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Leterme trekt
naar Laken om
zijn ontslag aan
te bieden.

Tweede conferentie van voorzitters. De discussie over de
schorsing van de zitting of agendering van het B-H-Vvoorstel eindigt weer onbeslist omdat Kamervoorzitter
Patrick Dewael bij de koning geroepen wordt.

PS-voorzitter Di Rupo roept de andere
Franstalige partijen op de alarmbelprocedure
in werking te stellen, mocht de goedkeuring
van het B-H-V-voorstel geagendeerd worden.

De koning maakt
bekend dat hij het ontslag van de regering in
beraad houdt.

Patrick Dewael op
audiëntie bij de
koning.

Ook Senaatsvoorzitter
Armand De Decker
(MR) wordt ten paleize
ontboden.

Dewael maakt bekend dat er geen plenaire
Kamerzitting meer komt, omwille van de
aan de gang zijnde koninklijke consultaties.
Maandag zal de conferentie van voorzitters
de nieuwe Kameragenda opstellen.

Voormalig koninklijk
opdrachthouder JeanLuc Dehaene (CD&V)
gaat langs bij de
koning.

De Croo wordt bij de
koning op audiëntie
gevraagd. De andere
partijvoorzitters volgen
vandaag.

laat de regering-Leterme vallen en is kop van Jut in de Wetstraat

Kamervoorzitter Dewael evacueert B-H-V-stemming na chaotische dag in parlement

‘Ik pak de zaken nu eenmaal anders aan’

Het land is gered,
voor minstens drie dagen

Dinsdagavond al, toen de Franstalige partijen een na een
de voorstellen van Dehaene afkraakten, besefte Alexander De
Croo dat het niets zou worden met de B-H-V-onderhandelingen.
En dus deed hij twee dagen later het licht van de regeringLeterme uit. ‘Ik heb de indruk dat men ons standpunt
maandenlang wel gehoord heeft, maar dat men ons niet
geloofd heeft. Het was dus niet om te lachen.’

V

DOOR THOMAS MELS

nen in ons, zullen ons steunen.”

“Dat is een geladen en vaak misbruikte
term. Maar het is waar, ik pak de zaken
anders aan. Ik heb mijn stijl en ik wil die
behouden en mij niet aanpassen aan de
gangbare manier van werken.”

“U mag iedereen bellen die op het partijbestuur aanwezig was. Er is een discussie
geweest over de opties die voorlagen, maar
de uiteindelijke beslissing was zéér breed
gedragen. Er is geen enkel woord van protest geweest.”

FOTO BELGA

De Croo: “Ik denk dat het juist onverantwoordelijk is om dit dossier te laten aanslepen. We hebben in deze legislatuur al vijf
pogingen gedaan om het op te lossen. Juist
het laten aanslepen, zorgt ervoor dat we
geen beslissingen kunnen nemen en de
nodige hervormingen niet kunnen doorvoeren. Zij die het laten etteren, zijn degenen die onverantwoordelijk bezig zijn. Dat
is met onze welvaart spelen. En dat is de
reden waarom wij deze beslissing genomen hebben. Natuurlijk wil ik dat de zaken
ook communautair functioneren, maar ik
wil vooral dat ons land functioneert.”

■ De Croo: ‘Zij die dit dossier laten etteren, zijn degenen die onverantwoordelijk bezig zijn.’
“Dat gevoel heb ik niet gehad. Men heeft
tijdens de voorzittersverkiezingen zeer
vaak gezegd dat het onverantwoord zou
zijn om iemand met zo weinig ervaring
naar dit soort onderhandelingen te sturen.
‘Die gaat zich laten rollen in alle richtingen’ zei men. Die communautaire onderwerpen zijn inderdaad niet evident, maar
om te zeggen dat nu gebleken is dat ik dit
totaal niet aankan, dat is niet juist.”

“Het is nogal overweldigend, dat geef ik
toe. Maar ik voel wel dat ik gedragen ben
door de mensen in mijn partij en vooral
door onze leden. Ik krijg veel goede reacties. Omdat wij als partij op een andere
manier aan politiek doen. Dat is ook de
reden waarom ik in de politiek ben gegaan.
Om duidelijk te zeggen wat ik wil doen en
mij te houden aan wat ik wil doen.
Misschien botst die manier van werken
wel eens, maar ik ben wel overtuigd dat dit
de juiste manier is.”

