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Redactie Nieuws

Westenberg:”onvriendelijke geste van de Rechtspraak”

16-12-2010 12:07

Door Jeroen de Jager

Voormalig vice-president bij de Haagse rechtbank Hans Westenberg weigert antwoord te geven 
op de vraag of hij in zijn functie als rechter vaker juridische adviezen heeft gegeven aan derden. 
“U heeft mij al voldoende last bezorgd”, zei Westenberg op de vraag of het is gebleven bij het 
advies dat hij in 2007 gaf aan de Nma.

Vanwege dat advies dat door de NOS is onthuld heeft de Raad voor de rechtspraak een persbericht 
geschreven waarin zij stelt dat “als Westenberg nog in dienst zou zijn geweest er een onderzoek 
zou zijn gestart naar mogelijke disciplinaire maatregelen”. Want het geven van dit soort juridische 
adviezen mag niet van de Raad voor de rechtspraak.

Ook de vrouw van Hans Westenberg, die directeur is van het bedrijfje dat zich bezighoudt met dit 
soort juridische adviezen, wilde geen nadere toelichting geven. Toen ik haar vroeg of zij als 
directeur weet of haar man – als werknemer van dat bedrijfje Antacc – meerdere van dit soort 
juridische adviezen heeft gegeven barstte zij uit in hoongelach. “Zoekt u dat maar lekker zelf uit”, 
zo luidde haar antwoord. Vervolgens greep  een advocaat in die in gezelschap van het echtpaar 
verkeerde en verzocht mij weg te gaan.

Ik ontmoet Westenberg in de wandelgangen van de rechtbank in Utrecht waar hij vandaag als 
getuige verhoord wordt in de Chipsholzaak. Als ik Westenberg op een later tijdstip opnieuw vraag 
naar de juridische adviezen die hij heeft gegeven en eraan toevoeg dat hij misschien geen 
antwoord wil geven omdat hij zichzelf daarmee zou kunnen belasten, zwijgt Westenberg. Wel 
zegt hij dat hij vindt dat de NOS eenzijdig bericht. De NOS heeft echter herhaaldelijk aan hem het 
aanbod gedaan om zijn kant van het verhaal te vertellen. Westenberg heeft daar geen gebruik van 
willen maken. Westenberg wil niet zeggen waarom hij vindt dat de NOS eenzijdig over deze zaak 
bericht. “Misschien dat ik mijn kant van het verhaal nog ooit aan u vertel”, aldus Hans 
Westenberg.
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3 Uur later, tijdens de zitting waar hij onder ede staat, worden dezelfde vragen gesteld en meldt hij 
dat hij nooit andere betaalde, juridische adviezen heeft gegeven. Overigens vindt hij dat dit soort 
adviezen niet verboden is. “Zolang je er je beroep niet van maakt is het volgens de regels van 
2007″, aldus de ex-rechter. Hij noemt het persbericht van de Raad voor de rechtspraak een 
“onvriendelijke geste”.

10 reacties op “Westenberg:”onvriendelijke geste van de Rechtspraak””

bas zegt: 16-12-10 om 12:50 1.

Ga zo door

De indruk die ik heb is dat het zaakje niet klopt. Dat kan natuurlijk onjuist blijken, maar dan 
zou de heer Westenberg een en ander moeten toelichten, met ondersteunend bewijs

Zolang als hij dat niet doet, lijkt het mij verdedigbaar om hem als spil in een heel verkeerd 
netwerk te zien – en hem lastig te blijven vallen

Een onafhankelijke rechtspraak is essentieel. Als de rechters zich afhankelijk maken zijn ze 
net zo verkeerd bezig als wanneer een minister zou proberen een rechtszaak te sturen. Dat 
laatste is ondenkbaar, en dus moet ook het eerste fel bestreden worden.

Door, waar nodig, rechters persoonlijk aansprakelijk te stellen en persoonlijk lastig te vallen

willem zegt: 16-12-10 om 12:58 2.

Merkwaardig journalistiek stukje, en dan heb ik het niet over de kwestie die hier wordt 
aangekaart. Wanneer er zo nadrukkelijk sprake is van een “ik” in de tekst zou die toch zijn 
identiteit kenbaar moeten maken. Alleszins is het iemand die niet kan spellen: “Wel zij hij 
dat hij vindt…”. Foei, Radio 1 Journaal.

willem zegt: 16-12-10 om 14:48 3.

