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ERIK MEYNEN

00.57 UUR 
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo
spreekt over een «vertrouwensbreuk»,
omdat hij op korte termijn geen onder-
handelde oplossing mogelijk ziet. Na
kort intern beraad blijken de Vlaamse
liberalen hun deadline — het  vragen -
uurtje in de Kamer op donderdagna-
middag — plots erg serieus te nemen.
Tijdens de ochtendradio-uitzendingen
roept zowel vicepremier LAURETTE 
ONKELINX (PS) als CD&V-voorzitster
MARIANNE THYSSEN De Croo op tot 
‘redelijkheid’ en ‘kalmte’.           Foto AP en Rts

09.18 UUR 
Omwille van de 
nakende crisis 
in de Wetstraat 
annuleert koning 
Albert zijn bezoek
aan het Waalse 
Wezet. Hij blijft
stand-by in Laken.
Koningin Paola zakt
wel af naar de 
provincie Luik.

00.15 UUR 09.08 UUR
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De laatste 
vergadering
van de zeven 
B-H/V-onder-
handelaars 
zit erop en 
dat zonder 
akkoord.

Kamerfractieleider
BRUNO TOBBACK
laat weten dat «de
sp.a niet zal funge-
ren als een bier-
kaartje onder een
tafel». Daarmee
laat hij verstaan dat
de Vlaamse socia-
listen Open Vld niet
zullen vervangen
indien de partij op-
stapt.                   Foto Belga

R
espect voor gemaakte afspraken, het is in de
 politiek een ongewoon fenomeen geworden.
Yves Leterme is er in de voorbije drie jaar
 helemaal murw door geslagen. Keer op keer
heeft hij geprobeerd. Keer op keer is hij

 bedrogen. Niemand die het beter beseft dan hij. Misschien
is het omdat Alexander De Croo uit een ander werkmilieu
komt en nog niet is aangetast door de huidige politieke
 zeden en gewoonten, maar de jonge voorzitter van de
Vlaamse liberalen zag het ook al met lede ogen met hem
gebeuren. Ook hij zou door de mangel gehaald worden en
uiteindelijk met hem zijn partij. 
Dat zou hem niet overkomen. Daarom heeft hij bijna van
meetaf aan duidelijk gemaakt dat er een zwaar probleem
zou rijzen voor de regering, als er tegen Pasen geen
 akkoord zou zijn over Brussel-Halle/Vilvoorde. Zo was het
overeengekomen in het regeerakkoord van Leterme II. Zo
wou Alexander De Croo het. Later werd een nieuwe af-

spraak gemaakt: de deadline verschoof naar het einde van
de paasvakantie. Open Vld stemde in, de deadline werd niet
nagekomen. Ze werd een tweede keer verschoven, nog
eens met een halve week uitgesteld naar de eerste zitting
in het parlement. 

I
nmiddels was Jean-Luc Dehaene nog altijd niet
 begonnen aan de finale onderhandelingen, en precies
dat werd nadien door de Franstaligen als alibi gebruikt
om nieuw uitstel te vragen. Voor Open Vld-voorzitter
De Croo was het de ultieme deadline. Drie afspraken

niet nageleefd: sommige mensen vinden dat normaal, niet
de jonge Open Vld-voorzitter. 
Gisteren werd de jonge De Croo door de verzamelde meute
van journalisten en politieke tegenstanders haast een hele
namiddag vermorzeld als een soort onverantwoordelijke
gek die het land in een diepe crisis stort, ten prooi aan de
hoon van de Europese partners, net nu we zo willen schitte-
ren op het Europese toneel. Dat is de omgekeerde wereld.
Iemand die zich na drie jaar van misgelopen afspraken wil
houden aan een plechtige overeenkomst, op papier, en nog
twee keer een verlenging toestaat, wordt uitgemaakt
 omdat hij zich wil houden aan het gegeven woord. De
 moraliteit van de politici moet wel heel diep gezonken zijn. 

