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Regeerakkoorden blinken zelden uit door rechtlij-
nigheid of door een grootse visie. Dergelijke akkoorden
zijn immers altijd een moeizaam verworven compro-
mis tussen partners die er per definitie heel andere op-
vattingen op nahouden. Bovendien is het strategisch
belangrijk niet al te concreet te worden, zodat de socia-
le partners en het parlement nog de illusie kunnen
koesteren dat ze wat in de pap te brokken hebben. Het
regeerakkoord van de ploeg-Leterme verheft vaagheid
en uitstel echter tot een olympische discipline. In de
inleiding komen we niet veel meer te weten dan de in-
tentie om het land ‘efficiënt en dynamisch’ te besturen.
De vijf regeringspartijen doen zelfs geen enkele poging
een visie te formuleren op waar ons land in 2011 zou
moeten staan. Men steekt meteen van wal met een bij-
zonder lang boodschappenlijstje, waar iedereen wel
het zijne in kan terugvinden. De oppositiepartijen wis-
ten gisteren niet of ze dit nu een rechts of een links ak-
koord moesten noemen, en dat is geen toeval: je ziet zo
welke partij zijn stempel heeft gedrukt op een bepaald
hoofdstuk en welke richting men daarmee uit wil. Er
zitten zelfs goede hoofdstukken in het akkoord: het
deel over de sociale zekerheid en dat over het klimaat-
beleid lijken degelijk uitgewerkt. Op heel veel andere
domeinen blijft men echter steken bij vage intenties,
aangekondigd overleg, gepaste maatregelen en globale
akkoorden. ‘De zomer’ functioneert daarbij meer dan
eens als magische deadline.
De onderhandelaars bezondigen zich hier echter aan
recidive: ook vlak voor de kerstvakantie heette het al
dat we het nu even moesten stellen met wat noodmaat-
regelen, maar dat er tegen de paasvakantie een duide-
lijker plan zou zijn. Nu verschuift die deadline naar de
zomer, maar het akkoord bevat opnieuw geen enkele
indicatie over de manier waarop men een meer defini-
tieve regeling wil bereiken. Hoelang nog kunnen we
verder gaan met een regering die zich zuchtend van de
ene vakantie naar de andere sleurt? Men kan deze truc
niet blijven toepassen. Hoeveel mensen zouden er nog
geloven dat we tegen 21 juli inderdaad een volwaardige
regeerploeg met een volwaardig regeerakkoord zullen
hebben?
De truc van het eeuwige uitstel werkt zeker niet als er
tegenstrijdige elementen in het akkoord zitten. De
tekst bevat inderdaad een aantal fraaie maatregelen
voor de laagste inkomens (dank u wel, PS), lastenverla-
gingen en meer flexibele arbeidsreglementering (dank
u wel, MR en VLD), gezinsvriendelijke maatregelen
(dank u wel, CD&V) en bovendien nog de belofte om in
2011 een overschot van één procent te boeken op het
budget. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat er over
enkele maanden een akkoord zal zijn om die tegenstrij-

dige doelstellingen tegelijk waar te maken.
Dat is ook de fundamentele zwakte van deze tekst, in
vergelijking met het Vlaamse regeerakkoord van drie
jaar geleden. Beide akkoorden lijken op elkaar doordat
ze uitgaan van een verkavelingslogica: elke minister
doet op zijn kleine perceeltje waar hij zin in heeft, zon-
der dat men zich veel bekommert over hoe het geheel er
uit ziet. De Vlaamse regering overleeft desondanks,
omdat er meer dan genoeg budgettaire ruimte voor-
handen is. Elke partij kan daardoor af en toe een ca-
deautje uitdelen aan de eigen achterban. Op het federa-
le niveau is die luxe er echter niet. Die knoop wordt dus
deze zomer doorgehakt, bij het opmaken van de begro-
ting, zo belooft men. Men vergeet daarbij uit het oog
dat er tegelijk ook een akkoord zou moeten zijn over de
staatshervorming en het valt te vrezen dat de regering
haar eigen besluitvormingscapaciteit sterk overschat. 
De lange lijst maatregelen bevat heel wat positieve
voorstellen, over bijvoorbeeld de activering van de ar-
beidsmarkt of het klimaatbeleid. Echt ambitieus kun je
de boodschappenlijst van de regering-Leterme echter
niet noemen. In veel gevallen is de regering niet veel
meer van plan dan een beetje schoorvoetend de Euro-
pese trend te volgen. Daar is op zich niets verkeerd
mee: België hoeft niet altijd in de kop van het peloton te
zitten. Maar als je er mee rekening houdt dat ook de

