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Een nieuwe regering
Na 493 dagen is het gelukt om een federaal regeerakkoord te
schrijven. Zeven politieke partijen slaan de handen in elkaar. Ze
willen de komende jaren heel nauw samenwerken. En ze beloven
zo goed mogelijk voor alle Belgen te zorgen.

Negen jaar geleden duurde het 541 dagen om een
regering te vormen. We waren aardig op weg om
dit record te breken. Want het lukte weer voor geen
meter. De poging die het dichtst bij een succes kwam,
was er een van Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS). Ze eisten dat Open Vld of Groen veel water
in de wijn zouden doen voor een regeringsdeelname.
Deze partijen wilden niet tegen elkaar uitgespeeld
worden. Ze lieten weten dat ze geen zin hadden in
spelletjes. En meteen was de zoveelste poging om een
regering te vormen voorbij.

Protest
Toen vroeg de koning aan Egbert Lachaert (Open
Vld) om het met Conner Rousseau (Sp.a) te proberen. Zij werden preformateurs genoemd. Het duo
slaagde er uiteindelijk in om een regering op de been
te brengen. Weliswaar met zeven partijen en zonder
een meerderheid aan Vlaamse kant (zie diagram).
Dat lokte meteen grote kritiek uit van de partijen
die niet in de nieuwe regering zitten. Bart De Wever
zei over de nieuwe coalitie: ‘We maken ze kapot!’
Vlaams Belang (VB) gaf meer dan 30 000 euro uit om
op Facebook reclame te maken voor een betoging.
Zo’n 5 000 auto’s van VB’ers verzamelden in Brussel.
Zij vinden het niet democratisch dat VB niet in de
regering zetelt. Het VB is immers een van de grootste
Vlaamse partijen.
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Werk op de plank
De nieuwe regering is een zogenaamde Vivaldi-regering. Ze bestaat uit liberalen, socialisten, groenen en
de Vlaamse democraten. Aan Waalse zijde zijn dat dus
MR, PS en Ecolo. Aan Vlaamse kant zijn dat Open Vld,
S.pa, Groen en CD&V. De premier is Alexander De
Croo (Open Vld). Hij leidt een ploeg die uit evenveel
vrouwen als mannen bestaat. De uitdagingen van de
nieuwe regering zijn niet min! Er is de coronacrisis
die een gezondheidscrisis, maar ook een economische
crisis is. De bedrijven moeten blijven draaien. Zoveel
mogelijk mensen moeten aan het werk. De laagste pensioenen moeten omhoog. Ook klimaat en energie zijn
thema’s van de zeer nabije toekomst.
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Vivaldi
Waarom wordt de nieuwe regering een Vivaldiregering genoemd? Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
is een bekende componist. Zijn bekendste werk is
De vier seizoenen. De kleur van de politieke partijen die deel uitmaken van de regering, verwijst
naar de seizoenen. Het blauw van de liberalen is
de winter. Het groen van de groenen is de lente. Het rood van de socialisten is de zomer. Het
oranje van CD&V is de herfst.