Respectloos
Het is vandaag de vijfde crisis die we doormaken sinds de
overwinning van Yves Leterme in 2007. Telkens het mis-
liep, beloofden Didier Reynders en co dat ze wel degelijk
een akkoord wilden. Telkens nadat die belofte werd
 geaccepteerd, toen door CD&V en Open Vld samen, werd 
ze niet gehouden. Van enige onderhandelingen kwam niets
terecht. In 1.047 dagen is er hooguit een dag of vier echt

gesproken over het dossier-Brussel-Halle/Vilvoorde.
 Gisteren reageerden de Franstaligen verrast met hetzelfde
refreintje. «Natuurlijk wilden we een akkoord, net nu zou
het toch jammer zijn om ermee op te houden.» Van zoveel
huichelarij wordt een mens nerveus. Kort daarvoor hadden
ze nog maar een man weggehoond met een staat van
dienst om u tegen te zeggen, van wie iedereen weet hoe
 begaan hij is met de toekomst van het land in al zijn
 geledingen. Respectloos en arrogant liepen de Onkelinxen
en de Milquets achter een extremist aan, wiens enige doel
erin bestaat een oplossing voor het probleem onmogelijk
te maken. Laat ze dan niet verrast zijn, dat er op een
 bepaald moment iemand het op zijn heupen krijgt en zegt:
«Trop is te veel en te veel is trop.» In de politiek, zoals in elk
vak, moet je je laten respecteren.
Het doel van de Franstaligen in deze kwestie is simpel: hoe
tillen we dit over de volgende verkiezingen. Ze waren

(zijn?) er bijna in geslaagd. Nog één keer een  belangen -
conflict inroepen en het is zover. Dan komen er vervroegde
verkiezingen en kunnen de Vlaamse partijen met lege
 handen naar de kiezer, CD&V zonder B-H/V-akkoord en
Open Vld zonder iets om mee uit te pakken. In plaats van op
elkaar te schieten zouden die van CD&V Alexander De Croo
beter dankbaar zijn dat hij de rol van ‘bad boy’ heeft willen
spelen. Gedaan met het Reynders- en Maingain-circus. Als

Open Vld daardoor door een oppositiekuur moet, so be it.
Maar iedereen zal weten dat er in de Vlaamse partijen nog
iemand is die niet met zijn voeten wil laten spelen.

W
as niet iedereen het daarover eens bij de
 liberalen? Dat zal wel. Wie in de regering zit,
heeft een ander perspectief dan iemand die
de partij leidt. De eerste zoekt pragmatische
compromissen, de tweede wil vooral geloof-

waardigheid en rechtlijnigheid. Dat er discussie over was?
Natuurlijk, de democratie is precies een georganiseerd
 meningsverschil. Waar het in een partij op aankomt, is dat
na een flinke discussie gestemd wordt en iedereen van dan
af de gemeenschappelijke houding volgt.
Alexander De Croo kreeg gisteren ook het verwijt dat hij
partijpolitieke afwegingen maakte. Hij ging toch wel voor
het belang van zijn partij zeker. Een misdrijf. Nogmaals, wat
een gehuichel. Is er één partijvoorzitter die niet gaat voor
het belang van zijn partij?

Koning in de fout
Ook de koning werd gisteren een beetje politicus. Hij
 noemde de crisis ‘inopportuun’, wegens het  komende
 Europese voorzitterschap van ons land en de economische
en sociale problemen. Wel, een crisis komt nooit gelegen.
Er is altijd wel een reden waarom een staatshoofd vindt 
dat zijn regering aan de macht moet blijven. Maar het is
niet aan de vorst om een morele inschatting te maken van
een partijpolitieke beslissing. Daar is Albert II in de fout
 gegaan op dezelfde manier als prins Filip ooit heeft
 gedaan.
Waarom is die oplossing voor B-H/V er nu alweer niet
 gekomen? Omdat niemand, aan beide kanten van de
 taalgrens, toegevingen durft te doen, een jaar voor de  ver -
kiezingen. Een communautair akkoord wordt in ons land
gemaakt ná verkiezingen. Als er nu in juni wordt gekozen,
komt er een periode van vier jaar van electorale rust, de
 gemeenteverkiezingen niet meegerekend. Eerst een
 kletterende ruzie, dan naar de stembus, vervolgens een
nieuwe regering en een nieuw regeerakkoord om het
 probleem op te lossen. Zo gaat dat hier, niet anders.

DE CROO KREEG OOK 
HET VERWIJT DAT HIJ

PARTIJPOLITIEKE AFWEGINGEN
MAAKTE. WAT EEN GEHUICHEL. 
IS ER ÉÉN PARTIJVOORZITTER 
DIE NIET VOLUIT GAAT VOOR 
HET BELANG VAN ZIJN PARTIJ?

