
15:43:22 	ZONDAG 19 JUNI 2011	

BINNENLAND 	 POLITIEK	 BUITENLAND	 INTERNET	&	MEDIA	 WETENSCHAP	&	GEZONDHEID	 OPMERKELIJK	 	

Vertrekpremie	voor	omstreden	rechter	leidt	tot	
Kamervragen	

	

AANMELDEN

	 	zoeken op vk.nl  	 WEER	 VERKEER	 BEURS	 VIDEO	 FOTO	 VKbanen	

de	site	van

NIEUWS OPINIE BLOGS CULTUUR SPORT ECONOMIE REIZEN SERVICEWEBWINKEL

Van onze verslaggever Menno van Dongen − 03/09/09, 00:00  

De in opspraak geraakte rechter Hans Westenberg moet geen vergoeding 
meekrijgen bij zijn vertrek, vindt de Kamer...  

Amsterdam Tweede Kamerleden eisen opheldering over vergoedingen die zijn 
verstrekt aan de in opspraak geraakte rechter Hans Westenberg. De 
vicepresident van de Haagse rechtbank gaat met vervroegd pensioen ‘omdat zijn 
functioneren als rechter ter discussie kan worden gesteld’, zo maakte zijn 
werkgever onlangs bekend. 

Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, dat vaststelde dat 
Westenberg telefonisch contact heeft gehad met advocaten in een zaak die hij 
als rechter onder zich had. Westenberg ontkende dit maar het hof gelooft hem 
niet. 

Deze week bleek dat de vicepresident (64) een vertrekpremie ontvangt van 75 
duizend euro; de helft van het bedrag dat hij misloopt omdat hij minder pensioen 
opbouwt.  

VVD-Kamerlid Fred Teeven eist uitleg van de minister van Justitie. ‘Het lijkt me 
ongewenst hem zoveel belastinggeld mee te geven, zeker omdat de indruk kan 
ontstaan dat deze rechter onder ede heeft gelogen.’ 

Westenberg eiste in 2004 schadevergoeding van een advocaat die in een boek 
beweerde dat hij hem had gebeld over de Chipsholzaak. Onlangs leed hij een 
nederlaag in hoger beroep. 

De Raad voor de Rechtspraak heeft de advocatenkosten van Westenberg 
betaald. Het overkoepelende orgaan van de rechterlijke macht achtte dat nodig 
omdat ‘een onjuist beeld werd geschetst van het functioneren van een 
rechterlijke ambtenaar’, waardoor ‘het belang van de rechtspraak in zijn totaliteit’ 
in het geding was. 

Ton Heerts (PvdA): ‘Als blijkt dat het Westenbergs eigen schuld was en dat hij de 
Raad op het verkeerde been heeft gezet, dan kan dat reden zijn om geld terug te 
vorderen. Ik zal Justitie vragen of dat mogelijk is.’ 
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Schietpartij	op	Java‐eiland	
Op het Java-eiland heeft een motoragent vanmorgen 
vroeg geschoten op twee verdachten van een 
straatroof. De agent raakt in een gevecht nadat hij ... 	

19/06/11	10:58	

ANWB	waarschuwt	voor	zware	hoosbuien	en	
rukwinden	

De verkeersdienst van de ANWB adviseert 
automobilisten vandaag extra waakzaam te zijn op de 
weg. Hevige regenval en krachtige windstoten in 
grote ... 	

19/06/11	08:50	

Valse	bommelding	bij	IKEA	Groningen	
De politie Groningen heeft zaterdagavond onderzoek 
verricht in en rond de vestiging van Ikea in Groningen. 
Dit gebeurde nadat bij alarmnummer 112 ... 	

19/06/11	11:31

Integratiebeleid	kabinet	krijgt	brede	steun	
bevolking	

Driekwart van de Nederlanders steunt het nieuwe 
kabinetsbeleid dat mensen die naar Nederland komen 
zich moeten aanpassen aan de Nederlandse ... 	

19/06/11	11:30	

Mogelijk	verbod	honden	op	strand	Zandvoort	
Om de overlast van poep op het strand tegen te gaan 
overweegt de gemeente Zandvoort een verbod voor 
honden. 	

19/06/11	10:28

Tien	nieuwe	diersoorten	ontdekt	in	Noordzee	
Een team van onder meer biologen heeft bij de 
Doggersbank in de Noordzee de afgelopen dagen circa 
tien voor Nederland nieuwe diersoorten ontdekt ... 	

18/06/11	19:43	

Borsato	ontvangt	Majoor	Bosshardt	Prijs		
De zanger Marco Borsato heeft vandaag in Hilversum 
de Majoor Bosshardt Prijs 2011 ontvangen. Borsato 
kreeg de onderscheiding tijdens de Majoor ... 	

18/06/11	19:27

Rosenthal	ontmoet	Egyptische	ambtgenoot	in	
Amsterdam	

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft 
zaterdag in Amsterdam een ontmoeting gehad met zijn 
Egyptische ambtgenoot Nabil Elaraby. ... 	

19/06/11	13:01	

Festival	lonkt	naar	gedupeerden	Concert	at	
SEA	

De organisatie van het Stormvloed Festival, dat 9 juli 
plaatsvindt op het strand van het dorp Vrouwenpolder, 
biedt gedupeerden van het Concert at ... 	

19/06/11	11:21	

Studenten	zakken	steeds	dieper	weg	in	
schulden	

Meer studenten zijn de afgelopen jaren een lening 
aangegaan en het bedrag is ook steeds hoger 
geworden. In 2009 staken 102.500 studenten zich in ... 	
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