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Umicore - Naamloze Vennootschap - Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel - Ondernemingsnummer 0401.574.852

De registratiedatum-procedure heeft uitgewezen dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voorzien
voor woensdag 6 oktober 2010 om 9.30 uur niet geldig zal kunnen beraadslagen over de agenda, aangezien het aanwezigheids-
quorum niet is bereikt. De aandeelhouders worden daarom uitgenodigd om een tweede buitengewone algemene vergadering
bij te wonen die zal plaatsvinden op vrijdag 29 oktober 2010 om 9.30 uur, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brus-
sel. Deze vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op 29 oktober 2010 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en/of hun
lasthebbers vanaf 8.30 uur verwelkomd voor hun registratie.

AGENDA
1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
Voorstel van besluiten:

- De algemene vergadering machtigt de vennootschap om, vanaf 29 oktober 2010 tot en met 28 april 2012, op een geregle-
menteerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs
per aandeel tussen vier euro (EUR 4) en vijfenzeventig euro (EUR 75).
- De algemene vergadering machtigt de dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereglementeerde markt
aandelen in de vennootschap te verwerven, in overeenstemming met de voorwaarden van de machtiging die werd verleend
aan de vennootschap zelf.

2. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel met betrekking tot de voorgestelde fusie tussen Umicore NV (overnemende
vennootschap) en haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Indu-
striezone Zolder-Lummen Zuid (over te nemen vennootschap), zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren
vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel werd op 23 augustus
2010 opgesteld en werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brussel en Hasselt. De aandeelhou-
ders kunnen kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel verkrijgen op de maatschappelijke zetel van Umicore NV.

3. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te
fuseren vennootschappen.

Voorstel van besluit:
- De algemene vergadering keurt het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van
Umicore NV (overnemende vennootschap) en Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), goed.

4. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennoot-
schap Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting in de
zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen
van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overne-
mende vennootschap.

Voorstel van besluit:
- De algemene vergadering stemt in met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-doch-
tervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), bij wijze van een met fusie gelijkgestelde
verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting gaat het
gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over
naar de overnemende vennootschap.

Toegangsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering:
Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 d) van de statuten, en in afwijking van de voor-
waarden uiteengezet in de punten a) tot c) van voornoemd artikel 17, heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders
worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen als de vennootschap
kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij
houder waren op vrijdag 22 oktober 2010 om middernacht (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”) van het aantal aandelen
waarmee zij de intentie hebben het stemrecht uit te oefenen op de buitengewone algemene vergadering.

Om te kunnen aantonen aan Umicore dat zij het aantal aandelen bezitten op de Registratiedatum moeten de aandeelhouders
als volgt tewerk gaan:

Voor de houders van aandelen op naam:
Zij moeten ten laatste op de Registratiedatum, dit is vrijdag 22 oktober 2010, om middernacht (Belgisch tijdstip) aan Umicore
laten weten met hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering:
Per fax: +32 2 227 79 13
Per e-mail: isabelle.fulop@umicore.com of baudouin.caeymaex@umicore.com

Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal door Umicore bevestigd worden door de inschrijving in het register van
de aandelen op naam.

Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder (Umicore aandelen van vóór de aandelensplitsing: ISIN BE0003626372):
De houders van gedrukte aandelen aan toonder moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de
Registratiedatum fysiek neerleggen bij een Belgisch agentschap van één van de hierna vermelde banken en dit ten laatste
op vrijdag 22 oktober 2010 vóór sluitingsuur van de bankagentschappen. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum
zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de betrokken bank wordt overgemaakt aan
Umicore.

Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op het feit dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op afschaffing
van de aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op
deelname van de aandeelhouder aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met
zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke
teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.
Het aantal gedematerialiseerde aandelen, ingeschreven op effectenrekening, zal rekening houden met de splitsing door vijf die
beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2008.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:
De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten één van de hierna vermelde Belgische banken laten weten hoeveel
aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum, en dit ten laatste op vrijdag 22 oktober 2010 om middernacht
(Belgische tijd). Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis
van de bevestiging die door de betrokken bank wordt verzonden naar Umicore.