ARROGANT LIEPEN DE
ONKELINXEN EN MILQUETS

ACHTER EEN EXTREMIST AAN,
WIENS DOEL ERIN BESTAAT 
EEN OPLOSSING ONMOGELIJK 
TE MAKEN. LAAT ZE DAN 
NIET VERRAST ZIJN DAT IEMAND
HET OP ZIJN HEUPEN KRIJGT 

LUC VAN DER KELEN STELT ANDERE ZEDEN EN GEWOONTEN VAST

WIE WOORD HOUDT,
WORDT WEGGEHOOND

N-VA 

«Crisis bewijst 
dat staatsstructuur
niet meer werkt»

N-VA-voorzitter Bart De Wever:
«Het federale niveau sukkelt van de
ene crisis in de andere. Het wordt tijd
dat alle Vlaamse partijen durven te
zeggen dat dit niet meer werkt. Ook
nieuwe verkiezingen lossen enkel
iets op wanneer alle Vlamingen aan
één zeel trekken en de gemeen-
schappen hun eigen vleugels laten
uitslaan. In plaats van zich voor de
camera van ‘Villa Politica’ te ver-
dringen voor een rondje bekvech-
ten. Bedroevend toneel.  Dat Open
Vld het been stijfhield, strekt haar
maar matig tot eer. Want daarna
heeft ze haar geloofwaardigheid
weer verkwanseld door de B-H/V-
stemming uit te stellen.» (GVV)

SP.A

«Wij zijn geen
bierkaartje dat 

tafel rechthoudt»
Sp.a-fractieleider Bruno Tobback:
«Wij willen de regering niet depan-
neren. Wij zullen niét het bierkaart-
je zijn dat de tafel rechthoudt. Ik zie
het niet gebeuren dat wij er zes
maanden bij zouden zitten en óns
sociaaleconomische beleid mogen
voeren. We kunnen nu enkel nog
naar een echt werkende regering
gaan door middel van nieuwe ver-
kiezingen. De lijdensweg heeft lang
genoeg geduurd.» 
«Eigenlijk had ik deze crisis wel een
beetje verwacht. Open Vld leek hoe
langer hoe meer op zoek naar een
manier om uit de regering te raken.» 

(CSG/GVV)

GROEN!

«Deze slechte
regering valt op
slecht moment»

Groen!-voorzitter Wouter Van
 Besien:«Leterme slaagde er niet in
zijn partners op één lijn te krijgen.
Wat opnieuw aantoont dat dit land
geregeerd wordt door een vleugel-
lamme premier. Het is een slechte
regering die valt op een slecht mo-
ment. De federale regeringspartij-
en stellen partijbelangen boven de
problemen van de mensen.» (GVV)

DEDECKER

«Vulkaanuitbarsting
van Letermes

onbekwaamheid»
LDD-voorzitter Jean-Marie
 Dedecker: «Het maakt vandaag
geen verschil of er een regering is of
niet. Ik heb geen begrip voor zo’n
 crisis tijdens een economische crisis.
Wat nu gebeurt, is een vulkaanuit-
barsting van de onbekwaamheid
van Leterme. Ik was niet verbaasd
over de demarche van De Croo
 junior. Binnen Open Vld is een
machtsstrijd tussen de oude en de
jonge garde aan de hand.»

MINISTER-PRESIDENT PEETERS

«Vlaamse regering
moet doorwerken»

«Als een regering valt, is dat nooit
positief», zegt Vlaams minister-
president Kris Peeters (CD&V).
«Voor mij, als minister-president,
is het belangrijk dat de Vlaamse
 regering onverkort kan doorwer-
ken en dat we belangrijke dossiers
kunnen oplossen.» 
«De beslissing van Open Vld heeft
heel wat gevolgen voor de federale
regering. Ik denk dat niemand daar
positief over kan zijn.»