De blogschrijver is inmiddels bekend. Nu nog die gruwelijke taalfout!

Thijs zegt: 16-12-10 om 14:51 4.

@willem: De auteur van het stuk is Jeroen de Jager, zoals erboven staat. De ik-vorm slaat 
dus op hem terug.

bas zegt: 16-12-10 om 16:30 5.

@ Thijs

Nu wel, maar eerder, toen ik het las, bijvoorbeeld, nog niet

Olivier Claasen zegt: 17-12-10 om 12:33 6.

Voor 1 verdwaalde opdracht heb je geen BV. Als een een BV in het spel is dan betekent dat 
dat er aardig wat gedeclareerd wordt. Immers anders kost de BV meer dan hij oplevert. De 
antwoorden van Westenberg rechtvaardigen dus nader onderzoek.

hans willems zegt: 17-12-10 om 14:01 7.
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T E R O V E R W E G I N G; 
door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:

HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN 
Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun 
(dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije 
democratie, 
en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden 
Amerika 
met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

[begin definitie] 
Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, 
en/of 
op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of 
achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of 
toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

* beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, 
pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d., 
* wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, 
protocollen en reglementen e.d., 
* beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) 
door/vanwege de toepassende (3de) macht, 
* rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, 
beginselen, principes, criteria e.d., 
* doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of 
verzwijgingen, of anderszins

opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz), 
het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

* de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in 
het Internationale Recht en 
* in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende 
verdragen, zoals 
* Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en 
aanwijzingen e.d. 
* maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d.. 
Enzocetera 
[einde definitie]

Bewijs~toepassing: 
Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in 
de Middeleeuwen, 
via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450, 
1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en 
negentig, 
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

Over journalisme (afhankelijke journalistiek), volgt later.

jeffrey zegt: 17-12-10 om 17:59 8.
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help de beerput open trekken. 
goed werk journalisten

gertjan zegt: 17-12-10 om 18:21 9.

@Willem: vormfouten wat betreft taalgebruik vindt ik niet zo spannend. Meer 
verontrustend is het feit dat deze kennelijk meinedige en corrupte rechter bij zijn 
verdediging door U en mij gesponsord wordt.

Ron zegt: 18-12-10 om 20:41 10.

Kinderen worden verkracht, vrouwe justitia heeft haar blinddoek reeds lange tijd niet meer 
om, banken komen weg met de grootste roof uit de geschiedenis, politici zijn er niet voor de 
burger, etc etc en ##**&*## willem maakt zich druk om een taalfout. Wat een wereld……

geef een reactie

 naam (verplicht)

 e-mailadres (wordt niet getoond) (verplicht)

 website

plaats reactie  

 

Aantal woorden nog beschikbaar:500

•

Over het Radio 1 Journaal◦

Nieuws en achtergronden op Radio 1. 
Homepage: Weblog Radio 1 Journaal  
 
Uitzendingen: 
- 's morgens (06.00-09.30 uur) 
- 's avonds (16.30-18.30 uur).  
 
- Lees meer over het Radio 1 Journaal 
- Luister live naar Radio 1 
- Abonneer je op de podcast
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Presentatoren◦

Maandag tot vrijdagochtend

Maandag tot donderdagavond

Vrijdagavond en zaterdagochtend

Reageren?◦

Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom. 
Wel is er een aantal spelregels: 
 
1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren 
voordat een reactie geplaatst wordt. 
 
2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door 
ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later 
spijt van kunt krijgen. 
 
3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor 
scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of 
scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst. 
 
4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen. 
 
5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. 
Met andere woorden: blijf on-topic. 
 
6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op 
hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten. 
 
Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.

Laatste reacties◦

Bas on Bezuinigen op kinderopvang een goed idee?■
John on Nederland heeft elf nieuwe zeedieren■

pagina 9 van 10Radio 1 Journaal » Blog Archief » Westenberg:”onvriendelijke geste van de Recht...

21-6-2011http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2010/12/16/ex-rechter-westenberg-wil-niet-antwo...
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