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Hans Westenberg vervroegd met pensioen
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Door: Omroep West 

DEN HAAG - Hans Westenberg, de 
vicepresident van de rechtbank in Den Haag, 
gaat op 1 oktober met vervroegd pensioen 
omdat zijn functioneren ter discussie zou 
kunnen worden gesteld.

Een woordvoerster van de rechtbank liet vrijdag weten dat Westenberg dit doet 'in 
goed overleg en op verzoek van het bestuur van de rechtbank'. Aanleiding voor het 
vertrek van Westenberg is een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat 
bewezen acht dat de rechter telefonisch contact heeft gezocht met advocaten in de 
Chipshol-zaak, een zaak die hij onder zich had. Het besluit van Westenberg om te 
vertrekken is 'in het belang van de rechtspraak', aldus de rechtbank Den Haag.
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