voormalig president van de rechtbank in Den 
Haag, woensdag tijdens zijn verhoor als getuige in de rechtbank in Utrecht. 

Van Delden is op verzoek van projectontwikkelaar Chipshol 
verschenen voor de rechter-commissaris. Ook andere (voormalige) 
rechters worden gehoord.

Chipshol stelt door een uitspraak van rechter Hans Westenberg in de 
jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het bedrijf vindt 
dat Westenberg, oud-vice-president bij de Haagse rechtbank, partijdig 
is geweest en zich heeft laten leiden door belangen van de 
tegenpartij.

Chipshol wil een schadeprocedure beginnen tegen Westenberg en de Staat, en hoopt met de 
getuigenverhoren meer feiten boven water te halen. Westenberg werd vorige week al gehoord.

Transparante procedure

Van Delden was destijds bekend met de klachten van Chipshol over de gang van zaken tijdens 
het proces dat werd voorgezeten door rechter Westenberg, zo stelde hij. Zo zou de advocaat 
van Chipshol Hugo Smit niet de afgesproken tijd hebben gekregen voor zijn pleidooi.

Volgens van Delden kan een rechtbankpresident een rechter niet van een zaak halen. Een 
partij kan als hij meent daarvoor gronden te hebben, een rechter wraken. "Een transparante 
procedure waarbij ook de wederpartij zijn mening kan geven", aldus Van Delden.

Eerdere berichten

Vandaag

'Rechters straffen zwaarder dan tien jaar geleden' •
Nieuw onderzoek haren in Puttense moordzaak •
Zwaar ongeval met huifkarren •
Nederlander vermist op Atlantische Oceaan •
'Lucht grote steden niet schoon genoeg' •
'Zelfportret' Van Gogh blijkt portret van broer Theo •
'Vooral mannen slachtoffer op spooroverweg' •
'Test criminele jongere op intelligentie' •
Brand verwoest watersportloodsen in Lemmer •
Basisschool ontruimd om verdacht koffertje •
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Udenaar weer opgepakt voor dood Veghelse •
Koperdief stript bliksemafleider in haven •
Tbs'er ontsnapt tijdens verlof •
'Damschreeuwer' uit de cel •
Philips roept haardrogers terug •
Vogelaarwijken nauwelijks vooruit gegaan •

Gisteren

Bergen wil dat inwoners naar rechter stappen •
'Grote onrust onder politiemensen' •
Politie hoort hardrijder webfilmpje GeenStijl •
EU-missie onderzoekt Nederlander Feith •
Dodelijke steekpartij azc in Laren •
Dreigende gasexplosie door koperdiefstal •
Amstelvener zette Filipijnse aan tot misbruik •
Commissaris Koningin verhuisd naar Lelystad •
Verdachten opgepakt na geweld tegen agent •
Amsterdam maakt 24 uur uitgaan mogelijk •
RK-Kerk moet slachtoffers misbruik betalen •
Weigerambtenaren niet welkom in G4 •
Geen vervolging voor uit raam gooien baby •
Mannen vallen hulpverleners aan in Heesch •
Aanslag met handgranaat op Amsterdamse kledingzaak •
Reconstructie gezicht Thomas a Kempis mislukt •
Waarschuwing voor verdachte fysiotherapeut •
Rotterdamse scholen pakken samen verzuim aan •
'Dierenleed bij varkensstallen met keurmerk' •
Man die 308 reed lastig te bekeuren •
'Kindermisbruik onvoldoende herkend' •
CDA bezorgd over bezuinigingen op kinderopvang •
Geen studiegeld voor langdurige spijbelaars •
Valse brief over controle leegstand Amsterdam •
EOD vindt geen explosieven bij Ikea Delft •
600 bezoekers Ikea Delft kunnen niet bij auto •
Verdacht pakketje bij Ikea Delft •
'Mies Bouwman positiefste Nederlander aller tijden' •
‘Alternatief’ voor gedupeerden Concert at SEA •
Acht op tien Nederlanders voor boerkaverbod •
Nederlands zwemwater verslechterd •
'Wees bij hoosbuien waakzaam op de weg' •
Tien nieuwe diersoorten bij Doggersbank ontdekt •
Verdachten Haagse protestmarsen weer vrij •
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