VB-leden zingen
Vlaamse Leeuw 

Het Vlaams Belang hield een
luidruchtige actie in het parle-
mentair halfrond. Kamerleden,
senatoren en volksvertegen-
woordigers van de partij hieven
de Vlaamse Leeuw aan en
 ontrolden een spandoek: ‘1.100
dagen Belgische chaos - tijd
voor onafhankelijkheid’. Op
haar website maakte VB zich
boos op de  koning, die de 
B-H/V-stem ming gedwars-
boomd zou hebben: «De Frans-
taligen en Coburg  bepalen de
agenda.» (GVV)

Open Vld-voorzitter Alexander
De Croo stapt zijn partijhoofd-
kwartier binnen, vlak voor zijn
persconferentie. Foto Belga
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‘BAD BOY’ ALEXANDER DE CROO

JAN SEGERS

Toen u de beslissing aankondigde, klonk u best
nerveus en trok u wit weg. Gewoon vermoeid, of
toch niet helemaal zeker van uw stuk?
«Ik heb gemiddeld drie uur geslapen, drie nachten
na elkaar. Of neen, viér zelfs, want zondagavond
heeft mijn vrouw een accidentje gehad en moest ik
met haar naar de spoed in het ziekenhuis. Ook dat
was een kort nachtje. Maar zo heb ik er in het
 bedrijfsleven ook wel gehad. Wat het zwaar maakt,
is de druk van buitenaf. Maar ik voelde me zeker van
mijn stuk. Ik ben geen deadlinefetisjist, maar voor
mij spreekt het vanzelf dat je je aan je woord houdt.
Ook Guy Verhofstadt heeft me de voorbije dagen
gezegd: ‘Alexander, zorg dat ze je timing respecte-
ren.’ Maar aan de onderhandelingstafel merkte ik
snel dat anderen dat niet van plan waren. Ik wou 
B-H/V met Pasen van de baan, zoals afgesproken, en
ik heb dat gezégd, weken vooraf. Iedereen hoorde
dat, maar niemand heeft het geloofd. Waarom niet,
dat moet u aan onze coalitiepartners vragen.»

Wat u deed, is onverantwoord, vloeken zij.
«Dat stoort mij.’t Is net omgekeerd: Open Vld is als
enige rechtlijnig geweest. En dat verwijt komt nota
bene van een partij die roept dat ze aan vijf minuten
politieke moed genoeg heeft om dit varkentje te
wassen en die daarvoor beloond is met een verkie-
zingsoverwinning en 800.000 voorkeurstemmen.»

Ook PS, cdH en MR sparen u niet. Een bad boy met
een engelengezicht, zo portretteerde de RTBF u.
«Dat strookt nochtans niet met mijn aard. Ik ben

geen keetschopper. RTBF vroeg me zelfs of ik nog
wel in België geloof. Natuurlijk, en precies daarom
wou ik B-H/V snel uit de weg ruimen.»

Dat kan alleen als u alsnog aan de onderhande-
lingstafel plaatsneemt, want bij nieuwe verkie-
zingen is een oplossing verder weg dan ooit.
«Open Vld zal niet zomaar opnieuw aan tafel schui-
ven. Daarvoor is ons vertrouwen te diep geschokt. Al
wie het heeft geschaad, zal ons een geloofwaardig
signaal moeten geven dat het hen nu wél menens is.
Er is de voorbije dagen iets gebroken dat niet van
vandaag op morgen is hersteld.»

Ook in uw eigen partij moet u brokken lijmen. Guy
Vanhengel is er het hart van in.
«Ik begrijp dat. Het valt niet mee om aan je eigen
ministers te zeggen dat we eruit stappen. Guy Van-
hengel is een uitstekende minister van Begroting. 
’t Is logisch dat hij graag wou doorgaan en dat hij nu
emotioneel reageert. Maar Guy heeft intussen
 gezegd dat hij zich voor het volle pond achter mijn
beslissing schaart. Mijn partij is eensgezind.»

Bent u fier op uzelf?
«Fier op mijn partij, vooral. Ikzelf neem de volle

 verantwoordelijkheid voor mijn beslissing.»

Maar u sluit dus niet uit dat u toch weer gaat
 onderhandelen?
«Nogmaals: als het vertrouwen hersteld kan wor-
den, willen wij dat overwegen. Maar het initiatief
ligt nu bij de koning, naar wie ik zo meteen (gister-
avond, red.)vertrek. Ons eerste gesprek was een vrij-
blijvende kennismaking. Dat zal het nu niét zijn. Het
communiqué vanuit het paleis was, euh, nogal
 duidelijk.»

