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Het PAROOL

Nederlandse hulp
Turkse rechters
Vice-president naar Ankara voor opzetten van gerechtshoven
KAMILLA LEUPEN

AMSTERDAM – Peter Ingelse
(60), vice-president van het
Amsterdamse gerechtshof, vertrekt eind dit jaar naar Turkije.
Hij gaat daar een grote rol spelen bij het opzetten van gerechtshoven – die Turkije nog
niet kent – en het opleiden van
duizend rechters.
Het project, een samenwerkingsverband tussen Nederland en Turkije waarbij ook Zweden is betrokken, wordt gefinancierd door de
Europese Unie (EU). Het is onderdeel van de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU.
Het is nogal een stap, met vrouw en
kinderen voor een periode van anderhalf jaar naar Ankara verhuizen.
Heeft u er zin in?
“Ja, ik zie er zeer naar uit. Ik vind
het zeer bijzonder om een tijd in
het buitenland te gaan wonen, in
een andere cultuur. Het is een cliché, maar ik beschouw het als een
grote uitdaging.”

SYSTEEM GAAT OP DE
HELLING VANWEGE
GEWENSTE
TOETREDING TOT EU
Waarom Turkije?
“Het project vindt plaats in het
kader van de toetredingsonderhandelingen voor de Europese
Unie. Turkije moet, om uiteindelijk te worden toegelaten, voldoen
aan de acqui communautaire, het
geheel van waarden en normen

waar de leden van de EU zich aan
dienen te houden.”
“Een belangrijk onderdeel daarvan is de rechtspraak; voldoet die
aan de EU–maatstaven? Turkije
heeft al een behoorlijke rechtspraak, maar er is een aantal zaken
die verbeterd kunnen worden.
Turkije heeft trouwens zelf aangegeven dat het op dit vlak enkele
verbeteringen wil aanbrengen.”
Wat behelzen die verbeteringen ?
“Turkije kent in het burgerlijk en
in het strafrecht niet, zoals Nederland en de andere Europese landen, een systeem van gerechtshoven waar men in beroep kan tegen
een vonnis van de rechtbank. In
Turkije behandelt de Hoge Raad
(de hoogste gerechtelijke instantie) deze hogerberoepszaken,
naast de cassatiezaken die doorgaans het domein van de hoogste
rechter zijn. Turkije kent dus geen
tussenlaag tussen rechtbank en
Hoge Raad.”
Dat is een probleem?
“In Nederland en elders is één
van de belangrijkste taken van de
Hoge Raad de eenheid van het
recht te bewaken en de rechtsontwikkeling te bevorderen. Maar met
500.000 te behandelen zaken per
jaar is dat voor de Raad in Turkije
buitengewoon lastig. Door een tussenschakel van, in totaal twintig,
gerechtshoven te introduceren,
hou je voor de Hoge Raad de juridische krenten in de pap over – en die
krijgt wél de tijd voor zijn belangrijkste taak.”
En voor die gerechtshoven zijn rechters nodig?
“In totaal duizend rechters en
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Het Europees referendum in
de raad van Amsterdam
Dinsdagavond 24 mei a.s. vindt er in het stadhuis van Amsterdam,
Amstel 1, een bijzondere vergadering van de gemeenteraad plaats over
Europa, de grondwet en het referendum. De gemeenteraad wil met een
openbaar debat bijdragen aan een goede informatieverstrekking over
het referendum, dat op woensdag 1 juni wordt gehouden. Het debat is
samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands
Debat Instituut en het bureau Europees Parlement georganiseerd.
Het debat is vrij toegankelijk en duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt via
Salto live uitgezonden. Het aanwezige publiek kan deelnemen aan het
debat en zal mede de gespreksonderwerpen kunnen vaststellen.
Als bijzondere gasten zijn staatssecretaris Atzo Nicolaï en de voorzitter
van het Europees Parlement, de heer Josep Borrell aanwezig.
Aan het debat zullen verder deelnemen:
 de hoogleraren Tom Eijsbouts en Arjo Klamer als inleiders
 Tiny Kox (SP, Eerste Kamer)
 Farah Karimi (Groen Links, Tweede Kamer)
 Jan Jacob van Dijk (CDA, Tweede Kamer)
 Willem Bos (comité Grondwet Nee)
 Sammy van Tuyll (Democratisch Europa)
Als gespreksleider treedt Roderik van Grieken op, directeur van het
Nederlands Debat Instituut.
U kunt de vergadering rechtstreeks volgen op tv via het A1-kanaal van
Salto (kabelkanaal 39+), via internet op www.amsterdam.nl (rubriek
vergaderingen), en via de kabelradio 88.1 MHz en ook op 106.8 FM.
Vanaf 19.30 uur zullen in de foyer voor de raadzaal studenten een bordspel over de Europese Unie spelen, ‘Eurocratie’, dat inzicht verschaft in
het Europese besluitvormingsproces.

officieren, plus twaalfhonderd
stafmedewerkers. De wetgeving
ligt al klaar, nu moeten de rechters
zich nog voorbereiden op het nieuwe terrein.”
“Het systeem moet halverwege
2007 van start. Net als in Nederland krijgen de gerechtshoven
rechters en aanklagers met een
ruime ervaring. Een deel zal komen van de Hoge Raad, een ander
deel uit de rechtbanken.”