regering Verhofstadt-II (2003-2007) niet echt uitblonk
door heldere ideeën of een ongelooflijke dadenkracht,
dan zit ons land toch al een hele tijd in het sukkelstraat-
je. Het gebrek aan politieke sturing zorgt ervoor dat we
kansen laten liggen vergeleken met onze buurlanden.
Op korte termijn zijn er echter geen alternatieven. Na
de stemming vertrekt iedereen op een welverdiende
vakantie, en daarna beginnen we met frisse moed aan
het regeerwerk. De ploeg-Leterme hoeft daarbij niet
veel te vrezen van de oppositiepartijen: SP.A, Groen! en
het Vlaams Belang blinken niet direct uit in fundamen-
tele kritiek, en in een aantal gevallen lijken ze nog altijd
gebiologeerd door hun eigen interne problemen. De
belangrijkste vijand voor deze regering zit dus in de
meerderheid zelf, en de grootste uitdaging is ervoor te
zorgen dat er eindelijk wat meer cohesie ontstaat bin-
nen de regeerploeg. In de wetenschap dat nieuwe ver-
kiezingen niet veel meer zouden doen dan de machts-
verhoudingen van vorig jaar te bevestigen, zit er weinig
anders op dan aan de rit te beginnen. Hopelijk ontstaat
dan gaandeweg, met veel vallen en opstaan, iets wat je
een echte regeerploeg kan noemen. Het lijkt onwaar-
schijnlijk, na alle dodelijke oneliners van de afgelopen
maanden, maar zoals Verhofstadt het zou uitdrukken:
het is onze morele plicht optimistisch te blijven.
De regeringspartijen zelf maken zich sterk dat de rit
nog een goede drie jaar zal duren, en het regeerakkoord
bevat een flink aantal intenties voor het Belgisch voor-
zitterschap van de Europese Unie in de tweede helft
van 2010. Haalt de regering-Leterme echter het jaar
2011? Allicht weten we dat deze zomer als de klippen
van de begroting en de staatshervorming al dan niet
zijn genomen. Als er ook dan niet meer inzit dan het
eeuwige uitstel naar de Griekse kalender, dan komt on-
vermijdelijk het scenario opzetten van het kiezen voor
de korte pijn. Het laten samenvallen van de federale en
regionale verkiezingen in 2009 zou er in elk geval kun-
nen voor zorgen dat de politieke partijen gemotiveerd
zijn om een constructief compromis uit te werken. Een
dergelijk scenario veronderstelt wel een oplossing voor
Brussel-Halle-Vilvoorde, maar een ‘tijdelijke’ terug-
keer naar de vroegere kieskringen zou voldoende zijn
om tegemoet te komen aan de grondwettelijke proble-
men.
De regering-Leterme is nu goed en wel vertrokken,
maar het blijft zeer de vraag waar en wanneer ze zal
landen. De aanwezigheid van vijf stuurlui op hetzelfde
schip zorgt er in elk geval voor dat de regering vertrekt
onder een ongunstig gesternte.

Marc Hooghe doceert politieke wetenschappen aan de KU
Leuven

Voor elk wat wils

P L O E G - L E T E R M E  V E R H E F T  VA AG H E I D  T O T  O LY M P I S C H E  D I S C I P L I N E
Echt warm loopt M A R C  H O O G H E  niet voor dit regeerakkoord. En dat er een echte regeerploeg ontstaat, is ook moeilijk
te geloven. ‘Maar zoals Verhofstadt het zou uitdrukken: het is onze morele plicht optimistisch te blijven.’
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Schande
In het ‘regeerakkoord’ geen
woord over de federale hervor-
mingen. Leterme heeft alles ge-
daan om zijn gezicht te redden,
maar ik mag hopen dat N-VA hem
de rekening presenteert.
Toine Prikken

Rechts geweld
Het lijkt erop dat we de komende
jaren geregeerd worden door een
kille, asociale rechtse regering. 
Sociale maatregelen heb ik nog
niet gezien, niets over een kern-
uitstap, niets nieuws over het mi-
lieu, de vergrijzing, de armoede...
Dit is ontstellend vaag, zwak en
compleet inhoudsloos. Leterme is
plat op de buik gegaan voor de li-
beralen om toch maar premier te

kunnen worden. CDH en PS heb-
ben geen enkele kans gekregen te-
gen al dat rechts geweld. 
Volgens mij hadden ze beter hun
conclusies getrokken.
Peter Hoste