BANK DEGROOF - BNP PARIBAS FORTIS - DEXIA BANK - ING - KBC - PETERCAM

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten kunnen de aandeelhouders stemmen per brief. Stemmen per brief moet gebeuren
via het door Umicore opgestelde formulier. De formulieren voor stemming per brief, goedgekeurd door de raad van bestuur, kun-
nen bekomen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenver-
noemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten de maatschappelijke
zetel van Umicore uiterlijk op maandag 25 oktober 2010 bereiken (t.a.v. Isabelle Fulop).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De volmacht-
formulieren kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com,
of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele volmachten moeten de maatschappelijke zetel van
Umicore uiterlijk op maandag 25 oktober 2010 bereiken (t.a.v.
Isabelle Fulop).

De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief of die wenst zich te laten vertegenwoordigen, moet zich in ieder geval schik-
ken naar de registratieprocedure zoals hierboven beschreven.

Wij herinneren u er aan dat niemand mag deelnemen of vertegenwoordigd mag zijn op de algemene vergadering van aandeel-
houders als hij / zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen. Niettemin mogen de instellingen die aangeven dat zij de
eigendomrechten uitoefenen voor rekening van de werkelijke aandeelhouder deelnemen aan de stemming.

De toegang tot de buitengewone algemene vergadering zal gebeuren aan de hand van de voorlegging van de identiteitskaart
of van het paspoort van de aandeelhouders of van de volmachtdrager.

De raad van bestuur

P.S.
Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in City Parking, Pachecolaan 7 te 1000 Brussel, mits validering van het par-
keerticket aan de receptie van Umicore.

BART HAECK

‘D it land moet her-
vormd worden,’ sprak
N-VA-voorzitter Bart

De Wever gisteren, ‘maar in de tus-
sentijd moet het ook bestuurd
worden. In dat kader kan ik zeggen
dat wij steeds een luisterend oor
hebben voor dringende dossiers
die de regering moet aanpakken en
in het parlement gestemd moeten
worden.’

Met die woorden gaf De Wever
gisteren meteen het antwoord op
een reeks vragen die de volgende
dagen zullen blijven komen. Want
als de politieke crisis compleet is,
hoe moet dan een begroting voor
2011 opgemaakt worden? Wat als
de problemen rond de opvang van
asielzoekers opnieuw toenemen?
Wat als er écht speculatie tegen de
Belgische staatsschulden ontstaat,
omdat er maar niet begonnen
wordt met de sanering van de
staatsschuld?

HOOGDRINGENDHEID
In theorie zijn er twee opties

om dringende dossiers aan te pak-
ken. De eerste is dossier per dos-
sier aanpakken. Een regering in lo-
pende zaken kan dat, maar alleen
als de situatie hoogdringend is. Dat
is meteen de achilleshiel. Als de
Raad van State oordeelt dat er geen
hoogdringendheid is, kan hij met-
een koninklijke besluiten vernieti-
gen.

Waarom mogen alleen hoog-

dringende dossiers? ‘Omdat er
geen parlementaire controle is op
de regering’, zegt Johan Vande La-
notte ( foto), behalve sp.a-politicus
ook professor grondwettelijk recht
aan de Universiteit Gent. ‘Er is dan
wel een volwaardig parlement,
maar je moet als parlementslid een
regeringslid kunnen interpelleren
als je niet akkoord bent met het be-
leid. De bedoeling van zo’n inter-
pellatie is dat als het antwoord van
de regering niet voldoet, het parle-
ment het vertrouwen in de rege-
ring kan opzeggen.’

NOODREGERING
Omdat het geen makkelijke ma-

nier is komt de tweede optie in
zicht: een noodregering. Die legt
een beleidsverklaring af met haar
noodmaatregelen en vraagt het
vertrouwen aan de Kamer.

‘Grondwettelijk gezien is er
geen enkel verschil tussen zo’n
noodregering en een gewone’, zegt
Vande Lanotte. ‘Het verschil zit
hem in de politieke bestaansreden
van die regering: urgente dossiers
oplossen.’

