
door Inge Lengton
en Wouter de Winther

DEN HAAG • De Schengenzone
komt in gevaar. Dat verwacht
premier Rutte als er komend
jaar niet hard wordt ingegre-
pen bij de bewaking van de
buitengrenzen van de Europe-
se Unie. In het traditionele
kerstinterview met De Tele-
graaf voorspelt de minister-
president dat 2020 in het te-
ken zal staan van migratie.

„We zien nu kansarme migran-
ten door Europa wandelen en
voor een deel in Frankrijk en Ne-

derland terechtkomen”, zegt de
premier. „De landen aan de bui-
tengrenzen moeten onderscheid
maken tussen echte asielzoekers
en economische migranten die
niets in Europa te zoeken heb-
ben. Die laatste groep moeten ze
niet laten doorlopen. Als dat niet
gebeurt, dan kun je niet verder
met Schengen.”

Het schrappen van Schengen
zou de herintroductie van grens-
controles kunnen betekenen, iets
waar partijen als PVV en FvD eer-
der om hebben gevraagd. „Als de
ultieme consequentie zou moe-
ten zijn dat Nederland zelf grens-

controles moet invoeren, dan
heeft dat enorme gevolgen voor
onze economie. Dus dat wil je zo
lang mogelijk voorkomen.”

De premier vertelt ook dat zijn
partij een ’familieruzie’ heeft met
de kiezer, nu de VVD in de peilin-
gen achteruit holt. Hij geeft toe
dat het af en toe rommelt in de co-
alitie, maar dat dat best kan om-
dat niemand ’van marsepein’ is.
Hij benadrukt dat een halvering
van de veestapel, waar D66 gere-
geld om vraagt, kansloos is.

Premier Rutte: migratie in 2020 speerpunt voor Europa
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’Schengen in gevaar’

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM • Bridget Maasland
heeft het onderspit gedolven in
een rechtszaak die ze had aange-
spannen tegen De Telegraaf.

De presentatrice betwistte
berichtgeving op pagina Privé
van begin november dat Maas-
land in 2014, op het huwelijks-
feest van Patty Brard, behoorlijk
intiem zou zijn geweest met An-
dré Hazes. Volgens Maasland ging
het slechts om een uitgedeelde
kus, andere aanwezigen bevestig-
den op papier echter de lezing
van Privé. De rechtbank ging
daarin mee.

Maasland moet nu ook de pro-
ceskosten betalen, zo’n driedui-
zend euro. Inmiddels zijn Hazes
en Maasland overigens een setje.
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Bij een overval is het handig als de crimineel zichzelf zo on-
herkenbaar mogelijk maakt. Dat maakt zijn of haar opsporing
een stuk moeilijker. Een overvaller in het Amerikaanse
Riverside nam die tip niet ter harte: hij beroofde een
tekenaar van spotprenten, nadat die zijn portret
had gemaakt. De politie in het Californische plaats-
je heeft de prent meteen op haar facebookpagina
geplaatst met de tekst: „Herkent u deze karika-
tuur? En nee, het is geen grap.” De afgebeelde
man is nog voortvluchtig.
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Bridget Maasland, met advocaat Royce
de Vries aan haar zijde, hoort de uit-
spraak van de rechter aan. FOTO ANP
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