“Ja, maar soms heb je een olievlekeffect
en kun je andere partijen beïnvloeden. We
zullen wel zien of we daar gelijk in krijgen
of niet. Ik wil het op een andere manier
doen. Diegenen die zich kunnen herken-

Soms heb je een
olievlekeffect en kun
je andere partijen
beïnvloeden.
We zullen wel zien
of we daar gelijk
in krijgen of niet

“Natuurlijk raakt die beslissing bepaalde
mensen en leidt dat soms tot emotionele
reacties. Daar moet je begrip voor hebben.
Maar iedereen was het erover eens dat de
timing niet gerespecteerd werd. Nadien is
er inderdaad gediscussieerd over het feit of
we het vertrouwen in de regering zouden
opzeggen of het splitsingsvoorstel zouden
agenderen. Of dat het een combinatie van
de twee moest zijn. Maar het was wel duidelijk dat we een sterk statement zouden
maken dat rechtstreeks of onrechtstreeks
tot een val van de regering zou leiden.”

“Dinsdagavond, toen Dehaene zich

kwaad had gemaakt. Toen al kon ik afleiden dat Jean-Luc er zelf niet meer in geloofde en wist ik dat het er niet goed uitzag.
Niettemin ben ik de volgende dag gaan
onderhandelen en was ik vaak degene die
zei: ‘laten we ervoor gaan, laten we de werkgroepen parallel laten werken’. Aan het
begin van de vergadering vroeg Marianne
Thyssen aan de Franstaligen duidelijkheid
over het onderhandelingskader van
Dehaene. Ik wilde weten of de deadline
gerespecteerd zou worden. Het kader wilden ze grotendeels respecteren, maar over
de timing heeft men heel duidelijk gezegd
dat die totaal onmogelijk was.”

“Zeggen dat ik in de steek werd gelaten is
te sterk verwoord, dat zou niet eerlijk zijn
ten opzichte van Wouter (Van Besien, TM)
en Marianne (Thyssen, TM). Maar het is wel
zo dat we als Open Vld tijdens de onderhandelingen voor een aantal thema’s helemaal alleen stonden in ons verzet.
Bijvoorbeeld wanneer het ging over de
apparentering in alle richtingen en het
afstaan van de voogdij over de zes faciliteitengemeenten.”

“Laat ons zeggen dat ze een andere oplos-

sing voor ogen hadden dan wat wij voorstelden.”

“Ik heb de indruk dat men ons standpunt
maanden aan een stuk wel gehoord heeft,
maar dat men ons niet geloofd heeft.
Nochtans ben ik altijd zeer duidelijk
geweest dat het niet om te lachen was. Die
deadline was voor ons een voorwaarde om
mee te doen aan de doorstart van Van
Rompuy I naar Leterme II en dus cruciaal.”

“Wij wilden vermijden dat deze regering
verlamd werd door nieuwe, maandenlange communautaire onderhandelingen. Zo
zouden we van 2010 een verloren jaar
maken. Daarom was die deadline zo
belangrijk voor ons. Dit moest eindelijk
van de baan zijn. Gisteren was echter duidelijk dat die timing niet gerespecteerd
ging worden. Ik heb toen duidelijk gezegd
dat dat voor mij een vertrouwensbreuk
betekende.”

“Nee, dat is onjuist. Ik heb duidelijk
gezegd dat dit voor mij een vertrouwensbreuk betekende.”

“Aan de ene kant willen wij dat er echt
een oplossing komt voor B-H-V en we
geloven in een onderhandelde oplossing. We willen echt dat dit probleem van
de baan is zodat we andere zaken kunnen aanpakken. Maar mocht blijken dat
we naar verkiezingen moeten gaan, dan
is dat zo. Je moet nooit bang zijn voor een
verkiezing. Maar het is nog koffiedik kijken om te weten waar we zullen eindigen.”

“In de huidige constellatie zal die er op
korte termijn niet komen. Maar wie weet
in een andere constellatie en in een andere
context. Wij zullen alleszins niet meegaan
in onderhandelingen met een open einde.
Als je geen enkele deadline oplegt, dan
weet je dat het niet werkt. Maar wij zijn
bereid alle opties te overwegen die ons
zekerheid geven dat we dit probleem van
de baan krijgen.”

