
een heel grote rol te spelen», aldus
Timmermans. «Ze mogen niet in
de weg lopen van mensen die
 ambitie hebben om nadien minis-
ter te worden, want dan krijg je
politieke spelletjes.» In een rege-
ring van technocraten gelooft
Timmermans niet. «Nee, dat zou
voor mij het failliet zijn van het po-
litiek bestel. Maar een combinatie
van politici en niet-politici, waar-
om niet?» Namen wil Timmer-
mans niet noemen. «Maar ik zal er
maar meteen bijzeggen: ik heb die
ambitie niet.»
Toch blijft die doorstartregering
eerder een back-upplan. «Ik hoop
in de eerste plaats dat PS en N-VA
elkaar zullen vinden.» Maar vallen
hun vaak tegengestelde visies wel
te verzoenen tot een coherent
 regeerakkoord? «Paul De Grauwe
zei ooit: een centrumlinkse
 regering neemt alleen centrum-
rechtse maatregelen, en een
 centrumrechtse regering zal altijd
centrumlinkse maatregelen ne-
men.  De economische realiteit
dwingt partijen er uiteindelijk toe
om af te wijken van hun oorspron-
kelijk programma. De wet van ’96
over de loonvorming en de loon-
marge is er gekomen door de
toenmalige minister van Econo-
mie, zijnde Elio Di Rupo (PS).
Waarom? Omdat onze competi-
tiviteit toen zo sterk onder druk
stond, dat er dagelijks jobs
 ver loren gingen. Op een bepaald
 moment zal geen enkele partij
nog haar kop in het zand kunnen
steken, maar ik hoop dat we niet

op zo’n crisis moeten
 wachten.»

Er is maar één ding erger dan breken met je lief.
Dat is nog maanden in hetzelfde appartement blij-
ven wonen nadat één van de partners al heeft ge-
zegd dat het ‘uit’ is. Het is ondertussen 1.161 dagen
geleden dat de Britten er in een referendum voor
kozen om de EU te verlaten. Wij mogen in Europa
dan nog steeds niet begrijpen waarom de liefde
over is, en heel wat Britten beseffen ondertussen
ook dat zo’n scheiding flink wat geld kost, maar
het is vooral tijd om eindelijk te zeggen: «Get it
over with.»

Elegant kan je de keuze van Boris Johnson niet
noemen om het parlement voor vijf weken op non-
actief te  zetten. Het is niet wat je verwacht in een
land dat zich trots als de bakermat van de parle-
mentaire democratie ziet. Maar veel van de ver-
ontwaardiging die de voorbije twee dagen klonk,
was al even onelegant theater.  «Sinister», noemde
Guy Verhofstadt de keuze van Johnson. En vol-
gens de linkse krant ‘The Guardian’ duwt Boris het
land «op de rand van een constitutionele crisis».

In ‘The Scotsman’ klonk het zelfs: «De dag dat de
democratie stierf.» Alsof Groot-Brittannië ook de
voorbije 1.161 dagen al niet in een constitutionele
crisis verkeerde, en alsof het zo democratisch is
om drie jaar na een referendum nog steeds geen
gehoor te hebben gegeven aan de uitkomst. Uiter-
aard worden de Britten de komende weken niet
wakker in een dictatuur. Johnson zoekt een weg
rond het gefilibuster en het  politieke stratego die
de voorbije maanden het brexitdossier verlamden.
Onbehouwen en bruut zoals we hem kennen. Maar
je moet hem op zijn minst één ding  nageven: de
knoop lijkt eindelijk te worden doorgehakt. Een
dossier zoals brexit tot in de eeuwigheid laten aan-
slepen, is evengoed vergif voor de democratie.