Politiek bekeken is zo’n oplos-
sing een terugkeer naar 2007. De
regering in lopende zaken - CD&V,
Open VLD, cdH, MR en PS - heeft
nog steeds een meerderheid in de
Kamer, zij het geen tweederde
meerderheid en evenmin aan
Vlaamse kant. Ook in 2007 kregen
ze gedoogsteun van de N-VA en
was het de bedoeling parallel de
staatshervorming te regelen. Hoe
dat afliep, weten we intussen.

Noodregering is
heruitgave Leterme I
l Urgente dossiers oplossen niet vanzelfsprekend

PIETER BLOMME

‘D it verhaal is afgelo-
pen’, liet N-VA-voor-
zitter Bart De Wever

gisteren verstaan. Waarmee hij zei
wat hij eigenlijk al langer dacht.
De formule met de partijen N-VA,
CD&V, sp.a, Groen!, Ecolo, PS en
cdH is op. Op naar een andere co-
alitie dus. In essentie zijn er twee
opties. Een coalitie zonder de
N-VA, waar sommige Franstalige
partijen op uit zijn. Of een coalitie
met de N-VA, maar dan met een
toetreding van de liberalen.

1 LLIIBBEERRAALLEENN MMEEEE
AAAANN BBOOOORRDD

Open VLD staat, in tegenstel-
ling tot de MR, niet te springen
voor een toetreding tot een fede-
rale regering. Vandaar dat het
meest gekeken wordt naar de MR
van Didier Reynders om toe te tre-
den tot een nieuwe formule.

In principe zou de MR het cdH
én Ecolo kunnen vervangen.
Maar een dergelijke formule heeft
slechts een heel krappe tweeder-
demeerderheid (101 op 150). De
facto is men dan afhankelijk van
het FDF van Olivier Maingain om
een staatshervorming te realise-
ren.

Een realistischer scenario is
dat het cdH aan boord blijft en dat
Ecolo vervangen wordt door de
MR. Een idee dat gedragen wordt
door de N-VA. Op die manier ver-
dwijnt ook Groen! uit beeld, om-

dat beide groene partijen zich aan
elkaar hebben vastgeklonken. De
N-VA vreest met de groenen erbij
in een te linkse regering terecht te
komen. Liever een besparings-
oefening met een van de twee libe-
rale partijen aan boord dan met
Open VLD en de MR in de opposi-
tie, is de redenering.

PS-voorzitter Elio Di Rupo zal

de MR van Didier Reynders ech-
ter niet met open armen ontvan-
gen. Dat zou immers betekenen
dat hij ook in de Brusselse en de
Waalse regering Ecolo zou moe-
ten vervangen door de MR.

2 KKLLAASSSSIIEEKKEE
TTRRIIPPAARRTTIITTEE

Een regering van socialisten,
christendemocraten en liberalen
is een mogelijkheid, maar aller-
minst vanzelfsprekend. CD&V
beseft dat het politieke zelf-
moord is om in een regering te
stappen zonder de N-VA.

Bovendien heeft een dergelijke
formule geen tweederdemeerder-
heid, waardoor men steun moet
zoeken bij de oppositie voor een
staatshervorming. Een meerder-
heid aan Vlaamse kant (43 van de
88 Vlaamse zetels) is er evenmin.
De vraag is ook of de Open VLD
van Alexander De Croo wel bereid
is in een regering te stappen.

3 IIEEDDEERREEEENN
IINN BBAADD

Een coalitie ‘om het land te
redden’. Alle partijen mee in bad,
behalve de N-VA, LDD en Vlaams
Belang. Een dergelijke formule
heeft een tweederdemeerderheid.
Maar door haar omvang, dreigt ze
niet makkelijk tot akkoorden te
komen.

