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'Proces niet op initiatief Westenberg'
Laatste update: 10 november 2010 19:02

UTRECHT - De Raad voor de Rechtspraak heeft de landsadvocaat opdracht gegeven
voor het voeren van de procedure van voormalig rechter Hans Westenberg tegen
Chipshol-advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat.
Westenberg procedeerde niet op eigen initiatief, ook al heeft hij de
eerste stap gezet.
Dat zei Bert van Delden, oud-president van de Haagse rechtbank en
voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, woensdag tijdens zijn
verhoor als getuige in de rechtbank in Utrecht.
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Van Delden verscheen op verzoek van projectontwikkelaar Chipshol
voor de rechter-commissaris. Ook andere (voormalige) rechters
worden gehoord.

Schadeprocedure
Chipshol stelt door een uitspraak van 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 starten tegen Westenberg en de Staat en hoopt met de
getuigenverhoren meer feiten boven water te halen.
Volgens Chipshol-directeur Peter Poot beschermt de rechterlijke macht Westenberg, ondanks
dat is bewezen dat hij heeft gelogen. Hij zei dat toen rechter-commissaris Eelkama meer
vragen over de procedure tegen Smit en Kat in eerste instantie niet toestond.
'Liegende rechter'
Westenberg spande een aantal jaar geleden naar aanleiding van uitlatingen van Smit in een
boek van journalist Kat een procedure aan tegen de twee.
Het betrof de vraag of Westenberg had gebeld met advocaten in de Chipsholzaak. Westenberg
ontkende, Smit beweerde het tegendeel. Uiteindelijk verloor de rechter deze zaak, toen het
gerechtshof telefoongesprekken bewezen achtte.
Westenberg kreeg daardoor de naam een 'liegende rechter' te zijn. De Raad voor de
Rechtspraak had hem in de procedure bijgestaan en staat hem ook nu nog bij, tot groot
onbegrip van Chipshol.
Klachten
Eerder op de dag zei Van Delden al dat een president van een rechtbank niet de bevoegdheid
heeft een rechter van een zaak te halen.
De opmerking betrof de bekendheid van Van Delden met klachten van Chipshol in de jaren
negentig over Westenberg. Uiteindelijk kwam na een wrakingsverzoek een andere rechter op
de zaak te zitten.
''De contouren zijn duidelijk'', zei directeur Peter Poot van Chipshol na afloop van het verhoor.
''Westenberg kon volledig zijn gang gaan binnen de rechtbank.''

Eerdere berichten
Vandaag
• 'Rechters straffen zwaarder dan tien jaar geleden'
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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
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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