Wet Lejeune
Beter laat dan nooit. Misschien
zitten er toch enkele goede maat-
regelen in, zoals de herziening
van de Wet Lejeune. En misschien
zal men ‘doodrijders’ ook bestraf-
fen als moordenaars?
Gustaaf Verhulst

Kluitje
Geen woord meer over BHV of
over een verdere staatshervor-
ming: Vlaanderen wordt weer

eens met een kluitje in het riet ge-
stuurd. Enkel vage beloften voor
later. CD&V heeft weer eens
woord gehouden. Gedenk hen bij
de volgende verkiezingen.
Frans Faes

Versnipperd
De fundamentele vraag is of de fe-
derale overheid, gelet op de ver-
snippering van bevoegdheden in
ons federale kluwen, nog wel een
degelijk beleid kán voeren. Het
federale niveau is verworden tot
een ‘intentieniveau’ zonder reële
macht en dat is geen goede zaak
voor België en de Belgen.
Hans Van Cauter

Goed bestuur?
Negen maanden na de overwin-

ning van Leterme hebben we
geen grote staatshervorming,
geen splitsing van BHV, geen re-
geerakkoord die naam waardig,
zijn er op persoonlijk vlak diepe
wonden geslagen en is het ver-
trouwen tussen de partijen zoek.
Dat is het tegenovergestelde van
al wat Leterme en co. voor de ver-
kiezingen hebben beloofd, een
negatie van goed bestuur.
Sven De Spiegeleer

Hoopvol
Na negen maanden wordt het tijd
dat er weer een regering is die de
rangen sluit en vanuit een sfeer
van verstandhouding werk maakt
van de broodnodige uitvoering
van dit regeringsprogramma. Ik
wens de ploeg van Leterme I veel

succes en ben hoopvol dat ze de
rit zullen uitdoen.
Peter Peeters

Stabiel?
Een akkoord zonder concrete in-
vulling heeft als voordeel dat elke
regeringspartij het kan verkopen
aan zijn achterban, maar het is
geenszins een garantie op een sta-
biele regering.
Dominic Pertry

Chaos
Niemand is ooit zo tegengewerkt
als Yves Leterme. Verhofstadt kan
het nu in het buitenland gaan
proberen, hij laat een land in cha-
os achter.
Beatrice Klein

BENT U TEVREDEN OVER HET REGEERAKKOORD?
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Na negen maanden moest er
een kind geboren worden, omdat
als enig alternatief bestuurlijke
chaos en nieuwe verkiezingen
overbleven. Maar het kind is met
de ijzers gehaald, is bijzonder
prematuur en heeft twijfelachti-
ge overlevingskansen. Dit is het
regeerakkoord van het grote uit-
stel, waarbij alle punten waar-
over politieke conflictstof bestaat
zorgvuldig geëvacueerd werden,
verpakt in vrome beloften zonder
enige concrete uitwerking.
Om te beginnen worden aan de
grote staatshervorming nauwe-
lijks woorden vuilgemaakt.
Nochtans was dat niet alleen het
grote, zo niet enige thema dat er
de afgelopen maanden leek toe te
doen, het was ook de conditio si-
ne qua non voor het kartel. Zon-
der die grote staatshervorming
zou CD&V nooit in een regering
stappen, was de formele en uiten-
treuren herhaalde belofte. Die
belofte wordt niet gehouden, er
moet nu tegen de zomer werk
worden gemaakt van de tweede
fase, waarmee nu al de eerste cri-
sis van Leterme I in de agenda’s
kan worden aangeduid.
Het is lang niet het enige uitstel.
De regeringsverklaring bulkt van
zinsneden als ‘de regering zal on-
derzoeken’, dan wel ‘een dialoog
aangaan met’ of ‘neemt zich voor
om’. Dat geeft het geheel meer het
karakter van een nieuwjaarsbrief
dan van een regeerakkoord, en
maakt Leterme I meer tot een stu-
diedienst dan tot een regering.
Het ergerlijkst wordt dat bij het
luik over de sociaaleconomische
beslissingen, niet meer dan een
optelsom van de wederzijdse ver-
zuchtingen. Liberalen hebben er
een voornemen tot belastingver-
mindering in gekregen, christen-
democraten en Waalse socialis-
ten een voornemen tot verhoging
van een aantal uitkeringen.
Jammer genoeg is er geen enkele
termijn en geen enkel bedrag op
die voornemens gezet. Dat zou
wel nuttig geweest zijn, want
technici ramen de kostprijs van
zo’n pakket op een dikke 10 mil-
jard euro. Dat geld heeft Leterme
I niet, maar desondanks belooft
men het nu toch al uit te geven.
Hoe dat moet gebeuren blijft een
raadsel, want aan de inkomsten-
zijde is niets te bespeuren wat een
dergelijke uitgave zou kunnen fi-
nancieren, op een ook al vage ver-
wijzing naar een vermindering
van het aantal ambtenaren na.
Dat maakt deze regering ook
ronduit onverantwoordelijk. De
studies die becijferen hoe groot
het begrotingsoverschot moet
zijn om de benodigde reserves
voor de financiering van de ver-
grijzing aan te leggen, zijn door
de onderhandelaars straal gene-
geerd. Sterker, men doet net het
omgekeerde: nergens zoeken
naar nieuwe inkomsten, maar al-
leen nieuwe uitgaven plannen
waarvoor geen enkele financie-
ringsbasis aanwezig is. Dat is kie-
zen voor een pad dat naar de on-
dermijning van de fundamenten
van onze welvaartsstaat leidt.

