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Interview

Alexander De Croo verwerpt 
het voorstel van de PS om de 
begrotingsteugels te vieren. Hij 
houdt vast aan een maximaal 

begrotingstekort van 2,15 procent 
voor 2013. “Ik weiger elke discussie 
daarover.” Verder stelt hij voor om in 
deze moeilijke economische tijden !scale 
steunmaatregelen te nemen voor bedrijven 
die hier willen investeren.

�� “Ze hebben u toch al iets te drinken gegeven?” 
Het interview begint met twee uur vertraging. De  
ministerraad is vrijdagmiddag uitgelopen. Maar  
vicepremier en minister van Pensioenen Alexander 
De Croo komt goedgezind zijn kabinet binnen. Zopas 
werd zijn hervorming van de pensioenbonus goed-
gekeurd, net als de hertekening van het gerechtelijk 
landschap, een dossier van partijgenote Annemie 
Turtelboom. Een belangrijke dag voor de Open Vld. 

�� U bent zichtbaar blij.
Alexander De Croo: Ben ik dat niet altijd? Over het 
algemeen toch wel, denk ik. Zoals de meesten van 
de Open Vld. Wij zijn positief ingestelde mensen.

�� Gaat het ministerschap u beter af dan het par-
tijvoorzitterschap?
Ik weet waar ik sterk in ben, en minder sterk. Ik heb 
dat ook gevoeld tijdens de regeringsonderhandelin-
gen. Ik voelde me daar zeer goed bij, met een goed 
resultaat, vind ik.

�� Waar ligt het verschil?
Een partijvoorzitter is een spelverdeler. Vaak ach-
ter de schermen. Hij of zij treedt pas aan op het front 
bij grote politieke debatten. Een minister werkt uit-
voerend. Dat past beter bij mijn persoonlijkheid. Ik 
heb altijd dingen willen ‘doen’. Ik voel mij goed in 
mijn rol. Ik ben blij met de stappen die mijn partij 
heeft gezet. En Gwendolyn is een zeer goede par-
tijvoorzitster.

�� Vindt u dat men u genoeg heeft gesteund als 
partijvoorzitter?
Wie is ‘men’. De media? 

�� Neen, de partijtop. Er leeft een algemeen ge-
voel dat u niet alle kansen heeft gekregen?
Neen, ik heb nooit dat gevoel gehad. Ik functioneer-
de natuurlijk wel in een moeilijke periode. Er heers-
te volop politieke malaise. We dragen er nog steeds 
de gevolgen van. De politieke onzekerheid is nog 
niet helemaal weg. Dat heeft ertoe geleid dat ik met 
mijn partij verder had willen staan dan waar ik ben 
geraakt.

�� Verder staan in de peilingen?
Dat ook natuurlijk. Maar ik heb het over de partij-
vernieuwing en over de centrale ideeën die de Open 
Vld moeten dragen. Ik heb te weinig tijd gekregen 
vanwege het onstabiele klimaat. Maar no regrets. Ik 
heb nooit het gevoel gehad dat ik geïsoleerd stond.

�� Van waar toch de slechte scores van de Open 
Vld?
Voor mij is de enige echte test de verkiezingstest. 
Kijk naar oktober 2012. Soms had ik het gevoel dat 
de media streden voor de wisselbeker “wie is het ne-
gatiefst voor de Open Vld”. Ik weet niet in welke kast 

die uiteindelijk is terechtgekomen. We waren een 
zinkende Titanic. We gingen een pandoering van 
jewelste krijgen. En wat blijkt? We zijn van 67 naar 
65 burgemeesters gegaan. Voor de provincieraads-
verkiezingen zijn we op 14 procent gebleven. Is dat 
de voorspelde Titanic?