Laken is not amused. Vindt u dat het paleis zijn
boekje te buiten gaat?
(Aarzelt) «Daar ga ik niet op in.»

Naar verluidt bent u tijdens de slotnacht toch nog
beginnen twijfelen over wat u te doen stond.
«Wie nooit twijfelt, is een dwaas. Maar uiteindelijk
heb ik mijn eigen gevoel en intuïtie gevolgd. De druk
was enorm, daar aan tafel.»

De ervaren rotten van de andere partijen hebben
u gesmeekt het niet te hard te spelen.
«Dat nu ook weer niet, maar ze spelen wel op je
 gevoel. Altijd weer diezelfde snaar: ‘Je bent nog
jong, Alexander. Luister naar ons en we zullen je
helpen. Het komt wel goed.’ Maar ik wist perfect
waar ik heen wou. Ik ben jong, maar ik laat me niet
rollen. En ik ben geen bad boy, maar ik stel de dingen
wel graag scherp. Toen ik vanuit de bedrijfswereld
naar de politiek kwam, kreeg ik als raad: ‘Blijf jezelf
en verander je stijl niet.’ Die raad heb ik opgevolgd.»

De politiek maalt nu eenmaal trager dan de
 zakenwereld. Bent u ongeduldig geweest?
«Ongeduldig, ik? Gewoon consequent. Het zegt toch
veel dat de Franstalige partijen én de CD&V zich een
hoedje schrikken als een politicus gewoon doet wat
hij had aangekondigd? Hoezo, ongeduldig? Vijf
maanden had Jean-Luc Dehaene hiervoor uitge-
trokken. En de laatste dag was men nog steeds bezig
over de agenda en de methode. Tja. Onze leden wil-
den dat ik woord hield. Als bedrijfsleider weet ik dat
klanten die niet tevreden zijn, weggaan en niet snel
meer terugkeren. Dat is in de politiek niet anders.»

OF IK GETWIJFELD HEB? 
DE DRUK WAS GROOT. 
EN WIE NOOIT TWIJFELT, 
IS EEN DWAAS

10.34 UUR
De PS schiet in actie:
 vicepremier Onkelinx
en voorzitter Di Rupo 
dreigen met de alarmbel-
procedure, waardoor het
hele dossier op de tafel
van de ‘ontslagnemende’
regering belandt. Beide
Waalse socialisten
 waarschuwen voor 
«een politieke, juridische
en sociale chaos».

11.32 UUR VINCENT VAN QUICKENBORNE (Open
Vld) stuurt zonder al te veel uitleg
 volgende tweet de wereld in: «Alea jacta
est»— de teerling is geworpen. De
 speculaties over de liberale  korte -
termijnstrategie barsten los. Wellicht 
uit pure opwinding maakt  ondervoor -
zitter Van Quickenborne een fout: de
juiste Latijnse spreuk is «Alea iacta
est». Hoe de teerling gevallen is, is dan
nog niet duidelijk. CD&V-volksvertegen-
woordigster Katrien Partyka weet het
wel. Om 11.35 uur stuurde ze via Twitter:
«VLD stapt eruit tssss...» Foto Kos

09.30 UUR 
Het partijbestuur van Open Vld
gaat van start. Aan de ingang
van het hoofdkwartier in de
Brusselse Melsensstraat
 verklaart vicepremier GUY
VANHENGEL dat «de Vlaamse
partijen de B-H/V-voorstellen
moeten agenderen en stemmen
in de Kamer». Volgens  Van -
hengel kan dat diezelfde dag
nog. Over een mogelijke opstap
uit de regering wil hij zich
 evenwel niet uitspreken. Foto PN
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VAN QUICKENBORNE

«Alexander draait wel bij,
dachten ze. Hoe arrogant!»