H E T  G R O T E
U I TST E L

Y V E S  D E S M E T

Yves Leterme is premier. Hij
heeft zijn eerste akkoord bereikt,
negen maanden na zijn verkie-
zingsoverwinning. Maar België
heeft tenminste een regering, dat
is al iets.
Na al dat gehakketak is men nu
geneigd even opgelucht adem te
halen. Er is nochtans weinig re-
den tot vreugde. Misschien is dit
akkoord wel het laatste wapenfeit
van Leterme. Want we hebben
hier eigenlijk te maken met een
tijdelijke regering die een inte-
rimregering opvolgt. Volgens pes-
simisten heeft deze regering een
houdbaarheidsdatum tot juli
2008, volgens optimisten tot juni
2009. Is dit een schijnregering, in
het leven geroepen omdat de be-
volking nu eenmaal een regering
wil? Er zijn wel enkele zaken die
daarop wijzen.
Om te beginnen het regeerpro-
gramma. Daar staan best leuke
dingen voor de mensen in, vooral
in het hoofdstuk over de koop-
kracht. Maar wat moet een mens
met veertig pagina’s intentiever-
klaringen, met voor elk wat wils,
een beetje links en een beetje
rechts, zonder dat er ergens cij-
fers worden opgeplakt?
Dan is er de plotselinge vriend-
schappelijkheid tussen de onder-
handelaars, nadat ze maanden
vechtend over straat hebben ge-
rold. Maar wie kan geloven dat
een regering bestaande uit drie
tegengestelde assen (Open VLD-
MR, CDH/PS en CD&V/N-VA), die
onder druk staat van een kleine
separatistische partij (de cactus
N-VA) het algemeen belang zou
laten primeren op het eigenbe-
lang van de partijen?
En tot slot is er nog de orkestlei-
der zelf. Goed, Leterme heeft een
regeerakkoord op zak. Maar de
man zat omzeggens in een zetel in
de Wetstraat, het zou wel het top-
punt geweest zijn mocht dát hem
niet gelukt zijn. Hij moet nog al-
les bewijzen, nu hij niet meer kan
rekenen op het charisma, de visie
en de politieke bevlogenheid van
Guy Verhofstadt.
Gisteren werd Leterme I ons
voorgesteld als een definitieve re-
gering. Het zal nog even duren
voor we dat geloven. Het is Yves
Leterme, en bij uitbreiding zijn
Vlaams kartel, die ons zullen
moeten overtuigen dat deze con-
stellatie een lang leven beschoren
is.
Om met een positieve noot te ein-
digen: deze regering heeft door
het simpele feit dat ze bestaat
misschien een voordeel voor de
Franstaligen: we kunnen beter
over een staatshervorming on-
derhandelen met Yves Leterme
de premier, dan met Yves Leter-
me, de held van Vlaanderen. Ook
al is drie maanden niet lang om
Belg te worden.