�� Voor de meeste partijen kennen we al boeg-
beelden voor de verkiezingen van 2014. Hoe zit 
dat bij de Open Vld? Wordt het Alexander De Croo?
Dat moet u aan de voorzitster vragen. Ik ben het zelf 
geweest en dus weet ik hoe storend het is als ande-
ren zich daarmee bemoeien. Maar ik neem aan dat 
ik meedoe aan de verkiezingen. (lacht) Het is nu niet 
het moment om daarmee bezig te zijn. We moeten 
nu praten over jobs en centen. We moeten beleid 
voeren.

�� Hoe moet uw partij zich positioneren?
Weet u wie zich sterk positioneert? Maggie De Block. 
Omdat zij bezig is met haar beleid. Omdat zij doét 
in plaats van práát. Mochten er meer Maggies zijn, 
er zou minder frustratie zijn.

�� Hoe heeft u de afgelopen ACW-weken ervaren?
Daar zitten twee kanten aan: een juridische en een 
ethische. Neem nu de winstbewijzen. Wanneer daar-
over een juridisch sluitende overeenkomst bestaat, 
dan moet die worden nageleefd. Daar is zelfs iets 
voor te zeggen. Het is de bedoeling dat de Belgische 
staat Belfius verkoopt. Wel, dan is het makkelijker 
dat die winstbewijzen zijn omgezet. Maar er is ook 
een morele kant. Het ACW komt zichzelf een aantal 
keer tegen. Bijvoorbeeld met de notionele intresten 
waar het tegen heeft geageerd. Ik heb het er moei-
lijk mee dat men met het vingertje klaarstaat, maar 
zelf de principes niet toepast. Dat is een afweging 
die het ACW moet maken.

�� Uw partij eiste een onderzoekscommissie die 
er niet komt. Het is zoals met gouverneur Briers: 
bla!en, maar niet bijten.
Ik heb daar een andere mening over. Door onze op-
stelling is de procedure voor de benoeming van een 
gouverneur wel veranderd, of niet? Wat betreft het 
ACW heeft Luc Van Biesen transparantie gevraagd. 
Een wonde geneest het best met zonlicht. Wel, van-
daag (vrijdag, red.) komt er in het parlement een 
commissie samen waarop hopelijk duidelijkheid 
wordt gegeven. Dat is de verdienste van de Open 
Vld. Politiek is meer dan slagen tellen. Misschien 
moeten er later nog meer stappen worden gezet, dat 
zullen we dan wel zien. Het belangrijkste is dat er 
volledige klaarheid komt. Dexia en Belfius hebben 
de mensen veel geld gekost. Zij hebben het recht te 
weten wat daarmee gebeurt. Dát is corporate gover-
nance, deugdelijk bestuur.

�� Heeft vicepremier Steven Vanackere het spel 
correct gespeeld?
Op basis van de antwoorden die hij heeft gegeven, 
heb ik geen reden om daaraan te twijfelen.

�� Gedraagt hij zich binnen de regering als een 
ACW’er?
Ik ken het gedrag niet van een gemiddelde ACW’er. 
Maar ik heb nog geen smoking gun gezien.

�� Is hij een goede minister van Financiën? Een be-
tere dan de verguisde Didier Reynders?
Ik evalueer geen collega’s. Jullie, de media, zullen 
dat ongetwijfeld op het einde van de legislatuur 
doen.

�� De PS was vlug om CD&V bij te springen in de 

Voor de federale regering stonden de voorbije weken in het teken van de heisa 
rond het ACW. Volgende week volgt een moeilijke begrotingscontrole.  
Hoe beleeft Alexander De Croo zijn vicepremierschap?  

“Mochten 
er meer 
Maggies 
zijn, er zou 
minder 
frustratie 
zijn.”

“Ik ken het 
gedrag niet 
van een 
gemiddelde 
ACW’er.”

