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Hans Westenberg verlaat de 
rechtspraak na rechtszaak over 
uitlatingen mr. Smit aan journalist 
Kat 

  

Van een onzer redacteuren NJD (c)    
maandag, 24 augustus 2009 

Rechtbank 's-Gravenhage - Mr. J.W. (Hans) Westenberg (64 
jr.), coördinerend vice-president bij de rechtbank ’s-
Gravenhage, verlaat met ingang van 1 oktober 2009 de 
rechtspraak om vervroegd met pensioen te gaan. Hij heeft 
hiertoe in goed onderling overleg en op verzoek van het 
bestuur van de rechtbank besloten in het belang van de 
rechtspraak. Het bestuur van de rechtbank respecteert deze 
beslissing. 

Het bestuur en mr. Westenberg hebben vastgesteld dat het 
rechterlijk functioneren van mr. Westenberg ter discussie zou 
kunnen worden gesteld naar aanleiding van het tussenarrest 
van het hof te ’s Gravenhage van 23 juni 2009 in de civiele 
procedure die mr. Westenberg had aangespannen tegen mr. 
H.J. Smit, advocaat te Rotterdam. Zowel het bestuur als mr. 
Westenberg wensen iedere discussie over het rechterlijk 
functioneren van mr. Westenberg te voorkomen.    

De procedure tegen mr. Smit 
Mr. Westenberg spande in 2004 een civiele procedure aan 
tegen mr. H.J. Smit in verband met uitspraken van mr. Smit 
aan de journalist Micha Kat over het rechterlijk functioneren 
van mr. Westenberg. In essentie ging het om de uitlating van 
mr. Smit dat mr. Westenberg in de zogenoemde Chipshol-zaak 
uitvoerig was gaan bellen met advocaten.  

Mr. Westenberg vorderde – kort weergegeven – een verklaring 
voor recht dat deze uitlating onrechtmatig was, alsmede 
schadevergoeding op te maken bij staat. 

De rechtbank te Rotterdam heeft de vordering van mr. 
Westenberg op 23 januari 2008 toegewezen. Er is vervolgens 
hoger beroep ingesteld door mr. Smit. Op 23 juni 2009 heeft 
het hof te ‘s Gravenhage in hoger beroep een tussenarrest 
gewezen in deze zaak. Anders dan de rechtbank heeft het hof 
voorshands bewezen geacht dat er van 2 telefoongesprekken 
tussen Westenberg en een Chipshol-advocaat sprake is 
geweest.  

Mr. Westenberg was toegelaten tot het leveren van 
tegenbewijs. Deze procedure is intussen door mr. Westenberg 
in overleg met de wederpartij, mr. Smit, geroyeerd (beëindigd 
zonder uitspraak). 

< Vorige   Volgende > 
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Brief Jan Hommen: Raad van Bestuur ING ziet af van bonus 
en loonsverhoging 

Bonus conform regels maar verkeerd signaal 
naar samenleving 

Vanochtend treffen Volkskrant-lezsers een ingezonden brief aan 
in hun dagblad van de bestuursvoorzitter van ING, Jan Hommen, 
waarin hij medeelt dat de Raad van Bestuur van ING Groep afziet 
van de hen over 2010 toegekende variabele beloning, aen 
tevens de voor 2011 aangekondigde loonsverhoging van 2%. 
Ook zal de Raad van Bestuur geen variabele beloning toegekend 
krijgen zolang de nog resterende €5 miljard kapitaalssteun niet 
volledig is terugbetaald.  

De Jager: signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel 
degelijk kan werken 

Na een storm op de sociale media hoopt Hommen kennelijk dat 
de schade ten aanzien van het 'herstellende vertrouwen' zo 
beperkt blijft. Het renumeratiebeleid van de commissarissen en 
bestuurders van ING werd niet alleen online weggehoond. Ook 
de eigen werknemers binnen het pensioenfonds hekelen het 
bestuur. ING wacht een juridische procedure van het 
pensioenfonds om zodat het moederbedrijf de pensioenen van 
gepensioneerden in 2011 alsnog met de inflatie verhoogt.  