Ondervoorzitter Vincent Van Quickenborne,
 close met zijn voorzitter, had eergisteren al
 gezegd waar het op stond. «Deadline is deadline»,
snauwde hij toen een journalist af die vroeg of
Open Vld zich er zou aan houden. Ook gisteren
nam hij geen blad voor de mond. «Dat is toch
 ongelofelijk, dat iedereen stomverbaasd is als
een politicus woord houdt? Zelfs in de laatste
fase van de onderhandelingen dachten de Frans-
taligen nog: hij draait wel bij, die Alexander. Dat
is toch van een hemeltergende arrogantie?
 Zeggen wat je als partij gaat doen, dat is heel
 gemakkelijk. Maar doen wat je zegt, dat is wat
anders.» (JS)

Zes maanden geleden nog een onbekende ondernemer met een bekende
familienaam, nu in de ogen van de Franstaligen de ‘bad boy’ die het land op
de rand van de afgrond brengt: please welcome Alexander De Croo (34).
Bleekjes om de neus, gisteren, maar vastbesloten: zijn Open Vld moést
eruit, uit deze regering. «Een jeugdzonde, zeggen ze. Wel, als dit een
jeugdzonde was, dan wil ik er in de toekomst nog véél maken.» Gesprek
met de ‘dader’ van de crisis. «Ik ben nochtans geen keetschopper.»

«IK BEN GEEN
KEETSCHOPPER»

B-H/V SPLITST OPEN VLD

VANHENGEL ONEENS
MET ZIJN VOORZITTER
Voorzitter tegen vicepremier. Alexander De
Croo tegen Guy Vanhengel. Uit de regering stap-
pen of erin blijven. Het ultieme partijbestuur
van Open Vld draaide uit op een krachtmeting,
gewonnen door de voorzitter. Guy Vanhengel
hing urenlang knock-out in de touwen. «Begrij-
pelijk dat Guy er het hart van in is», zeggen zijn
partijgenoten. «Dat hij graag nog even  vice -
premier was gebleven, dat is menselijk, toch?»

Even liep gisternamiddag het gerucht dat Guy
Vanhengel zich met een vlammend communi-
qué zou distantiëren van zijn voorzitter. In ‘Villa
Politica’ ging het een tijdlang meer over de
scheur binnen Open Vld dan over de val van de
regering. «Te gepasten tijde», luidde het, zou de
ontgoochelde vicepremier zijn gepeperde versie
van de feiten geven. Maar toen Vanhengel alsnog
in de Kamer opdook, bleek hij al tot rust geko-
men, naar verluidt na een paar pinten met zijn
Brusselse buddy Luc Van Biesen en een beleefd,
maar dringend verzoek vanuit de partijtop om
de rangen te sluiten.
«Guy is een paar uur op de loop geweest», aldus
een partijkopstuk, sussend. «Ik begrijp dat. Emo-
tioneel was dit voor hem een opdoffer: goed be-
zig zijn als vicepremier en dan te horen krijgen
dat het gedaan is. Guy heeft niet het grootste ego
van de Wetstraat, maar hij heeft ook zijn trots,
natuurlijk. Maar om hier nu uit af te leiden dat de
Open Vld een verdeelde partij is? Dat is zever.»

Profileringsdrang
Eergisteren al maakte Guy Vanhengel er geen
 geheim van dat hij het nut niet inzag van een
prompte exit uit de regering, maar in het partij-
bestuur bleek hij nagenoeg alleen te staan, op
wat Brusselse steun van Annemie Neyts en Sven
Gatz na. Vanhengel beet naar verluidt stevig van
zich af en zou geroepen hebben: «Geloofwaar-
digheid? Allemaal goed en wel, maar over wiens
geloofwaardigheid gaat het hier? Die van de
voorzitter? Of die van de partij?» Lees: die twee
vallen volgens Guy Vanhengel niet samen. Of met
nog andere woorden: Vanhengel vond De Croo
aan profileringsdrang lijden.
Andere aanwezigen relativeren het conflict. «Een
meningsverschil over de aanpak, niet over de
fond. Neen, er was geen ambras. Er is niet eens
geroepen of gevloekt. Alleen was het duidelijk
dat Guy zich wel lekker voelde in deze regering,
en dat hij gewoon geen zin had om zijn job te
 verliezen. Evenmin als Annemie Turtelboom,
vermoedelijk. Die zat er ook maar stil en sip bij.
Vincent Van Quickenborne, die maakt daar geen
spel van. Voor hem was het veeleer een glorie-
dag dan een dag van rouw.» (JS)

Vicepremier Vanhengel (rechts) steunt 
De Croo niet, maar moest al snel inbinden. vrt

Geflankeerd door 
Van Quickenborne en

Ceysens meldt
Alexander De Croo

aan de massaal
 opgedaagde pers dat
Open Vld opstapt. Rts


