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Rechter Westenberg stapt op
Geschreven op 21 augustus 2009 door Nieuwe Revu
De omstreden vice-president van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg,
gaat per 1 oktober met vervroegd pensioen. Het besluit van Westenberg te
vertrekken is „in het belang van de rechtspraak”, aldus
http://www.crimesite.nl/content/view/14378/149/

de rechtbank Den Haag. „Zowel het bestuur als Westenberg wenst iedere
discussie over het rechterlijk functioneren van Westenberg te voorkomen.”
Maar die discussie was al lang en breed gaande. Aanleiding was de
procedure die Westenberg aanspande tegen journalist Micha Kat en
advocaat Hugo Smit. Volgens Smit – geciteerd door Kat in zijn boek
Topadvocatuur – had Westenberg tegen alle regels in buiten de rechtszaal om met advocaten gebeld.
Het ging om een zaak waarbij gebiedsontwikkelaar Chipshol betrokken was. Met zijn unieke procedure
opende Westenberg een doos van pandora waarvan hij nu zelf het slachtoffer is geworden…
In eerste aanleg won Westenberg van voormalig Chipshol-advocaat Smit. Maar in hoger beroep werd
door het gerechtshof vastgesteld dat Westenberg op tenminste twee gelegenheden wel degelijk met
advocaten had gebeld. En daarover had de rechter ook nog eens onder ede gelogen
http://www.revu.nl/nieuws/2009/06/25/rechter-westenberg-in-de-fout/

.
De rechter en de rechtbank Den Haag lijken nu eieren voor hun geld te kiezen. Maar de vraag is of
daarmee de kous af is. De vraag is namelijk onbeantwoord gebleven waarom Westenberg achter de
schermen druk uitoefende op advocaten. Volgens Chipshol-directeur Poot was Westenberg van meet af
aan partijdig in de zaak. Zeker is dat de rechter uiterst nadelige uitspraken voor de gebiedsontwikkelaar
heeft gedaan.
Revu volgde de affaire-Westenberg op de voet en publiceerde een onthullend achtergrondverhaal over
de magistraat: De Liegende Rechter (rtf)
http://www.standejong.nl/wp-content/2008/03/liegenderechter.rtf

.

10 reacties
Job

21 augustus 2009 op 5:09 pm

Het heeft (te) lang geduurd voordat wederom een frauderende topambtenaar z’n biezen moet pakken
na veelvuldig door de media hierop te zijn gewezen. Revu.NL heeft uitstekend werk verricht door de
zaak aan te zwengelen. Naast http://www.klokkenluider.nl
http://www.klokkenluider.nl

heeft ook http://www.rechterwestenberg.com
http://www.rechterwestenberg.com

uitvoerig de misstanden aan de kaak gesteld. Toch was een oneervol ontslag op z’n plaats geweest,
maar ja witteboorden houden de “poot” stijf.
Koos Dulfer

21 augustus 2009 op 6:28 pm

Goed werk, maar topje van de ijsberg. Kijk daarom ook op: http://www.mediation-last.nl
http://www.mediation-last.nl

en op de reactiepagina voor mijn evaluatie/up-date. Of, op http://www.courtwatch
http://www.courtwatch

“het laatste woord”
Is heel de (kinder)rechtspraak in Zuid Nederland corrupt 2?
Doorgaan!!!
A. Anthonijsz

21 augustus 2009 op 9:38 pm

Wanneer volgen de parttime rechters die daarnaast advocaat zijn, daar zijn zeer twijfelachtige
uitspraken van bekend.
bekink

22 augustus 2009 op 2:01 am

Er wordt een nogal freisleriaans beeld geschetst van deze liegende rechter. Prima dat dit soort
figuren eens grondig tegen het licht worden gehouden.
Dirk de Ven

22 augustus 2009 op 10:24 pm

Tsja, wie vandaag Rechter is, is morgen weer advocaat, of is ergens Deken, of dan weeer lid van
het Hof van Discipline, of doet er voor zijn/haar pensioen nog ff een paar jaartjes mediation bij. Maar
nu heel ernstig: Als een burger zich benadeeld voelt door één van de voornoemde mafiosi, dan
wordt zijn klacht door Meesters in de Rechten afgehandeld tegen andere Meesters in de Rechten
waarbij voorop staat dat de belastingbetalende burger altijd aan het kortste eind trekt. In een Hof van
Discipline zou eerder een Burger, een lid van de SER, of vakbeweging en een lid van de Tweede
Kamer voor Justitie moeten zitten.
Uitmesten die stal!!!
Pingback: Stan de Jong » Westenberg… who’s next?
http://www.standejong.nl/2009/08/23/westenberg-whos-next/

wally groesbeek

24 augustus 2009 op 5:29 pm
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Dus deze corrupten rechter krijgt ook nog eens de kans om zelf op te stappen per okt 2009
Was het niet meer op zijn plaats dat deze man ontsalg op staande voet zou krijgen zonder een
uitkering
Iemand die in de top van het OM zit en er zulke praktijken op nahoudt verdient niet meer als aan de
schandpaal genageld te worden ,maar zal evenals vriend SG JD nog wel wat weten over de een of
de ander en zo ondanks alles hier mee wegkomen , Laat Hirschballin en Donner hier maar eens
verantwoording over afleggen ,evenals Harm Brouwer die aan het hoofd stsst van dit voorbeeldigen
heerschap.
Maar alles zal wel dus zoveel mogelijk onder de tafel geveegd worden .
Daar voor respect Nieuwe Reveu om dit te openbaren.
wally groesbeek
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Dus deze corrupten rechter krijgt ook nog eens de kans om zelf op te stappen per okt 2009
Was het niet meer op zijn plaats dat deze man ontsalg op staande voet zou krijgen zonder een
uitkering
Iemand die in de top van het OM zit en er zulke praktijken op nahoudt verdient niet meer als aan de
schandpaal genageld te worden ,maar zal evenals vriend SG JD nog wel wat weten over de een of
de ander en zo ondanks alles hier mee wegkomen , Laat Hirschballin en Donner hier maar eens
verantwoording over afleggen ,evenals Harm Brouwer die aan het hoofd stsst van dit voorbeeldigen
heerschap.
Maar alles zal wel dus zoveel mogelijk onder de tafel geveegd worden .
Daar voor respect Nieuwe Reveu om dit te openbaren.
wally groesbeek

24 augustus 2009 op 5:29 pm

Dus deze corrupten rechter krijgt ook nog eens de kans om zelf op te stappen per okt 2009
Was het niet meer op zijn plaats dat deze man ontsalg op staande voet zou krijgen zonder een
uitkering
Iemand die in de top van het OM zit en er zulke praktijken op nahoudt verdient niet meer als aan de
schandpaal genageld te worden ,maar zal evenals vriend SG JD nog wel wat weten over de een of
de ander en zo ondanks alles hier mee wegkomen , Laat Hirschballin en Donner hier maar eens
verantwoording over afleggen ,evenals Harm Brouwer die aan het hoofd stsst van dit voorbeeldigen
heerschap.
Maar alles zal wel dus zoveel mogelijk onder de tafel geveegd worden .
Daar voor respect Nieuwe Reveu om dit te openbaren.
michel

25 augustus 2009 op 6:28 pm

er is ook een programma geweest die dit haarfijn uitlegt hoe verrot het is in Nederland
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k
http://www.youtube.com/watch?v=oLjDcmGNh-k

en vervolgens gebeurt er niks…niemand reageert, mensen zijn volgens mij nog teveel bezig met
zichzelf dan vooruit te denken en eens er achterkomen hoe ze genaait worden….en dan is het te
laat!.
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