Jan Kees de Jager in een eerste reactie op Twitter na de 
bekendmaking van de ING Groep: 

'Zeer goede stap van ING top om van bonus en salarisverhoging 
af te zien. Daarmee lopen ze vrijwillig al vooruit op mijn 
aangekondigde wetgeving. Gaat dus verder dan de in verleden 
gemaakte afspraken. Is signaal dat zelfregulering/publieke 
reactie wel degelijk kan werken.'  

Jan Hommens brief (22 maart 2011): 

“Afgelopen week heeft ING Groep het jaarverslag over 2010 
gepubliceerd, waarin onder meer de beloning van haar Raad van 
Bestuur wordt toegelicht. Vooral de toegekende variabele 
beloning heeft geleid tot veel reacties van onze klanten en vanuit 
de samenleving en politiek.  
LEES VERDER... 
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Project Internetrechter van start: volgt het op twitter 
#internetrechter en de Gelderlander 

Die toga past ons allemaal 

Raad voor de rechtspraak - Vandaag wordt een eerste zaak 
gevolgd door het project Internetrechter. Belangstellenden 
hebben de mogelijkheid via de website 
www.dg.nl/internetrechter rechtszaken te volgen, hun mening te 
geven over het verloop van de rechtszaak, vragen te stellen aan 
de rechter, officier van justitie en advocaat en aan te geven tot 
welke uitspraak zij zouden komen als zij rechter zouden zijn en 
waarom.  

Het project is een gezamenlijk initiatief van het Openbaar 
Ministerie Arnhem, Dagblad de Gelderlander, de Orde van 
Advocaten en de rechtbank Arnhem. 
 
Vandaag wordt een zaak gevolgd van een man die – onder 
andere – wordt verdacht van het plegen van een taxi-overval in 
Arnhem.  
LEES VERDER... 

U I T G E L I C H T 

'De Koning richt zijn Huis in maar wel met inachtneming 
openbaar belang' 
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Dit alles gebeurt niet voor niets! zegt kabinet in 
reactie 

'De staatsrechtelijke positie van de Koning is goed ingebed in ons 
democratisch bestel. De Koning valt namelijk onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid. En de Koning is lid van de 
regering, maar maakt geen onderdeel uit van de ministerraad. 
Terwijl het de ministerraad is die beraadslaagt en besluit over 
het algemeen regeringsbeleid.' 

Zo schrijft minister-president Mark Rutte in zijn reactie aan de 
Tweede Kamer op de motie-Heijnen/Van Raak over invulling van 
het modern koningschap. De Koning heeft volgens hem verder 
'een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende 
rol'. 

Eerder bracht de Raad van State advies uit over de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het Koninklijk 
Huis ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer, in het bijzonder in relatie tot de inlichtingenplicht 
van de regering jegens de Staten-Generaal. De Raad concludeert 
dat verstrekking van inlichtingen aan de Kamer achterwege kan 
blijven indien het gaat om gedragingen die het openbaar belang 
niet raken. 

Symbool voor continuïteit 
LEES VERDER... 
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Blanco stem van Partij voor de Vrijheid (PVV), maar prof. mr. 
Ybo Buruma komt in de Hoge Raad 

Tweede Kamer draagt Buruma en Snijders voor als 
kandidaten Hoge Raad  

Het verzet van de PVV tegen de benoeming van Ybo Buruma 
vanwege zijn uitgesproken meningen c.q. 'linkse verleden' heeft 
wel de media gehaald maar de facto niet veel opgeleverd. De 
Tweede Kamer heeft gistermiddag de voordrachten vastgesteld 
ter vervulling van de twee vacatures in de Hoge Raad. Het 
parlement heeft mr. G. Snijders en prof. mr. Ybo Buruma op 
nummer 1 van deze voordrachten aan de ministerraad geplaatst. 

De PVV heeft dinsdag in de Tweede Kamer blanco gestemd, zo 
liet Geert Wilders na afloop weten. De stemming was geheim. 
116 van de 142 (aanwezige) Kamerleden stemden in met de 
kandidatuur van Buruma. 
LEES VERDER... 
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