“Nee, dat lijkt met niet zo logisch.
Maar we zullen elke mogelijkheid om
constructief te zijn in ons land en eindelijk echt hervormingen door te voeren,
evalueren.”

olle bak gisteren in de Kamer.
Niemand in het halfrond,
iedereen in de bomvolle wandelgangen. Kamerleden, journalisten partijvoorzitters,
Vlaamse Parlementsleden en senatoren
die een kijkje komen nemen. Zelfs een
blinde ziet dat er iets belangrijks te
gebeuren staat. Buitenlandse journalisten die naar de Wetstraat kwamen afgezakt voor het boerkaverbod, dat ons land
als eerste zou stemmen, krijgen tot hun
eigen grote verbazing een regimecrisis
cadeau. “Een regering die valt, dat
gebeurt ook niet elke dag, hé.” Een collega: “Het scheelt hier toch niet veel.”
Het wekelijkse vragenuurtje zou niet
beslissen over het lot van de regeringLeterme II, die was ’s ochtends al gevallen. Die pluim zouden de Kamerleden
dus niet op hun hoed kunnen steken.
Sommigen vinden dat erg jammer. De
vlammende speeches waren al geschreven en ingestudeerd. “Soit, mits wat aanpassingen is hij nog altijd bruikbaar”,
maakt een Vlaamse fractieleider zich
sterk. “De regering mag dan al op de
grond liggen, we kunnen er altijd nog
eens op stampen.”
Niet getreurd dus, het volgende historische moment zit er al aan te komen. De
Vlaamse partijen zijn van plan om de
splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
eenzijdig te stemmen, Vlaamse meerderheid tegen Franstalige minderheid.
Open Vld had de regering opgeblazen
omdat er geen onderhandelde oplossing
mogelijk bleek voor B-H-V. Wie a zegt,
moet ook b zeggen: als B-H-V niet met
onderhandelingen gesplitst raakt, dan
moet die splitsing maar gestemd worden. Dat kon al meteen gisteren, hadden
ze bij Open Vld uitgevogeld. Waarom
dus nog langer wachten?
Oppositiepartijen N-VA, LDD en Vlaams
Belang zijn er voor het geplande begin
van het vragenuurtje helemaal klaar
voor. Er hangt elektriciteit in het parlement. Overal woeden verhitte discussies,
meestal tussen Vlaamse en Waalse
Kamerleden. Ex-Kamervoorzitter
Herman De Croo (Open Vld) mag het uitleggen, het was zijn zoon die de stekker
uit Leterme II trok. “Herman, Alexander
heeft nu lang genoeg buiten mogen spelen, roep hem maar terug naar binnen”,
pepert een Franstalige journalist De
Croo senior in.

Trekken, duwen, schelden

VRT en ‘De Standaard’ zien premier
te vroeg bij koning arriveren

Leterme eert ‘koning’ Merckx,
andere politici schrappen agenda
● “Als kleine jongen

● Het leek perfecte timing. Om

kwart na twaalf, op het moment dat op Eén
een extra journaal startte, stoof een wagen
de oprit naar het koninklijk paleis op. De
VRT gooide die beelden meteen de ether in
met de melding ‘Yves Leterme komt nu bij
de koning aan’. Meteen werd ook een smsalert verstuurd. Alleen bleek het niet om de
wagen van de premier te gaan: het was de
koning zelf die aan het paleis arriveerde.
“Een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, vertelt Wim Willems, hoofdredacteur Nieuws bij de VRT. “Er was ons eerder al verteld dat Leterme onderweg was,
een bericht dat we toen niet hebben gegeven. Maar op het moment dat ons journaal
begint, loopt opnieuw een bericht binnen,
deze keer met de melding dat de premier
aan het paleis was aangekomen. Net op dat
moment zien we op de beelden een auto
door het hek naar binnen rijden. En dus

hebben we besloten die beelden meteen te
geven.” De VRT had met Annelies Van Herck
trouwens wel een journaliste aan het paleis
staan, alleen was die op dat moment niet
bereikbaar.
Ook bij De Standaard liep het fout. Meteen
na het bericht van de VRT werd ook vanop
die redactie een sms-alert naar de abonnees
gestuurd. “De beelden wekten de indruk
dat het Leterme was die aan het paleis arriveerde”, vertelt hoofdredacteur Bart
Sturtewagen. “Maar quasi meteen nadat we
het bericht hadden verstuurd, hadden we
door dat het niet klopte. We hebben zo snel
mogelijk een nieuwe sms gestuurd om die
fout recht te zetten.”
Wachten met het versturen van een sms
tot een eigen journalist het bericht had
bevestigd, was volgens Sturtewagen niet
nodig. “Wanneer de VRT iets meldt, mag je
er van uitgaan dat het geen flauwekul is.”