E E N  S C H I J N -
V E RT O N I N G

B E AT R I C E  D E LVAU X

Het slechtste regeerakkoord
sinds 1830, foeterde Groen! giste-
ren. Dat mag dan een gebalde
oneliner zijn van een oppositie-
partij. Het klopt wel dat de rege-
ring Leterme I vertrekt in om-
standigheden die dit land de
jongste decennia nog niet heeft
meegemaakt. Nooit eerder duur-
de het negen maanden lang om
een regeringsverklaring in elkaar
te boksen. Nooit eerder waren de
menselijke verhouding dermate
verziekt. Nooit eerder startte een
regering waarin het zo mangelde
aan ploeggeest. Leterme heeft
zijn 800.000 stemmen niet kun-
nen omzetten in onbetwist lei-
derschap. Daarvoor koesteren
zijn coalitiepartners ook vandaag
nog veel teveel wantrouwen, al
hun uitingen van tevredenheid
over het bereikte regeerakkoord
ten spijt. 
Toegegeven, ook Jean-Luc Dehae-
ne startte destijds als eerste mi-
nister onder een ongunstig ge-
sternte. Hij noemde zijn ploeg
zelfs onverbloemd een noodrege-
ring. Het was niettemin het begin
van twee succesvolle regeerperio-
des die niet alleen een belangrij-
ke staatshervorming opleverden,
maar ook het noodzakelijke bud-
gettair saneringwerk om ons land
vlotjes op de geneugten van de
Euro voor te bereiden.
Dit keer liggen de kaarten vele
malen slechter. Het regeerak-
koord dat na een laatste mara-
thonvergadering van 21 uur werd
afgesloten, bulkt van algemeen-
heden en goede voornemens. Met
veel goeie wil kan je er inderdaad
‘voorzichtigheid en waarheidsge-
trouwheid’ in zien, zoals de nieu-
we premier zegt. Maar als voor de
belangrijkste doelstelling van de-
ze regering — het verhogen van
de koopkracht — de cijfers nog
moeten worden ingevuld; als
voor de belangrijkste verkie-
zingsbelofte van de partij van de
regeringsleider — een grote
staatshervorming — niet meer
dan een vage intentieverklaring
wordt geformuleerd, dan is dat
na negen maanden een verdomd
schrale oogst. En dan bevat dit re-
geerakkoord vooral veel gebak-
ken lucht. Het meest positieve
van de regering-Leterme I is zon-
der meer dat ze bestaat.
Maar hoelang ze het uitzingt, is
helaas hoogst onzeker. Nu al sta-
pelen de dodelijke deadlines zich
op voor de nieuwe premier. Te be-
ginnen met 15 juli. Want over
minder dan vier maanden moet
er een échte staatshervorming
klaar liggen of Letermes eigen
kartel stapt uit zijn regering. En
als ze dat al overleeft, vormt elke
begrotingsopmaak een nieuw ul-
timatum, omdat de regering nu
nog geen budgettaire keuzes
durfde maken. En ondertussen
doemt nog een ander dossier op
waarover dit regeerakkoord met
geen woord rept: Brussel-Halle-
Vilvoorde. Met al die ultimatums
en sluimerende problemen lijkt
Leterme I wel gedoemd om te
mislukken. 

G E BA K K E N
LU C H T

P E T E R  D E  BAC K E R

Na 282 dagen is Yves Leterme
er eindelijk in geslaagd alle par-
tijen achter een regeerakkoord te
scharen. Dat is niets te vroeg. Ie-
dereen tevreden: we kunnen de
teller stopzetten, we hebben een
definitieve regering. Dat is ten-
minste wat de protagonisten ons
vertellen: volgens Didier Reyn-
ders is de regeerverklaring van
Leterme I ‘een goed werkdocu-
ment voor een duurzame en sta-
biele regering’. Ook Joëlle Mil-
quet, voorzitter van CDH, steekt
haar enthousiasme niet onder
stoelen of banken: ‘Dit akkoord
bevat negentig procent van het
programma van CDH’, liet ze we-
ten.
Applaus op alle banken, na al die
ronkende verklaringen. Leterme
is erin geslaagd water en vuur te
verzoenen. De man beschikt over
magische krachten die tot nu ie-
dereen zijn ontgaan.
We willen geen spelbreker zijn,
maar voorlopig delen we het en-
thousiasme van de onderhande-
laars niet. Om te beginnen is dit
akkoord de benaming ‘regerings-
programma’ niet waard. Laten we
het veeleer hebben over een lijst
van intentieverklaringen. Het
klopt ook dat er veel beloftes in-
staan. Het ontbreekt niet aan
voornemens om veel geld uit ge-
ven. Daar is men zo geconcen-
treerd mee bezig geweest, dat
men totaal vergat na te gaan waar
men zou kunnen besparen om
voor die uitgaven de nodige mid-
delen vrij te maken. Deze rege-
ring wordt dus binnen de kortste
keren de kampioen van het be-
grotingstekort, dat staat nu al
vast. Precies het omgekeerde van
wat deze nieuwe regering be-
tracht.
Fasering, dat is het nieuwe tover-
woord. De ministers gebruiken
het tegenwoordig om de haver-
klap: ‘fasering.’ Als betrof het een
mantra, een magische spreuk
waarmee je wonderen kunt ver-
richten. Fasering: we doen wat
we kunnen wanneer we het kun-
nen. Met sint-juttemis, dus. 
Leterme heeft de niet-opgeloste
problemen niet in de koelkast ge-
stopt, zoals de aloude Belgische
tradities voorschrijven. Hij heeft
ze voor zich uitgeschoven, in
sommige gevallen weken, in an-
dere maanden. Hij heeft op zijn
eigen weg een hele reeks hinder-
nissen geplaatst, en het ziet er
niet naar uit dat de dames en he-
ren uit zijn regeringsploeg veel
zin hebben om die hindernissen
samen met hem te nemen. Leter-
me I: no future?

