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Vanochtend zijn er wolkenvelden en mogelijk valt er ook een bui. Later
vanmiddag breekt de zon vaker door en blijft het droog. Morgen krijgen
we hetzelfde ritme, maar wel met iets meer zon.
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Beieren gooit grens dicht
Rob Savelberg

Berlijn De Duitse minister Seehofer (Binnenlandse Zaken) wil de Beierse grens sluiten voor vluchtelingen, die al elders asiel hebben gevraagd. Kanselier Merkel moet snel
een Europese oplossing uitdokteren.
In Beieren wil Seehofers CSU vandaag pro forma besluiten de grenzen te sluiten. Dat zou lange wachttijden aan de grens met Oostenrijk
betekenen, waar agenten asielzoe-

kers uit vrachtwagens en personenauto’s moeten plukken. Het vrije
verkeer van personen en goederen,
geregeld in het Schengen-verdrag
zou daarmee, zoals Merkel vreest,
ter discussie staan.
Het conflict tussen de twee politici
stort de Bondsrepubliek in een crisis, die de regering-Merkel al een
week doet wankelen. Als CDU-voorzitter Merkel (63) haar rivaal Seehofer, baas van de Beierse zusterpartij
CSU, vanwege diens eigenzinnige
gedrag ontslaat, valt vrijwel zeker

Conflict over
vluchtelingen
loopt hoog op
ook hun federale Berlijnse regering.
De 68-jarige Seehofer gedraagt zich
als degene die doet wat de meerderheid van de Duitsers wil, namelijk

vluchtelingen terugzenden die al in
een ander EU-land geregistreerd
zijn. Daarmee zou de oude ’Dublinregel’, sinds de vluchtelingencrisis
van 2015 buiten werking, weer worden toegepast.
Zondagskrant ’Die Welt am Sonntag’ citeert Seehofer over Merkel:
„Met die vrouw kan ik niet meer
werken.” Genoeg reden voor ontslag. Seehofers aftocht zou Duitsland en daarmee Europa in een acute politieke crisis manoeuvreren.
Dat is niet in het belang van Berlijn,

Concentratie Jonge schakers meten denkkracht in Pinetum Blijdenstein in Hilversum

Hilversum Opperste concentratie gisteren in het
Pinetum Blijdenstein waar het Hilversumse Schaak
Genootschap zijn jeugdkampioenschap hield. En

dat betekende voor sommige deelnemers een koptelefoon op het hoofd om zich overal van af te sluiten. Schaken is hot. De jeugdafdeling van HSG

groeide in twee jaar van 18 naar meer dan 75 leden.
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Regionaal 1: Schaakmeesters van de toekomst

München of Brussel. Een verzwakte
EU is wel iets waar populistische
presidenten in Moskou, Washington of Ankara van dromen.
Het is moeilijk en duur om de Duitse grenzen te sluiten. Nu zijn er bij
drie van negentig grensovergangen
in Beieren steekproef-controles.
Merkel vreest een chaotische toestand als ook andere staten de grenzen sluiten en dat vluchtelingen in
Griekenland, de Balkan of Italië
vastzitten.
Algemeen 5: Commentaar

’De gevangene
moet zijn verlof
gaan verdienen’
Den Haag Gevangenen moeten
hun verlof voortaan verdienen. Bij
wangedrag mogen zij niet meer
naar buiten.
Als gevangenen toch met verlof mogen, moet dat voortaan bovendien
een doel dienen. Alleen een weekendje feesten zit er niet meer in. Verlof moet altijd gekoppeld zijn aan
een re-integratiedoel, zoals het aanvragen van identiteitspapieren.
Dat blijkt uit de kabinetsvisie op het
gevangeniswezen die minister Dekker (Rechtsbescherming) vandaag
presenteert. Hij wil het gevangenisregime op de schop nemen.
Volgens Dekker moet gedetineerden duidelijk gemaakt worden dat
gedrag gevolgen heeft. Hij sprak cipiers, die aangaven dat ze gevangenen bij wangedrag als straf eigenlijk
alleen maar een paar dagen op cel
kunnen zetten. Het verlof, waar gedetineerden veel waarde aan hechten, staat eigenlijk nooit op het spel.
Dat wil de minister veranderen.
Eerder kondigde de VVD-minister
al aan dat hij de voorwaardelijke invrijheidsstelling wil verkorten en
ook die strafkorting moeten gevangenen verdienen in plaats van cadeau krijgen. Iets soortgelijks doet
hij nu dus ook met het verlof. Dat
krijgen gevangenen nog voor hun
voorwaardelijke invrijheidsstelling
om aan het vrije leven te wennen.
Algemeen 6/7: Slecht gedrag
gevangene afgestraft