De eerste maanden na zo’n ‘no deal’-brexit belo-
ven chaos te worden. Experts waarschuwen voor
lange wachtrijen aan de grens, duurdere Britse
producten en het verlies van duizenden banen. Zo-
wel voor ons, als voor de Britten zal dat pijn doen.
Maar net dat laatste moet ook hoopvol stemmen.
Nadat de grote emoties rond brexit en ‘no deal’
zijn gaan liggen, zijn er weinig redenen waarom
beide partijen voor kleine problemen geen prag-
matische oplossingen kunnen zoeken. Neem nu de
Eurostar. Op dag één van de brexit zullen op alle
journaals beelden te zien zijn van ellende aan de
balie en chaos op het perron. Maar zowel het be-
drijf, als de EU, als de UK hebben er geen enkele
baat bij om die daarna ook te laten aanslepen. Ik
twijfel er niet aan dat je een maand later quasi
even vlot naar Londen spoort. Uiteraard was het
mooier geweest als al dat soort zaken op voor-
hand uitgeklaard waren. Maar die deal heeft de
voorbije drie jaar alle kansen gekregen. Misschien
lukt het — buiten de schijnwerpers en weg van het
grote  politieke toneel — wel beter om probleem per
probleem uit te klaren. De UK was een moeilijk lief,
maar laten we in elk geval vrienden blijven.
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Je moet Johnson één ding
 nageven: de knoop lijkt eindelijk te
worden doorgehakt. Een dossier
zoals brexit laten aanslepen, is
evengoed vergif voor de democratie
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Als er tegen oktober nog geen zicht is op
een nieuwe federale regering, dan moet er
wel iets gebeuren, vindt VBO-topman Pieter
Timmermans. Hij pleit voor een «door -
startregering», die op 6 maanden tijd de
meest dringende problemen aanpakt,
 terwijl partijvoorzitters verder onder -
handelen over een echte regering.

• ASTRID ROELANDT •

Dat partijvoorzitters deze week
opnieuw aan tafel gingen om zich
te buigen over de federale rege-
ringsvorming en de begroting,
wordt hoopvol onthaald bij de
werkgevers. «Temeer omdat er
 zaken op ons land afkomen die
 oplossingen gaan vragen», zegt
Pieter Timmermans, topman van
het Verbond van Belgische Onder-
nemingen (VBO). «Of er nu een
 regering is of niet.» 
Hij verwijst naar de nakende
brexit. «Als het een harde brexit
wordt, en de grenzen met het
 Verenigd Koninkrijk gaan op 
31 oktober dicht, dan moet je zor-
gen dat er geen vrachtwagens en
tientallen containers met groen-
ten en fruit in de havens of aan de
douane blijven staan.» Want: elke
lading die in- en uitgevoerd wordt,
zal plots weer gecontroleerd
 moeten worden, wat tot enorme
vertragingen zal leiden aan de
douane. «Dan heb je een crisisma-
nager nodig die vrij snel kan ingrij-
pen en moet men niet afkomen
met ‘ja maar, we zitten in lopende
zaken, we gaan er eens over debat-
teren in het parlement’.» 

De Vlaamse regering heeft wel een
plan goedgekeurd om een harde
brexit zoveel mogelijk op te van-
gen, maar het gros van de maat -
regelen die genomen moeten
 worden liggen op federaal niveau.
«Ook de handelsoorlog met China
en de VS gaat gevolgen hebben
voor ons land», gaat Timmermans
verder. «De Duitse economie ver-
zwakt, en de Belgische economie
is één van haar belangrijkste toe-
leveranciers. We kunnen daar
geen 541 dagen op zitten kijken.
Dit land moet bestuurd worden.»

Kleine ploeg
Dat er federaal weinig beweegt tot
alle regionale regeringen gevormd
zijn, daar heeft Timmermans nog
begrip voor. «Maar nadien, tegen
oktober, moet men toch eens kleur
bekennen. Ofwel is men tegen dan
goed op weg naar een nieuwe
 regering. Dan kan de regering in
lopende zaken, in overleg met de

Lonken naar paars-geel, maar Groen wil (nog) niet wijken 

VBO-TOPMAN PIETER TIMMERMANS PLEIT 
VOOR FEDERALE «DOORSTARTREGERING»

Groen staat onder druk bij de federale
onderhandelingen om baan te maken
voor een paars-gele coalitie. Maar de
ecologisten panikeren niet en gaan
 ervan uit dat hun kans nog komt.

