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Bij het nieuws: Aﬀaire rond president
Wulﬀ
Achtergrond - 5 maart 2012

President Wulﬀ maakte op 17 februari zijn aftreden bekend. Hij genoot
niet meer genoeg vertrouwen om zijn functie goed te kunnen
uitoefenen, zei hij. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Wulﬀ zich
schuldig geeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Duitsland is
verdeeld over de pensioenregeling, het zogeheten Ehrensold, die Wulﬀ
is toegekend. Een overzicht van de berichtgeving over Wulﬀ op
Duitslandweb:
Nieuwsoverzicht Aﬀaire-Wulﬀ
Oud-presidenten komen niet naar afscheidsceremonie Wulﬀ (5-3-2012)
Discussie over pensioenregeling oud-president Wulﬀ houdt aan (5-3-2012)
Veel kritiek op besluit om ex-president Wulﬀ pensioen te geven (1-3-2012)
Twijfel aan juistheid uitspraken vormt aanleiding vervolging Wulﬀ (22-2-2012)
President Wulﬀ afgetreden (17-2-2012)
Politie en leraren veroordelen president Wulﬀ (16-2-2012)
Staatsbezoek Italië: Wulﬀ moet vernederende vragen ondergaan (14-2-2012)
'Populariteit bondspresident Wulﬀ neemt in hoog tempo af' (3-2-2012)
Huiszoeking bij ex-woordvoerder van bondspresident Wulﬀ (20-1-2012)
Justitie maakt geen zaak van omstreden krediet president Wulﬀ (18-1-2012)
Kanselier Merkel neemt het op voor Duitse media in Wulﬀ-aﬀaire (16-1-2012)
Aﬀaire-Wulﬀ: Duitsers verzinnen nieuw werkwoord 'wulﬀen' (12-1-2012)
Merkel breekt stilzwijgen en steunt president Wulﬀ (6-1-2012)
Bank spreekt Wulﬀ tegen - helft Duitsers wil dat hij blijft (6-1-2012)
Bild wil telefoontje van president openbaar maken - Wulﬀ weigert (5-1-2011)
Wulﬀ biedt excuses aan, maar kritiek houdt aan (5-1-2012)
‘Positie president Wulﬀ onhoudbaar geworden’ (Achtergrond, 3-1-2012)
Meerderheid Duitsers wil dat Wulﬀ president blijft (23-12-2011)
Wulﬀ geeft fouten toe maar wil president blijven (22-12-2011)
Bondspresident Wulﬀ in opspraak door krediet (13-12-2011)
Wulﬀ als president
‘Onzichtbare’ president Wulﬀ bekent ineens kleur (30-6-2011)
Merkel en Wulﬀ houden integratiedebat aan de gang (21-10-2010)
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Bondspresident verdeelt meningen met handreikingen moslims (7-10-2010)
Steeds meer druk op burgemeester Duisburg (4-8-2010)
Wulﬀs benoeming tot president
Wulﬀ pas na derde ronde gekozen tot president (30-6-2010)
Acteurs, sporters en zangers kieszen president (30-6-2010)
Gauck populairder, maar Wulﬀ wordt president (29-6-2010)
Presidentsverkiezing: 'Yes, we Gauck!' (8-6-2010)
Christian Wulﬀ wordt nieuwe bondspresident (3-6-2010)
President Köhler treedt af na uitspraken over leger (31-5-2010)
De functie van de Bondspresident
Naslagwerk: De Bondspresident
Overig
Rivalen in het voetbal, vrienden in de tulpen (24-3-2011)
Opmerkelijk: Wulﬀ peetvader van kind neonazi’s (2-12-2010)
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