dacht ik dat zegels waren voorbehouden voor koningen.
Soms zijn er mensen die omwille van hun prestaties koning
worden. De vraag was niet of
Merckx een zegel zou krijgen,
maar wel wanneer. Ik zal zijn
zegels sparen zoals ik vroeger
deed met de Paninistickers”,
aldus premier Yves Leterme
(CD&V) gisterochtend bij de presentatie
van de gepersonaliseerde postzegel naar
aanleiding van de 65ste verjaardag van
Eddy Merckx.
In tegenstelling tot Leterme verzaakten flink wat politici gisteren aan hun
geplande afspraken. Zo annuleerde
minister van Binnenlandse Zaken
Annemie Turtelboom (Open Vld) een
werkbezoek aan brandweerschool Piba,

Vlaamse politici stappen
mee in betoging B-H-V
●

waar ze zou bekendmaken hoeveel geld ze uittrekt voor de
opleiding van brandweerpersoneel en hoe het geld besteed zal
worden. Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere
(CD&V) nam op zijn beurt niet
deel aan de geplande NAVO-vergadering in het Estse Tallinn
over de herziening van het strategisch NAVO-concept en operationele en functionele aspecten van de
‘Missile Defence’.
Omwille van de politieke situatie
schrapte koning Albert II het geplande
koninklijke bezoek aan het Waalse Visé.
Het koninklijke paar zou normaliter gisterochtend een bezoek brengen aan Visé,
maar Albert zag in extremis af van de verplaatsing. Koningin Paola was wel aanwezig. (LDW)
(NJ)

De Vlaamse liberalen zijn voor iedereen de gebeten hond. Fractieleidster
Hilde Vautmans wordt voor televisiekijkend Vlaanderen door de mangel
gehaald door haar CD&V-collega Servais
Verherstraeten, die amper anderhalve
meter verder staat. Ondervoorzitter
Vincent Van Quickenborne, voor velen
de kwade genius achter het manoeuvre
van Open Vld, kiest eieren voor zijn geld.
Hij komt heel even piepen via een
ingang waar niemand tot gisteren het
bestaan van vermoedde en is langs een al
even onbekende uitgang razendsnel
weer verdwenen.
De meest Vlaamsgezinden der
Kamerleden willen toch ook de
Franstaligen niet zomaar vrijuit laten
gaan. Als FDF-chef Olivier Maingain arriveert, ziet hij er iets te tevreden uit naar
de zin van CD&V’er Michel Doomst. “Dit
is nu het resultaat, zie”, gebaart de nogal
Vlaamsgezinde burgemeester van Gooik
naar de complete chaos die overal rondom hem heerst. Maingain gebaart van

Bij gebrek aan een regering regeerde gisteren in de Kamer
de absolute chaos. Urenlange onrust bij de Franstaligen, de
Vlaamse partijen zouden Brussel-Halle-Vilvoorde immers
in zeven haasten splitsen. Tot Kamervoorzitter Patrick
Dewael (Open Vld), na een audiëntie op het paleis, besliste
om het parlement tot maandag te sluiten. ‘Wat zouden
we doen zonder die goeie, ouwe Albert?’

Stemmen dus, en snel wat! Maar er is
een tweede, niet onbelangrijk bezwaar:
om te kunnen stemmen, moet je ook
wel vergaderen. Daar wringt het schoentje. In de wandelgangen woeden hevige
discussies over de mogelijkheid om de
plenaire vergadering van de Kamer te
laten doorgaan met een regering waarvan de koning het ontslag nog in beraad
houdt. Nee, zeggen de Franstaligen, ja,
zeggen de Vlamingen. Als ze de agenda
van de Kamer willen wijzigen, moeten
alle partijen daar een consensus over
bereiken. Ook als ze de zitting gewoon
willen schrappen. Eén man kan eenzijdig beslissen: Kamervoorzitter Patrick
Dewael (Open Vld). Maar laat die nu net
een van de breinen zijn achter het versneld stemmen van de splitsing. Het ziet
er dus niet goed uit voor de Franstalige
partijen.

