
De rechter loog, en de staat
betaalt 250.000 euro
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DEN HAAG. De Raad voor de Recht-
spraak – lees de belastingbetaler –
heeft sinds 2004 ruim een kwart mil-
joen euro uitgegeven aan advocaten-
kosten voor oud-rechter Hans Westen-
berg. De magistraat probeert al tien
jaar tevergeefs in juridische procedu-
res aan te tonen dat hij in 1994 niet
heeft gebeld met advocaat Hugo Smit
die bij zijn rechtbank een procedure
vo e rde .

De Raad voor de Rechtspraak, het
bestuursorgaan voor de gerechten,
heeft een deel van de cijfers over de ju-
ridische kosten vrijgegeven nadat N RC
H a n del sbl a d met een beroep op de
Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
om openbaarmaking verzocht.

In 2004 begon Westenberg een pro-
cedure tegen Smit, nadat deze advo-
caat van projectontwikkelaar Chips-
hol in een boek had verteld dat hij in

1994 door de toenmalige vicepresi-
dent van de Haagse rechtbank was ge-
beld. De rechter zou hem hebben la-
ten weten dat hij beter met procede-
ren kon stoppen omdat hij de zaak
toch zou verliezen.

In 2009 oordeelde het Haagse ge-
rechtshof dat Westenberg inderdaad
had gebeld. Hierop begon Smit in 2010
een rechtszaak tegen Westenberg om
schadevergoeding. Vorige week oor-
deelde de Amsterdamse rechtbank
eveneens dat Westenberg „bewust on-
wa a rh e i d” heeft gesproken.

In al die procedures liet Westenberg
zich op kosten van de overheid verde-
digen door landsadvocaat Arnold van
Uchelen. De eerste procedure die ein-
digde voor het hof kostte de Raad

137.657 euro. De kosten van de laatste
procedure wil de Raad niet verstrek-
ken omdat de zaak nog loopt. „Uit de
declaraties zou een bepaalde proces-
strategie van partijen kunnen worden
a f ge l e i d”, schrijft de Raad. Maar uit de
duur en het verloop van die rechts-
zaak – waarin tientallen getuigen wer-
den verhoord – valt af te leiden dat de
kosten minimaal zo hoog zijn als in de
eerste procedure.

Smit eist nu 3,7 miljoen euro scha-
devergoeding van Westenberg omdat
zijn carrière door ruzie met de rech-
terlijke macht is beschadigd, zegt hij.
De rechtbank zal binnenkort bepalen
waar Smit recht op heeft. Volgens Van
Uchelen komt ook die schadeclaim
voor rekening van de Staat. „Dat is af-
gesproken bij de pensionering van
We stenberg .”

In de overeenkomst die Westenberg
in 2004 met de Raad sloot, staat dat de
Raad voor de Rechtspraak Westenberg
„vrijwaart voor alle verdere aanspra-
ken van Smit voor zover ze in recht-
streeks verband staan met de door
Westenberg tegen hen gevoerde pro-
cedure s”. De Raad betwist dat hij ook
de claim moeten betalen. „De over-
eenkomst met Westenberg was geen
vrijbrief onwaarheden te spreken.”

Westenberg laat weten niet „via de
m e d i a” over deze zaak te willen spre-
ke n .

R e ch t s s t a a t

Minimaal 250.000 euro, dat
kost de zaak van rechter
W estenberg. Hij betaalt het
niet zelf, dat doet de overheid.
Het bedrag loopt nog op.

‘LIEGENDE RECHTER’

Totale kosten procedure

2 5 0 .0 0 0
e u ro kostte de landsadvocaat al

3 ,7
miljoen eurobedraagt de schade-
claim van advocaat Smit


