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ROBERT JUNG

GERARD
DROSTERIJ
POLITICOLOOG DROSTERIJ SCHRIJFT ELKE DAG IN METRO OVER DE FORMATIE

MARCEL ANTONISSE/ANP

Wat
vind jij?
Mr. Erik Gritter
DOCENT STRAFRECHT RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN.

“Het zwijgrecht van de
verdachte is een kernelement van ons
strafproces. Of de
bewoordingen en de intonatie zorgvuldig genoeg gekozen zijn, daarover
valt te twisten. Persoonlijk denk ik
niet dat hiermee de schijn van partijdigheid is gewekt. De rechter heeft
zich immers niet inhoudelijk uitgelaten over de schuldvraag. Maar als de
wrakingskamer het verzoek negeert,
zal de kwestie het proces blijven overschaduwen.”

DE ERFENIS VAN LINKS
Voor het kabinet-Rutte/Verhagen
is het tijd dat Nederland fatsoenlijk wordt. De 'alles moet
kunnen' en 'pappen en nathouden' cultuur is voorbij. Het kabinet wil "het land teruggeven aan
de hardwerkende Nederlander".
In deze opvatting staat het kabinet niet alleen. Op de site van
de Telegraaf wordt al sinds de
formatie driftig gediscussieerd
over de rampspoed die PvdA en
consorten het land hebben gebracht. De linkse erfenis kan bij
het grof vuil.
Maar over wiens erfenis hebben we het precies? Een rekensom biedt wat perspectief. Sinds
het kabinet-de Quay (mei 1959)

tot en met Balkenende V (anno
nu) zijn er 21 kabinetten geweest. In die kabinetten heeft
het CDA 18 keer en de VVD 13
maal gezeten; en samen 11 keer.
Oftewel: van de ruim 19.000
dagen (ruim 51 jaar) heeft het
CDA ongeveer 16.000 dagen geregeerd en de VVD 13.000 dagen
(en samen bijna 10.000 dagen).
De PvdA heeft in 7 kabinetten
gezeten, ongeveer 8.400 dagen.
En voor de SP en GroenLinks
geldt: 0 kabinetten in 0 dagen.
Tot zover de feiten, terug
naar de discussie.
Gerard Drosterij is verbonden aan de
Universiteit van Tilburg.

Afshin Ellian
RECHTSFILOSOOF AAN DE
UNIVERSITEIT LEIDEN EN
COLUMNIST VAN ELSEVIER.

“In dit proces gaat het
om de politieke uitingen van een Kamerlid.
Dat de rechter zo’n fout heeft gemaakt, heeft te maken met de aard van
de zaak. Want de rechter is ook een
kiezer en als kiezer heeft hij een
mening over de uitspraken van
Wilders.”
en Wilders.

Rene Danen
DEED NAMENS NEDERLAND
BEKENT KLEUR AANGIFTE

Wat is wraking?
Iedere burger heeft recht op een
proces door een onafhankelijke
en onpartijdige rechter.
Als een verdachte of andere partij
in een zaak vindt dat die partijdigheid in het geding is, kan hij de
rechters wraken.
Het verzoek wordt behandeld
door een wrakingskamer.

Kort nieuws

Meer psychische
problemen na
cannabisgebruik
CIJFERS. Cannabisgebruikers
hebben twee keer zo vaak een
minder goede geestelijke
gezondheid als mensen die
geen cannabis gebruiken. Dat
blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ruim 4 procent van de mensen
tussen de 15 en 65 jaar die tussen 2007 en 2009 zijn
ondervraagd, gaf aan recent te
hebben geblowd. Een kwart
van deze groep rookt dagelijks
of bijna dagelijks. Ruim 28 procent van de vrouwen die
cannabis gebruiken had
psychische klachten tegenover
14 procent van de niet-gebruikers. Bij mannen had 20
procent van de cannabisgebruikers psychische klachten,
tegenover bijna 10 procent van
de mannen die niet blowen. ANP

TEGEN WILDERS.

Wordt het verzoek ingewilligd,
dan worden de rechters vervangen.
De nieuwe rechters moeten zich
natuurlijk eerst kunnen inlezen in
de dossiers, wat de nodige vertraging met zich mee zal brengen.
Tegen de beslissing van de
wrakingskamer is geen beroep
mogelijk.

“Over het wrakingsverzoek heb ik inhoudelijk
niet veel te zeggen. Het
gaat ons om het oordeel of Geert Wilders discrimineert. De juridische
discussie over wraking van de rechtbank laat ik graag over aan de rechters van de wrakingskamer. Ook de
mogelijke vertraging van het proces
is voor ons veel minder belangrijk
dan de principiële vraag over discriminatie door Wilders.”
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Kort nieuws

Lubbers niet
meer vervolgd
BETASTEN. Ruud Lubbers heeft

geen last meer van het 'onzedelijk betasten-incident'. De excommissaris van de Verenigde
Naties kan niet door de VN worden vervolgd. Het Amerikaanse
Hooggerechtshof verwierp gisteren een verzoek daartoe van
Cynthia Brzak. Zij zou het
slachtoffer zijn van de betasting
in 2003. METRO

ANWB stapt uit
ov-chipoverleg
INBRENG. De ANWB stapt per

direct uit het landelijk
consumentenoverleg over de ovchipkaart (LCO). Dit staat in een

brief aan het ministerie van Verkeer & Waterstaat en de Regiegroep ov-chipkaart die gisteren
is verstuurd, zo meldt de
ANWB. De automobilistenvereniging vindt dat haar “inbreng
in dit overleg onvoldoende serieus wordt genomen” en ziet
“geen meerwaarde in verdere
deelname”. ANP

Dode en gewonden
bij mestverwerker
SCHOONMAAK. Door een ernstig
incident met schadelijke stoffen
bij mestverwerker Reiling in
Sterksel (Noord-Brabant) is gisteren een werknemer
overleden. Twee medewerkers
werden in kritieke toestand in
ziekenhuizen opgenomen. Volgens de politie waren twee
medewerkers in een loods bezig
met de schoonmaak van een
lege mestcontainer. Ze zijn vermoedelijk onwel geraakt.
ANP
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