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om formatie te redden
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BRUSSeL - Koning Albert onderneemt een 
ultieme poging om de formatie te redden. 
Vandaag en morgen heeft de vorst gesprek-
ken met de partijvoorzitters, niet alleen met 
de oranje-blauwe van christen-democraten 
en liberalen, maar ook met de socialisten en 
de groenen. Momenteel ligt alles stil.

De vorst had gisterennamiddag een twee uur durend 
gesprek met Kamervoorzitter Herman Van Rompuy en 
Senaatsvoorzitter Armand De Decker, die donderdag de 
opdracht kregen om te bekijken hoe er een meerderheid 

gevonden kan worden voor een staatshervorming. 
Ondertussen bewegen de zaken voor geen millimeter. 
CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen herhaalde tijdens het 
weekend verscheidene keren dat het kartel CD&V/N-VA 
niet in een regering stapt zonder duidelijke garanties 
voor een staatshervorming, en zelfs aan Franstalige 
kant wordt toegegeven dat er zonder het kartel (of op 
zijn minst zonder CD&V) geen regering kan gevormd 
worden. Maar snel zullen de gesprekken niet hernomen 
worden, want de Franstalige partijvoorzitters zijn nog 
altijd woedend over de goedkeuring van de splitsing van 
Brussel-Halle-Vilvoorde en blijven daarvoor excuses 
eisen van de Vlamingen. LS
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SINT-TRUIDeN - 
“Sebastian 
(3) en Robert 
(4) zullen niet 
doodvriezen, 
ze zitten toch 
geen seconde 
stil. Maar ideaal 
is het niet.” De 
familie Deprez 
uit Zepperen 
zit al maanden 
in een huurhuis 
zonder verwar-
ming. Vervelend, 
nu het echt koud 
begint te wor-
den. Oorzaak is 
een dispuut over 
de stookolie-fac-
tuur. “Ze wonen 
al bijna twee 
jaar op onze 
kosten in ons 
huis,” reageert 
de verhuurder.
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winter in
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VANDAAG
De eerste vijf 
spaarpunten
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Justine wint
2de Masters
na finale
van het jaar

SPORT Blz. 30-31

Genk
vierde na
verlies van
Anderlecht
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Kijk binnenin uw krant.
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maar neemt u de wagen helemaal mee !
www.lensonline.be
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5% extra korting?
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