Als ook deze scenario’s mis-
lukken, zit er niets anders op dan
dat nieuwe federale verkiezingen
uit te schrijven. Didier Reynders staat te trappelen om bij de formatie betrokken te worden. © BELGA

Alle wegen leiden naar MR
l Weinig realistische formules om nieuwe regering op de been te brengen

Mogelijke coalities

110 op 150Kamerzetels
Oranje-rood met MR en N-VA

96 op 150 kamerzetels
klassieke tripartite

109 op 150 kamerzetels
iedereen in bad

N-VA 27
sp.a 13
CD&V 17

PS
26

cdH
9 MR18

CD&V 17
sp.a 13

Open VLD 13
CdH 9

PS
26 MR18

CD&V 17
sp.a 13

Open VLD13
Groen! 5

CdH
9

PS
26 MR18

Ecolo8

Regeringsvorming terug naar af

Volgt De Wever nu uw roem-
ruchte Maddens-doctrine?
Bart Maddens: ‘De Maddens-

doctrine ging over een Vlaamse re-
gering die al haar bevoegdheden
gebruikt om een staatshervorming
af te dwingen. Hier zaten we eer-
der in de Van Rompuy-doctrine.
Herman Van Rompuy zei al in
2005 dat de Vlaamse partijen geen
federale regering mochten vor-
men zonder grote staatshervor-
ming. Feitelijk is De Wever kei-
hard aan het pokeren. Hij wil de
Franstaligen duidelijk maken dat
het zo niet verder kan. Ik begrijp
dat harde standpunt. Wat nu op ta-
fel lag, stond mijlenver af van de
systeemhervorming waar N-VA
voor ging. In de plaats daarvan
kwam er een heel fragmentarische
operatie, waarbij links en rechts
wat brokstukken overgeheveld
werden.’

‘Achteraf gezien kan je eigenlijk
zeggen dat de N-VA te lang ge-
wacht heeft met het trekken van
haar conclusies. Het was beter ge-
weest dat midden augustus te
doen, toen al duidelijk was gewor-
den dat die saucissonering tot niets
leidde.’

Bart De Wever is wel bereid
meer bevoegdheden te geven
aan de regering van lopende
zaken.
Maddens: ‘Dat begrijp ik dan

weer veel minder. Zo haal je de
druk van de ketel. Voor je het weet
is zo’n regering van lopende zaken
er een van normale zaken gewor-
den. Dan kan die grote staatsher-
vorming nog lang op zich laten
wachten. Je kan natuurlijk denken
aan een Wilders-scenario, waarbij
de N-VA de regering gedoogsteun
geeft vanuit de oppositie. Maar
Geert Wilders staat zo sterk omdat
de Nederlandse regering van zijn
steun afhankelijk is. De regering-
Leterme heeft nog altijd een meer-
derheid. Die zit in overweldigende
mate aan Franstalige kant, maar ze
heeft N-VA niet echt nodig.’

Hoe moet het nu verder? Er
is sprake van de liberalen bij
de onderhandelingen te be-
trekken en zelfs van nieuwe
verkiezingen.
Maddens: ‘Ik geloof niet dat

N-VA op nieuwe verkiezingen
aanstuurt. Dat zou een enorm
risico zijn. Verkijk je niet op de
opiniepeilingen. Die hebben na
verkiezingen de neiging de uit-
slag nog verder op te blazen. De
realiteit kan helemaal anders
zijn. Het is niet zeker dat de N-VA
en de PS weer de grote winnaars
zouden zijn. Welk verhaal zal De
Wever ook brengen? Hij dreigt
bijgezet te worden in de galerij
van de mislukkelingen.’

‘Ik denk eerder dat het poker-
spel voortgezet wordt. In het ver-
leden kwam er dan altijd een mo-
ment waarop de Vlaamse partijen
uit naam van het hogere staatsbe-
lang toch maar in een regering
stapten. Maar de Franstaligen lij-
ken nog niet begrepen te hebben

dat we nu in een ander land leven.
Ook CD&V houdt voorlopig het
been stijf, al kan ik me voorstellen
dat de druk op die partij vanuit een
bepaald establishment wel erg
groot aan het worden is.’