DOOR JEROEN VERELST

Koning als geheim wapen

FOTO BELGA

Open Vld-voorzitter

■ Patrick Dewael beslist, na een audiëntie bij de koning, om het parlement tot
maandag te sluiten. Een schande, vindt de Vlaamse oppositie.
krommenaas. “Et ça, c’est le resultat!”,
gooit Doomst het over een andere boeg.
Deze keer heeft Maingain hem wel verstaan.
Ook onder het journaille woedt een
taalstrijd. Als vicepremier Vanhengel
naar de Kamer komt om zijn fractie te
sussen over zijn al dan niet vermeende
dissidentie, wordt hij belegerd door journalisten. De Vlaamse pers is er het snelst
bij. Maar die monopoliseren Vanhengel
iets te lang naar de zin van hun
Franstalige collega’s. Trekken, duwen,
schelden. Elke politicus die zich langer
dan één seconde buiten de veilige beslotenheid van de koffiekamer durft begeven, wordt omringd door een horde uitgelaten journalisten. Het lijkt alsof elke
Belg met een videocamera in huis naar
de Wetstraat is afgezakt.

Alarmbelprocedure
Over de geldigheid van een stemming
over de splitsing van B-H-V leeft flink wat
onenigheid. “Nu stemmen is ab-so-luut
ongrondwettelijk”, foetert vicepremier
Joëlle Milquet (cdH). “Het belangenconflict van de Duitstalige gemeenschap

loopt nog, het overlegcomité heeft nog
geen beslissing genomen. Nu stemmen
zou catastrofaal zijn. De crisis is al diep
genoeg, we moeten agressieve gebaren
koste wat het kost vermijden.”
EEN VLAAMS
FRACTIELEIDER:

De regering mag
dan al op de grond
liggen, we kunnen
er nog altijd eens
op stampen
De Franstalige partijen laten er geen
twijfel over bestaan: als er gestemd
wordt, zullen ze onmiddellijk naar de
alarmbelprocedure grijpen. Ding dong.
B-H-V belandt dan weer even in de koelkast. Er is meer nodig dan een alarmbel
om de N-VA af te schrikken. “Dat ze maar
aan de alarmbel trekken, we verwachten
niet anders”, reageert Jambon. En dan,
lichtjes triomfantelijk: “Maar je kunt
maar één keer aan de bel trekken. Uitstel
is dus allesbehalve afstel.”

Die hebben echter nog een geheim
wapen achter de hand: koning Albert II.
“De koning lost ons probleem wel op”,
klinkt het cryptisch bij een Franstalige
regeringsbron. “Hoe dan? Wait and see.”
Net daarna: de melding dat
Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open
Vld) op het paleis wordt gesommeerd.
Pas na zijn audiëntie zal blijken of de
Kamer nu al dan niet bijeenkomt.
Niet dus. Als Dewael na drie lange uren
– waarin iedereen uit het verveling aan
het speculeren gaat en de wildste scenario’s de wereld in stuurt – terug in het
parlement is, roept hij de fractievoorzitters samen. Conclusie van het beraad:
maandag komen de voorzitters opnieuw
samen om te beslissen of de Kamer al
dan niet bijeenkomt. Tot dan blijft het
parlement gesloten. “Gewoonterecht”,
oordeelt Dewael. België is gered, voor
minstens drie volle dagen. “Wat zouden
we doen zonder die goeie, ouwe Albert”,
klinkt het cynisch bij een fractievoorzitter. Prompt gaat het licht in de wandelgangen uit. De Vlaamse oppositie
schreeuwt moord en brand. “Plat op de
buik!” “Een putsch van de koning!”
“Schending van de grondwet!” “Vive la
république!”
“Lafaards”, buldert LDD-opperhoofd
Jean-Marie Dedecker tegen niemand in
het bijzonder. Vanhengel, ondertussen
eindelijk tot bij de Franstalige pers
geraakt, schrikt zich een hoedje. “Dit is
geen judomatch”, bijt hij Dedecker toe.
“Je staat hier niet op de tatami, je bent in
het parlement.” Versta: dit is een eerbiedwaardige instelling, toon een beetje respect en gedraag je waardig. Voor waardigheid is in de chaos even geen plaats.
Milquet doet nog een voorzichtige
poging: “We moeten weer naar een pacificatie.” Roepen in de woestijn.
Sp.a-senator Johan Vande Lanotte, veteraan van vele politieke oorlogen, slaat de
chaos in het parlement gade met een
half spottend glimlachje. Dat is de hele
middag niet van zijn lippen verdwenen.
“Ik vind dit grappig, ja. Of nee, eerder
bizar. CD&V en Open Vld doen maandenlang helemaal niets om een oplossing te
vinden voor B-H-V. Ze laten Jean-Luc
Dehaene de kastanjes uit het vuur halen.
En nu moet de splitsing plots onmiddellijk gestemd worden. Terwijl iedereen
weet dat die zinloos is omdat er nog
allerlei mechanismen bestaan om ze
onmiddelijk te neutraliseren. In de politiek maak je toch elke keer opnieuw dingen mee waarvan je dacht dat je ze nooit
zou meemaken.”