“Ik wil niet 
evolueren 
naar een 
maat-
schappij 
waar alleen 
Einsteins 
aan werk 
geraken. ”

weigering van een onderzoekscommissie? Van waar 
dat tweespan?
Daar moet u niets achter zoeken. De voorbije maanden 
werden er spannen in alle richtingen gevormd. Rond 
de loonnorm, de hervorming van de index en lasten-
verlaging waren het bijvoorbeeld Johan Vande Lanotte 
en ikzelf. Bondgenootschappen zijn wisselend, ze wor-
den gevormd rond bepaalde thema’s. Ik heb wel een 
les geleerd: wie zich isoleert, krijgt niets gerealiseerd.

�� Federaal zit u in de meerderheid, Vlaams in de op-
positie. Een moeilijke spreidstand?
Ik kijk naar de feiten, en wil graag de federale en Vlaam-
se palmares naast elkaar leggen. Wij zijn bezig met be-
sparingen, met pensioenen, met competitiviteit, met 
de arbeidsmarkt, met flexibliteit, met werkloosheid. 
En Vlaanderen? Ik heb het gevoel dat de Vlaamse rege-
ring veel plannen maakt, maar weinig realiseert. Kijk 
naar de mobiliteit rond Antwerpen. Cruciaal voor de 
toekomst van Vlaanderen, evenzeer als de loonkost. En 
toch heb ik het gevoel dat daar meer stappen achteruit 
dan vooruit worden gezet. Ik ben ervan overtuigd dat 
er tegen 2020 geen verbetering zal zijn. Dat is jammer. 
Men zou minstens voor punctuele oplossingen moeten 
zorgen. De hervorming van het onderwijs, nog zoiets.

�� Die slepen al heel lang aan. Van toen de VLD de mi-
nister van Onderwijs leverde …
Sommige zaken kan men niet in één legislatuur op-
lossen. Maar men moet er wel aan beginnen! Dat zie 
ik niet.

�� Zal de kiezer volgend jaar het onderscheid maken 
tussen de federale en de Vlaamse regering?
De vraag is wat er uiteindelijk zal bovendrijven. Voor 
mij is dat: wat hebben wij nodig om de toekomst veilig 
te stellen? We moeten het geheel bekijken. En het zou 
goed zijn mochten na de verkiezingen de verschillen-
de regeringen in dezelfde richting werken.

�� We worden geconfronteerd met een enorme ont-
slaggolf. Stel, u bent premier en u heeft de volstrek-
te meerderheid. Wat doet u?
Wat we niet moeten doen, is vloeken op de thermome-
ter. We moeten naar de oorzaken kijken. Bij Caterpil-
lar werd nu voor de eerste keer duidelijk gezegd dat 
België te duur is. We moeten het niet op onze werk- 
nemers steken, want die zijn zeer goed en doen over 
het algemeen niet te moeilijk.

�� De vraag was: wat doet u?
Ik vind dat we de industriële productie hier moeten 
houden, en ik ben het dus niet eens met bijvoorbeeld 
professor De Grauwe. Waarom? België is een export-
land. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van ‘dingen’, 
minder van ‘diensten’. Ik wil ook niet evolueren naar 
een maatschappij waar alleen Einsteins aan werk ge-
raken. Wanneer we niets doen aan de loonkost, behou-
den we alleen jobs met een hoge toegevoegde waarde. 
Iedereen moet aan bod kunnen komen, ook mensen 
met niet-intellectuele talenten.

�� Hoe pakt u dat aan?
De kost van de arbeid moet drastisch dalen. Ik heb 
het dan niet over het nettoloon van de werknemer. 
De overheid palmt te veel in. In Zweden hebben ze be-
wezen dat het anders kan. Daar zijn de publieke uit-
gaven  gedaald van 67 naar 49 procent van het natio-
naal inkomen. We moeten ons als overheid de vraag 
durven te stellen: wat doen we nog en wat besteden 
we uit? Er is ook een lastenverschuiving nodig. Een 
expertencommissie binnen het parlement moet tegen 
het einde van de legislatuur met fiscale hervormings-
plannen komen. De volgende regering kan die mee-
nemen als kompas.
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�� Verder?
De technische scholing moet attractiever. Ik zie een contra-
dictie: iedereen loopt met een smartphone rond, maar de 
onderwijsrichtingen waar ze die dingen leren maken, zijn 
het dunst bevolkt. Dat klopt niet. Waarom was België in de 
jaren zestig zo succesvol? Omdat er veel industriële ingeni-
eurs waren, vaak uit arbeidersgezinnen die hun kinderen 
nog niet naar de universiteit  stuurden. Zij hebben ons land 
mee groot gemaakt.