De federale informateurs Didier Reyn-
ders (MR) en Johan Vande Lanotte
(sp.a) riepen woensdag voor de tweede
keer zeven partijen samen met het oog
op de vorming van een federale rege-
ring. Over hoe die nieuwe regering er

exact moet uitzien, werd niet gespro-
ken. Wel kreeg Groen veel vragen over
hoe de partij haar rol verder ziet. Ecolo
ging eind juli aan de kant staan, omdat
ze niet aan tafel wil met N-VA. Geldt
voor de Vlaamse ecologisten nog
steeds ‘samen uit, samen thuis’ met
hun Franstalige collega’s? Omdat er
geen duidelijk antwoord kwam, is het
voor Open Vld en N-VA duidelijk: we
gaan beter door zonder Groen. 
Aan Franstalige kant zitten er na het

vertrek van Ecolo nog slechts twee par-
tijen aan tafel: MR en PS. Aan Vlaamse
kant is het drummen. Met Open Vld, 
N-VA, CD&V, sp.a en Groen doen daar
nog vijf partijen mee: minstens twee te
veel. Groen zou de logische eerste
 afvaller zijn, zeker omdat de informa-
teurs aansturen op een paars-gele
 co alitie, met liberalen socialisten en 
N-VA (eventueel aangevuld met CD&V).
Bij Groen willen ze niet meteen zelf aan
de kant gaan staan. «Groen blijft altijd

beschikbaar voor oplossingen», liet
voorzitter Meyrem Almaci weten. «Wij
blijven constructief en nemen onze rol
ernstig.» 

Straks weer plan A?
Binnen de partij zijn er velen overtuigd
dat paars-geel op niets zal uitdraaien.
Daarvoor zijn volgens hen de tegenstel-
lingen tussen N-VA en PS simpelweg te
groot. En dan, zo is de berekening, zal
onvermijdelijk hun ‘plan A’ weer op

 tafel komen: paars-groen. Maar voor
nu ziet het ernaar uit dat Groen naar de
achtergrond wordt verdrongen. 
Bovendien: het is niet gezegd dat de
paars-gele piste effectief zal stranden.
Het wordt bijzonder moeilijk, maar bij
N-VA willen ze de gesprekken met PS
echt een kans geven. «De kloof is zeer
groot, maar we moeten op zijn minst
praten met elkaar», klinkt het.  Ook
Open Vld en MR kijken op dit ogenblik
volop naar paars-geel. (RW)

«Crisismanagers nodig,    
zonder persoonlijke ambitie»

aanpakt», aldus Timmermans.
«Daarnaast moet er een oplossing
gevonden voor het energievraag-
stuk: gaan we de kerncentrales al-
lemaal sluiten en vervangen door
gascentrales, of blijven er toch nog
één of meerdere draaien? Indien
niet, dan moeten er tegen 2025
wel vijf of zes gascentrales ge-
bouwd worden, hé. En we zijn nog
niet in staat om een voetbalstadi-
on te bouwen in twee jaar tijd.» 

Geen technocraten
Maar met wie maak je zo’n door-
startregering, terwijl de toppers
nog verder onderhandelen?
«Mensen met verantwoordelijk-
heidszin, die aanzien worden als
een autoriteit in hun vak en breed
gedragen zijn, maar die niet  de
ambitie hebben om nadien nog

volgende, ook al enkele beslissin-
gen nemen. Maar als iedereen op
dat moment nog steeds vasthoudt
aan zijn eigen harde eisen, dan
moet het land op een andere
 manier bestuurd worden. Ofwel
breid je dan de bevoegdheden van
de huidige regering in lopende
 zaken uit, in samenspraak met
(een meerderheid in) het parle-
ment. Ofwel zorg je voor een
doorstartregering: een beperkte
ploeg, voor een beperkte periode
— 6 maanden bijvoorbeeld — met
een beperkt programma. Onder-
tussen kunnen de partijvoorzit-
ters dan verder onderhandelen.»
Maar wat moet zo’n doorstart -
regering dan doen?  «Eerst en
vooral: zorgen dat de begroting
niet verder ontspoort.» Zo een-
voudig is dat ook niet, want wie
een begroting opstelt, moet on-
vermijdelijk ook ideologische
keuzes maken: waar maak je geld
voor vrij, waarop bespaar je?
«Er zou ook een minister moeten
zijn die van ’s morgens
tot ’s avonds de
gevolgen van
de brexit

Er zou ook een minister moeten
zijn in de doorstartregering die
van ’s morgens tot ’s avonds de
gevolgen van de brexit aanpakt
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