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De Vrouwen Partij (VP) spant een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat, tenzij
aanstaande maandag 20 februari voor 13.00 uur de Raad van State een aantal
bewijsstukken en geluidsopnames overhandigt. Een van de rechters van de Raad van
State heeft een onjuiste en onterechte uitspraak gedaan. Daarom dient de VP een
klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
De VP is verwikkeld in een keiharde strijd met de Staat der Nederlanden om alsnog mee
te mogen doen aan de Tweede Kamer verkiezingen. De partij wil dat de kieswet aan de
grondwet en verdragen wordt getoetst, waardoor niet alleen de elite zich kandidaat kan
stellen, maar dit kan in Nederland niet door de werking van artikel 120 van de
grondwet.
De partij is uitgesloten van deelname door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van
meer dan 11.000 euro niet heeft betaald en geen ondersteuningsverklaringen heeft
ingeleverd. Zij ging hiertegen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen
deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Raad wees op vrijdag 10
februari het beroep af dat de Vrouwen Partij (VP) had ingesteld.
Rechter mr. D.A.C. Slump werd gewraakt door de VP en had van de zaak afgehaald
moeten worden, maar deed toch gewoon uitspraak. Hij behandelde de wraking tegen
hem ingediend eigenhandig, wat juridisch onjuist is.
Om dit te bewijzen heeft de VP de geluidsopnames opgeëist van de Raad van State,
waaruit de twee opmerkingen (twee kernmededelingen) van mr. Slump blijken.
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Diezelfde vrijdagmiddag was er een zogenaamde tweede wrakingszitting geleid door
mr. Wortmann. Hierin moest een beslissing genomen worden over de wraking van
mr. Slump. In deze zitting werd mr. Slump onterecht in het gelijk gesteld. Ook deze
zitting was niet in de haak. Tijdens de wrakingszitting werd geen onderzoek gedaan
naar de handelwijze van mr. Slump, doordat de feiten ontbraken in het proces-verbaal
dat was opgesteld over de eerste zitting waarin hij gewraakt was.
Daarmee is de uitspraak van de Raad van State onrechtmatig. Elke jurist kan dat inzien,
maar de rechters van de Raad van State, inclusief hun vice-president mr J.P.H. Donner,
denken daar uit eigen belang anders over. Hierdoor wordt o.a. de VP uitgesloten van de
Tweede Kamer verkiezingen.
VP schrijft:"Via de landsadvocaat is het standpunt van de Staat, en daarmee van
genoemde twee rechters en mr. Donner als volgt: Er wordt geen schending van het
recht en het EVRM erkend, hoe duidelijk dit ook is, nu deze stukken en de
geluidsopnamen worden geweigerd. De Staat laat het aankomen op een kort geding,
vrijwillig het recht volgen is niet aan de orde. Daarvoor zijn genoeg redenen.” De
rechtszekerheid voor burgers ten opzichte van de staat en de bestuurlijke elite is hier
dus duidelijk ver te zoeken. Ieder kan daarover zelf oordelen, of het aanzien van de
rechterlijke macht met deze opstelling gediend is.

Monique Sparla
Vrouwen Partij (VP)
Boterdijk 185
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