L E T E R M E  I :
N O  FU T U R E ?

M I C H E L  KO N E N

De regering zal de belastingen
verlagen, de lonen optrekken en
de pensioenen verhogen. Er is
nog wel een klein probleem. De
regering weet niet van welk geld
ze dat zal betalen. Ze zal dat op-
lossen in september. Zegt ze. De
regering zal ook een ‘stevige
staatshervorming’ doorvoeren.
Er is nog wel een klein probleem.
De helft van de regering wil geen
‘stevige staatshervorming’, alleen
een staatshervormingske. De re-
gering zal dat bijgevolg oplossen
in juli. Denkt ze. De regering zal
een dertiende maand kindergeld
betalen, de lasten op ploegenar-
beid verminderen en de uitkerin-
gen welvaartsvast maken. Er is
nog wel een klein probleem. De
regering heeft daar het geld niet
voor. Ze zal dat probleempje op-
lossen in september. Hoopt ze.
Samengevat: de regering Leter-
me I heeft een intentieverklaring
opgesteld, vol beloften waarte-
genover geen enkele financiële
garantie staat. Ze spiegelt de be-
volking iets voor waarvan ze niet
weet of ze het kan waarmaken.
Een intentieverklaring van goede
bedoelingen is de enige correcte
omschrijving. ‘Ceci n’est pas un
regeerprogramma’, het is een ca-
talogus van beloften, enfin, pre-
cies wat de oppositie altijd ver-
weet aan de paarse regering. De
intenties van oranjeblauwrood
verschillen trouwens niet zo gek
veel van wat paars heeft gedaan.
Waarom zouden de vijf partijen
zich nu ook al druk maken over
wat in de herfst budgettair moge-
lijk zal zijn? In juli moet de rege-
ring immers de eerstvolgende
vervaldag nog overleven, die van
de staatshervorming. Daar liet
CD&V — tegen de eigen tradities
in — nu eens geen onduidelijk-
heid over bestaan. ‘Een stevig
tweede luik van de staatshervor-
ming moet er komen, het is de
cruciale voorwaarde om het werk
van deze regering de komende ja-
ren te kunnen verderzetten’, is te
lezen in het partijcommuniqué. 
Het moet de eerste keer zijn in de
wereldgeschiedenis dat een poli-
tieke partij, twee dagen voor ze
haar leider installeert als eerste
minister, aankondigt dat ze zijn
regering zal doen struikelen als
zijn beleid haar niet zint. Een par-
tij die de val van haar eigen pre-
mier voorspelt, geef toe, het is ori-
gineel. Dat is dus de prijs die de
N-VA bedongen heeft om het ver-
trouwen te willen uitspreken in
de architect van het kartel.
Conclusie: als de regering Leter-
me I na de nationale feestdag nog
bestaat, heeft ze een goede kans
om nadien in september ook een
compromis te vinden over de
koopkracht en de rest van het
programma. Het was gisteren de
282ste dag sinds de verkiezingen,
maar de facto is er nog vier
maand te gaan vooraleer we zul-
len weten of oranjeblauwrood
echt levensvatbaar is. De crisis
zal dan 400 dagen geduurd heb-
ben, 400 dagen van non-bestuur
in plaats van goed bestuur.
Jammer voor de mensen.

C E C I  N ’ EST  PA S
U N  R E G E E R-
P R O G R A M M A

LU C  VA N  D E R  K E L E N
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