‘Maar als die twee partijen
front blijven vormen, wordt een
staatshervorming onafwendbaar.
De contouren daarvan zijn duide-
lijk: het behoud van een zekere so-
lidariteit tussen de landsdelen in
ruil voor meer autonomie en res-
ponsabilisering. De Franstaligen
spelen nu wel blufpoker door ook
te flirten met een Waals-Brusselse
onafhankelijkheid. Maar ze besef-
fen dat dat tot een enorme verar-
ming van die regio’s zou leiden.’
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INTERVIEW
IVAN BROECKMEYER

KULeuven-politicoloog
Bart Maddens begrijpt dat
Bart De Wever de stekker
eruit heeft getrokken. ‘Wat
op tafel lag, stond mijlen-
ver af van de hervorming
waar de N-VA voor ging.
Achteraf gezien kan je zeg-
gen dat ze te lang gewacht
hebben met het trekken
van hun conclusies.’

Bart Maddens: ‘Ik geloof niet dat N-VA aanstuurt op nieuwe verkiezingen. Dat zou een enorm risico zijn.’ © DIDIER JOURET

D elwit voegt er nog aan
toe dat het betrekken
van de liberalen bij de

onderhandelingen de problemen
alleen maar groter dreigt te maken.

Bent u verrast over de harde
verklaring van De Wever?
Pascal Delwit: ‘Ja en nee. We

weten allemaal dat de financie-
ringswet in de kern van het politie-
ke debat zit en dat de kaarten erg
moeilijk liggen. Maar in de high-le-
velgroep was er toch sprake van
een zekere toenadering. Iedereen
is het erover eens dat we naar een
België gaan met veel meer gewicht
voor de deelstaten. De discussie
gaat over het tempo en de omvang
van de operatie. De Franstalige
partijen gingen akkoord met een
responsabilisering van de deelsta-
ten, maar wilden niet zomaar mee-
gaan met de overheveling van de
vennootschapsbelasting of het
grootste deel van de inkomsten-
belasting. Wat mij het meest ver-
baast, is dat De Wever nu bereid is

ook alles los te laten wat afgespro-
ken is over BHV, Brussel of de
overdracht van bevoegdheden.
Dan begin je je toch vragen te stel-
len.’

Over zijn bereidheid een
compromis te sluiten?
Delwit: ‘Niet zozeer zijn per-

soonlijke bereidheid, maar vooral
van de N-VA als collectief.’

Hoe moet het nu verder? Er
is sprake van de liberalen bij
de dans te betrekken.
Delwit: ‘Ik vrees dat dat de za-

ken alleen maar complexer zal ma-
ken. Open VLD is een chaos. Voor-
zitter Alexander De Croo heeft
blijkbaar zelfs geen controle meer
over de eigen afdelingen in de gro-
te steden. MR-voorzitter Didier
Reynders zal het FDF van Olivier

Maingain mee aan tafel brengen.
Tegelijk blijft de PS ook aan zet. De
Wever dreigt daardoor met minder
te eindigen dan hij nu heeft. De as
MR-FDF zal zich veel harder op-
stellen over Brussel, de PS zal nooit
instemmen met een regionalise-
ring van de personenbelasting.’

We zitten nu feitelijk met
een politieke crisis die al
ruim drie jaar aansleept.
Kan er in dit land nog wel een
werkbare federale regering
worden gevormd?
Delwit: ‘De gemiste kansen

stapelen zich al sinds 2005 op.
Daarvoor draagt iedereen een deel
van de verantwoordelijkheid, ook
de Franstalige partijen. We zitten
inderdaad met een zware blokke-
ring, waar ik ook geen pasklaar
antwoord op heb. Maar feitelijk
stelt u twee vragen. De eerste is of
de N-VA wel zo’n federale regering
wil. Daaraan kan je inderdaad
sterk beginnen te twijfelen. Maar
de N-VA is toch heel Vlaanderen
niet? Wat gaan de andere partijen
doen? Zeggen zij ook nee? Je kan
nog altijd een meerderheid, en
zelfs een bijzondere meerderheid,
vormen zonder de N-VA.’

De kans dat CD&V voor zo’n
zelfmoordscenario kiest, is
zeer klein.
Delwit: ‘De andere Vlaamse

partijen zouden de N-VA toch dui-
delijker kunnen interpelleren over
haar bedoelingen. Volgens het
N-VA-scenario beginnen we bijna
vier maanden na de verkiezingen
opnieuw met een wit blad, maar
dan met radicalere gesprekspart-
ners. Geloven de andere Vlaamse
partijen echt in die strategie?’