REACTIES
Olivier Maingain (FDF)
“Het is koninklijk
opdrachthouder JeanLuc Dehaene die gefaald
heeft. Hij heeft de standpunten van de Franstaligen niet gehoord, volgens mij heeft hij zelfs nooit in de missie geloofd. De onderhandelingen zijn
mislukt door diegenen wier Vlaamsnationalisme het hele politieke leven
verziekt. De Franstaligen zijn niet de
dwarsliggers: net als in 2005 willen wij
graag een oplossing die op basis van
wederzijds respect de rechten van de
minderheid garandeert. Dat staat allemaal op de helling, nu Open Vld uit de
regering is gestapt.”

François-Xavier
de Donnea (MR)
“Dit is een heel erge
situatie. Alle partijen
waren bereid om verder
te onderhandelen, behalve de Vlaamse liberalen.
Het is onverantwoordelijk van Open Vld, en het enige resultaat
dat ze bereiken is een enorme duw in de
rug van de N-VA. We verkeren in een
financiële crisis, we moeten een regering hebben die ons land door woelige
vaarwateren kan loodsen, en nu gaan we
ons aan de vooravond van het EU-voorzitterschap belachelijk maken met een
regeringscrisis. De oplossing? Onderhandelen, dat heeft de MR altijd gewild.”

Elio Di Rupo (PS)
“Open Vld heeft zonder
nadenken de regering op
de helling gezet. Ik had
het gevoel dat de onderhandelingen goed gingen, dat er reële mogelijkheden waren om tot een compromis
te komen, maar de Vlaamse liberalen
hebben de boel eenzijdig opgeblazen.
Het zal moeilijk worden om wegen te
vinden die een catastrofe vermijden, ik
nodig iedereen – en zeker de Open Vld –
uit om deze situatie niet nog meer op de
spits te drijven. Een stemming van het
wetsvoorstel in de Kamer is dus onbespreekbaar, het is al dramatisch genoeg.
Om een machtsgreep van de Vlamingen
te vermijden roepen we indien nodig de
alarmbelprocedure in.”

Jean-Michel Javaux
(Ecolo)
“Wij hebben altijd de
bereidheid getoond om
tot een akkoord over B-HV te komen, we zijn altijd
constructief gebleven,
maar stellen vast dat de
Open Vld het vertrouwen opzegt.
Nochtans was de dialoog al ver gevorderd, er was een kader met opportuniteiten. Dat de Vlaamse liberalen uit de
regering stappen, zadelt hen op met
een loodzware verantwoordelijkheid.
Sommigen in de regering spelen met
vuur, en dat is verre van ideaal in de huidige omstandigheden.”

Joëlle Milquet (cdH)
“Dit besluit van Open
Vld komt er terwijl alle
partijen rond de tafel de
wil hadden uitgedrukt
om te onderhandelen en
een onderhandelde
oplossing te vinden. Voor de komende
dagen was er een agenda voor intensieve gesprekken opgelijst. In volle economische crisis hebben het land en de
bevolking nood aan alles behalve een
politieke crisis. Het algemeen belang
moet voorgaan op partijbelangen en de
partijen moeten verantwoorde keuzes
maken voor het land en de burgers. Dit
is nu verre van het geval. We moeten
koelbloedig en sereen optreden, het is
niet het moment om daden van communautaire agressie te stellen.” (MJ)

