Het was premier Di Rupo die de parlementen van het
land en de verkozenen des volks vorig jaar opriep om
mee bij te dragen aan de besparingen. Het bureau van
de Senaat gaat nu op zoek naar een overeenstemming
met de deelstaatparlementen om de loonsverlaging
later alsnog te kunnen invoeren. (DDW)

Vanafvandaagwordterverdergesprokenoverhet
laatste en meest gevoelige luik van de zesde
staatshervorming: de bijzondere financieringswet. Staatssecretaris Servais Verherstraeten
(CD&V) rekent erop dat de gesprekken eind
volgende week zijn afgerond. (DDW)

LIBERALEN WILLEN ROL KONING ZWAAR INPERKEN
Open Vld treedt N-VA bij over de
beperkingvanderolvandekoning.
Bij monde van Kamerlid Luc Van
Biesen toont de meerderheidspartij er zich voor gewonnen om
het staatshoofd vooral nog een
zeerprotocollairefunctietegeven.
Gedaan dus met wetten ondertekenen, genade verlenen en ministersbenoemenenmogelijk ook
minder inmenging bij de vorming
van een regering. Premier Di Rupo

antwoordde in de Kamer dat er
alleszins deze legislatuur geen
stappen meer worden genomen.
«Omdat het niet in het regeerakkoord staat», zei hij. Omdat de
Franstalige partijen dat niet zien
zitten, is een meer accurate beschrijving.DiRupolietweleenkleine opening: «Het staat het parlement vrij initiatieven te nemen.»
Waarop Van Biesen gretig antwoordde dat Open Vld dat ook zal

doen.InCD&VvindtVanBiesenalvasteengematigdemedestander.
Voorzitter Wouter Beke vindt dat
een stopzetting van het ondertekenen van wetten en toekennen
vangenadebespreekbaaris,maar
wil derolvandekoningnietterugschroeven inzake regeringsvorming.CD&Visernietvoorgewonnenomdietaakinhandentegeven
vandeKamervoorzitteromdatdie
aan een partij gebonden is. (DDW)
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handeling tussen taalgro
Bart De Wever wees er d
ste jaren gretig op dat CD
Open Vld au fond niets
willen dan zijn eigen N-V
confederale staat. Op
heeft hij gelijk. CD&V ado
de het confederalisme
congres van Kortrijk in
Open Vld nam het op
Novemberverklaring van
Guy Verhofstadt was
premier, Karel De Gucht
voorzitter.
«De VLD wil een beter s
voor Vlaanderen door de
tieve keuze voor een confe
model», zo staat het
Novemberverklaring.
zwaartepunt komt b
deelstaten te liggen die b
welke bevoegdheden ze
federale niveau laten