INTERVIEW
IVAN BROECKMEYER

Na vandaag ‘kan men zich
meer dan ooit de vraag stel-
len of de N-VA echt bereid
is een compromis te slui-
ten’, zegt ULB-politicoloog
Pascal Delwit. Toch gelooft
hij nog altijd in een ak-
koord. Maar dan zullen de
andere Vlaamse partijen de
moed moeten hebben uit
de schaduw van de N-VA te
komen.

‘Durven andere Vlaamse partijen
uit de schaduw te treden?’

l Politicoloog Pascal Delwit ziet weinig heil in gesprekken met liberalen

De N-VA is toch heel
Vlaanderen niet?
Je kan ook zonder
die partij een
regering vormen.

PASCAL DELWIT (ULB)

> ‘STOP STRATEGO-SPEL’
Caroline Gennez roept op ‘de

stratego stop te zetten’. De sp.a-
voorzitster gelooft dat er redelijke
elementen op tafel lagen waarmee
redelijke mensen een compromis
kunnen smeden. Ze is er ook niet
over te spreken dat de N-VA ge-
doogsteun wil geven aan de rege-
ring van lopende zaken. Er moet
zo snel mogelijk een nieuwe ploeg
komen. De sp.a blijft bereid daar-
aan mee te werken.

> ‘CONSTRUCTIEF
BLIJVEN MEEWERKEN’
CD&V zal met een open en

constructieve instelling blijven
meewerken aan de regeringsvor-
ming of een communautair ak-
koord, zegt voorzitter Wouter
Beke. Maar hij wil niet weten van
‘speculaties’ over de aftredende
regering. ‘Voor ons blijft de prio-
riteit de vorming van een nieuwe,
volwaardige regering met de PS
én de N-VA.’

> ‘DE WEVER MOET
INITIATIEF NEMEN’
Groen! vindt dat N-VA-voor-

zitter Bart De Wever zelf het ini-
tiatief moet nemen om de politie-
ke impasse weer vlot te trekken.

De Vlaamse groenen zullen elke
vraag tot medewerking voor het
leveren van een tweederdemeer-
derheid ‘grondig’ evalueren.

> ‘NOOD AAN VOL-
WAARDIGE REGERING’
Ook Open VLD vindt dat de

N-VA het initiatief moet krijgen
om een nieuwe regering te vor-
men. Het scenario van een nood-
regering wijzen de liberalen af.
‘Ons land heeft nood aan een vol-
waardige regering. Wie bij verkie-
zingen de grootste partij wordt,
kan zich niet beperken tot het ge-
ven van louter gedoogsteun’, vindt
Open VLD-voorzitter Alexander
De Croo.

> ‘POGING OM FALEN
TE CAMOUFLEREN’
Volgens het Vlaams Belang

probeert De Wever vooral de fou-
ten weg te moffelen die hij eerder
heeft gemaakt door aan de Frans-
taligen toezeggingen te doen. Vol-
gens het Vlaams Belang is nog-
maals aangetoond dat de strategie
van het ‘Belgische participationis-
me’ nergens toe leidt.

> ‘ONVERANTWOORD
DAT MEN ZO’N KANS
LAAT SCHIETEN’
De Franstalige partijen PS,

cdH en Ecolo vinden het onver-
antwoord dat de N-VA ‘de kans
laat schieten om België diepgaand
te hervormen en meer autonomie
toe te kennen aan de drie gewes-
ten van het land’. Ze zeggen wel
open te blijven staan voor bespre-
kingen ‘om de stabiliteit van het
land te behouden’.

Andere partijen
sparen kritiek
op N-VA niet
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ADVERTENTIE

Regeringsvorming terug naar af

‘N-VA heeft te lang gewacht
met stekker eruit te trekken’
l Politicoloog Bart Maddens meent dat staatshervorming afhangt van standhouden as N-VA-CD&V
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