�� Hoe stoppen we de uittocht van bedrijven?
We moeten  denken aan tijdelijke maatregelen die bedrijven 
helpen die risico’s nemen in onzekere tijden. Investerings-
steun die fiscaal interessant is. Concreter wil ik dat nu niet 
maken, want dan worden mijn voorstellen onmiddellijk af-
geschoten. (lacht)

�� De begrotingscontrole komt eraan. Een moeilijke oefe-
ning?
Ik heb het er deze week met eurocommissaris Ollie Rehn nog 
over gehad. Hij stelt vast dat er, door de politieke moeilijkhe-
den, in 2010 en 2011 niets structureels is gedaan. In 2012 
hebben we wél goed gewerkt. Het komt er nu op aan om dat 
vol te houden. “Bewijs mij dat 2012 geen toevalstre!er was”, 
zei hij mij letterlijk. We kennen dus onze opdracht.

�� Maar de PS en ook de andere Franstalige partijen wil-
len de teugels vieren. Zij willen het tekort van 2,15 procent 
voor dit jaar loslaten?
Geen sprake van. Daar wil ik zelfs niet over discussiëren. 
En waarom niet? Vanaf 2015 beginnen de vergrijzingskos-
ten echt goed toe te slaan. We moeten dus zo snel moge-
lijk overschotten boeken. We mogen de zaken niet voor-
uit schuiven. We hebben echt geen nood aan uitstelge-
drag, zoals studenten. Ik blok dat morgen wel. Zo kom 
je te laat. Internationaal respect moet je verdienen. Kijk 
naar de financiële markten. Die zijn zeer positief over ons 
land. Daardoor betalen we nu 1 miljard intrest minder 
dan vorig jaar. Dat komt neer op een btw-verhoging van 
1 procent die niet nodig is.

�� De PS heeft dus ongelijk?
Wat de PS zegt, klinkt op het eerste gezicht aanlokke-
lijk. Minder saneren zodat we de economie kunnen 
aanzwengelen. Maar zo werkt het niet in een kleine 
open economie als België.

�� Nu spreekt u zichzelf tegen. U had het net over 
steunmaatregelen voor bedrijven.
Kijk, er zijn maatregelen die gericht zijn op het aan-
bod, en er zijn er die gericht zijn op de vraag. De 
vraag kunnen wij nauwelijks beïnvloeden. Daar 
zijn we afhankelijk van Duitsland en andere lan-
den. Maar wanneer de vraag herneemt, moeten we 
klaarstaan, dan moet ons aanbod er zijn. 

�� Hoeveel miljard moet u vinden met de begrotings-
controle?
Volgende week krijgen we het rapport van het monitoring-
comité. Dan zal duidelijk zijn hoe groot de inspanning is. 
Maar het zal geen gemakkelijke opdracht zijn.

�� Waar ziet u nog besparingen mogelijk?
Ik heb daar ideeën over, maar die bespreek ik aan de rege-
ringstafel, niet in de pers.

�� Een laatste vraag: heeft u ondertussen evenveel activi-
teiten als papa De Croo?
Ik ben titelvoerend burgemeester en voorzitter van de ge-
meenteraad in Brakel, en ik probeer daar zo veel mogelijk 
aanwezig te zijn. Maar als partijvoorzitter had ik nog meer 
activiteiten. En ik heb er nu ook minder dan de 23 per week-
end van mijn vader.
!"#$ %&#'&() 
&*+, '-(,.+&*