‘NIET EVEN GAAN
VERTELLEN HOE HET
MOET – DAN KRIJG
JE WEERSTANDEN’
En u gaat helpen met het opleiden
van deze rechters tot raadsheren, zoals rechters bij het hof heten?
“Mijn taak bestaat in de kern uit
het organiseren en het begeleiden
van de opleiding. We gaan daar bijvoorbeeld conferenties organiseren en we moeten ervoor zorgen
dat er handboeken worden ontworpen.”
“Maar bovenal gaan we een veertigtal trainers opleiden, die het
onderwijs moeten gaan verzorgen.
Om die trainers op te leiden, komen deskundigen op het gebied
van het appèlrecht en Europese
normen naar Turkije.”
Het klinkt als een omvangrijk project. Voorziet u moeilijkheden?
“Er zitten lastige kanten aan. Je
krijgt natuurlijk te maken met
weerstanden. Er zijn zeker mensen
die vinden dat het huidige Turkse
rechtssysteem goed in elkaar zit en
dat veranderingen niet nodig zijn.”

Peter Ingelse: ‘Het niveau is al behoorlijk.’
“Bovendien zal niet iedereen blij
zijn met een nieuwe baan als rechter bij het gerechtshof; een aantal
leden van de Hoge Raad die de
overstap moeten maken, beschouwt het mogelijk als een stap
terug.”
“En het grote risico is natuurlijk
dat als je daar komt met de houding
dat je ze eens even gaat zeggen hoe
het moet gebeuren, de reacties niet
erg positief zullen zijn. Aan dat as-
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pect zullen we soms wat extra aandacht moeten besteden.”
Wat gaat u doen als u na die anderhalf jaar weer terug komt in Amsterdam?
“Ik ben nu voorzitter van de
kort–gedingkamer en dat is een
heel interessante functie. Ik denk
niet dat ik na mijn detachering op
diezelfde plek terug kan keren,
maar ik ga wel terug naar het hof.”

PvdA wil ouders dwingen
kinderen beter op te voeden
Vijf miljoen euro om zorg voor jongeren te verbeteren
Van een verslaggeefster

AMSTERDAM – De PvdA wil
ouders indien nodig dwingen
hun kinderen beter op te voeden. De partij maakt zich grote
zorgen dat Amsterdamse kinderen door een falende opvoeding en overheid ontsporen.
In de notitie Kinderen Eerst! schrijven de PvdA’ers dat te veel kinderen in Amsterdam niet de kans op
onderwijs, welvaart en toekomst
krijgen die zij verdienen. Berichten over zeer jonge criminelen,
kinderen die de moordenaar van

Theo van Gogh verheerlijken en
probleemjongeren uit West zijn
voor de PvdA aanleiding de noodklok te luiden.
De PvdA wil bij de bespreking
van de voorjaarsnota vijf miljoen
euro uittrekken om de zorg voor
jongeren te verbeteren. De komende jaren moet steeds vijf miljoen
euro vrij worden gemaakt om projecten op te zetten.
De partij wil dat de gemeente ouders helpt en indien nodig dwingt
hun kinderen beter op te voeden.
De sociaal-democraten willen dat
wethouder Ahmed Aboutaleb uitzoekt hoe die dwang er het beste uit

kan zien. Bij gezinnen met problemen zou de gemeente veel vaker
dan nu een gezinscoach moeten inzetten. De PvdA wil het schoolmaatschappelijk werk uitbreiden.
Begeleiders op peuterspeelzalen
en kinderopvang moeten taal- en
leerachterstanden zo snel mogelijk wegwerken en kinderen al jong
nette omgangsvormen bijbrengen.
Het geld moet ook ingezet worden om ‘verantwoorde opvang en
activiteiten voor jonge kinderen’ te
bieden. Onder het motto ‘leuk
helpt ook’ denkt de partij daarbij
onder meer aan kinderboerderijen, scouting en jeugdcircus.

Jubileumpenning Theatergroep O
Van een verslaggever

AMSTERDAM – Theatergroep
O bestaat 125 jaar. Om die reden
heeft het amateurgezelschap de
Jubileumpenning van de stad
Amsterdam gekregen.
Wethouder Hannah Belliot reikte
de penning gisteravond uit in het
Pleintheater.
Amsterdam heeft ongeveer 220

amateurgezelschappen. De 125
jaar die Theatergroep O al bestaat
is volgens Belliot ‘onvoorstelbaar
lang’. Het is zo bijzonder, dat de
groep de Jubileumpenning van
Amsterdam heeft gekregen.
Volgens Belliot raakt Amsterdam de laatste jaren steeds meer
van dergelijke tradities kwijt. De
stad moet een gezelschap dat zo
lang bestaat koesteren, vindt ze.
Bovendien benadrukte ze ‘de bin-

dende kracht voor de stedelijke
samenleving’ die van dergelijke gezelschappen uitgaat. Belliot beloofde de groep financieel te blijven ondersteunen.
Actrice Coos Kater, van wie zowel de moeder als grootmoeder
van het gezelschap deel uitmaakte,
mocht de penning in ontvangst nemen. Daarna begon de jubileumvoorstelling Welkom! met liedjes
uit eerdere stukken.

