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A
nderhalf jaar geleden ruilde
DeCroozijnpetje vanpartij-
voorzitter noodgedwongen
voor dat van vicepremier.
Meteen werd hij voor de
leeuwengegooid. ‘Ikwerd in

het zwembadgegooidenmoest trachten te
zwemmen.’ Open VLD kreeg de voorbije
twee jaareenpakkritiek teverduren,niet in
hetminst van ondernemers. Toch blikt De
Croo tevredenterug. ‘Ikbenniet zo’n strate-
gospeler.Geefmeeengoeddossieren ikbijt
meer invast.Geefmebegrotingsonderhan-
delingen en ik zal ze tot een goed einde
brengen.Decampagneisdekersopdetaart.
De taart is de voorbije twee jaar gebakken.’

WatdoetGwendolynRuttenbeter als
partijvoorzitter danAlexanderDeCroo?
AlexanderDeCroo: (denkt na) ‘Ik stel vast
dat onze partij in de juiste plooi ligt. Met
mensen die naar voren geschovenworden
die inhunsaszijn.Datgeldtookvoormij.En
metbijzonderweinig ruisopde lijn. Inmijn
periodewasdatveelmoeilijker.Deploegop-
stelling is vandaagde juiste.’

Hoekijkt u terugopde campagne van
OpenVLD?
DeCroo: ‘We hebben geprobeerd het con-
flictnietop tezoeken. Ik stel vastdatniet ie-
dereendie strategiegevolgdheeft.Devoor-
bijewekenwaserbij veelpartijeneendrang
omanderen tedemoniseren.Nahetoverlij-
den van Jean-Luc Dehaene is de toonmis-
schienzachtergeworden,maarde strategie
om elkaar zwart temaken is gebleven.Wij
hebbenbewustnietmeegedaanaanhetge-
hakketak. Je voelt dat dat geapprecieerd
wordt. Het laatste wat demensenwillen is
opnieuw eenblokkering van 500dagen.’

Als dehuidigemeerderheidnietwordt
afgestraft, kandehuidige federale rege-
ringdangewoonvoortdoen?
De Croo: ‘We hebben een ander type rege-
ring nodig. De opdracht is anders. Het huis
stond in brand enwemoesten zo snelmo-
gelijkblussen.Wewarendeparia vanEuro-
pa. Dat is nuniet langer het geval.’
‘De volgende regeringmoet op het sta-

biele platformdatwe opgezet hebbenwel
gaan bouwen. Je hebt geen crisisregering
meernodig,maareengroeiregering.Eenre-
gering met een visie en partijen die zich
daarachter scharen. En met een regeerak-
koord dat uittekent hoe we weer kunnen
aanknopenmet economische groei.’

Ziet uhet als eenprobleemdat Fransta-
lig België eendominant linkse insteek
heeft, terwijl Vlaanderen veelal cen-
trumrechts denkt?Kan jemet dergelijke
tegenstellingen een visie opgroei ont-
wikkelen?
De Croo: ‘Laat ons eerst afwachten hoe de
kaarten geschud worden. Ik weet bijvoor-
beeld niet hoe goeddeMR zal scoren.’

Je hebt toch een regeringnodigwaarin
deneuzen indezelfde richting staan? In
DiRupo Iwas dat niet altijd het geval.
De Croo: ‘Bij het begin vande regeringwas
ereenwaslijst vanstruikelblokken.Weheb-

ben die stuk voor stuk uit deweg geruimd.
BHVsplitsengingniet lukken,debegroting
opordekrijgengingniet lukken,…Maarwe
zijn daarwel allemaal in geslaagd.’

OpenVLDheeft de voorbije twee jaar
veel kritiek gekregen vanuit de onder-
nemerswereld.Hoehardkwamdat aan?
De Croo: ‘In een economische crisis kan je
nooitgenoegdoen.Dus ikbegrijpdekritiek
van ondernemers. Jemagniet vergeten dat
de economische crisis al zeven jaar duurt.
Eenbedrijf kandatnietuitzweten.Demees-
te bedrijven kunnen dat wel twee tot drie
jaar aan,maar na zeven jaar zitten velen op
hun tandvlees.’

‘Wezittennuwel ineenheelandere situ-
atiedantwee jaargeleden.Hetperspectief is
veelbeter.Wehebbennogaltijdenkelehan-
dicaps, maar onze economie wordt niet
meer ter discussie gesteld door de interna-
tionale instellingen.’

Zullendeondernemers eenharmonieu-
zere relatie kunnenhebbenmetde vol-
gende regering?
De Croo: ‘Alle partijen zien in dat sociale
welvaart afhankelijk is vandemogelijkheid
tot ondernemen. Jemoet dus een onderne-
mersvriendelijk klimaat creëren. Het beeld
dat een ondernemer alleen aan zichzelf
denkt,kloptniet. Elkeondernemer iseenal-
truïst.Hij trachtaltijdeenbetere relatiemet
deklant, zijnwerknemersof leveranciersop
te bouwen. De stereotypen die over onder-
nemers circuleren, kloppenniet.’

Devoorbije regeerperiodewerdendebe-
drijfsleiders nochtans geviseerddoorde
regering-Di Rupo.Door toedoen vande
PS is JohnnyThijs niet langer CEOvan
Bpost.
DeCroo: ‘Dat loontniet.DePSstaatvandaag
in de peilingen 10procent lager danbij het
beginvanderegering.Hetdemoniserenvan
bedrijfsleiders heeftweinig effect.’

Hethelpt ookniet dat bepaaldemaatre-
gelen voorbedrijven, zoals denotionele

intrestaftrek, voortdurend ter discussie
wordengesteld.
De Croo: ‘Onder andere de N-VA en de PS
willen die afschaffen. Ik begrijp dat niet.
ToenpremierDiRupoinDavoswas,heefthij
denotionele intrestaftrekverdedigd.Nuwil
de PS die plots afschaffen. De notionele in-
trestafrek is een essentieel element voor
onze innovatieve industrie.Voordebiotech-
sector zou het afschaffen een torpedo zijn
recht inhunhart.Wij hebbendemultiona-
tionalsnodig, vooreengroot stukomdatzij
onze kmo’s heel vaak zuurstof geven.’

Inwelke zin is hetOpenVLD-program-
mauniek?
De Croo: ‘Wij waken erover dat iedereen
nettomeeroverhoudt.Bijonshoudt iemand
met een laag loon bijvoorbeeld netto twee
keermeeroverdanbijdesp.a, terwijldesp.a
netdaaropinzette.Heteffectdatonzemaat-
regelenhebbenophetdichtenvandewerk-
loosheidsval is twee keer zo groot als bij de

andere partijen. En
bij ons gaat ieder-
een vooruit, ookde
gepensioneerden.’

OpenVLDbelooft
hetmeest,maar
hoe gaat udat be-
talen?Veel con-
crete besparingen vindtmenniet inhet
OpenVLD-programma.
DeCroo: ‘Datkloptniet.Wijwillenhetover-
heidsbeslagper jaarmet 1procentpuntver-
minderen.Zwedenheeftdieoefeningal en-
kele jaren geleden gemaakt. Jemoet die in-
spanningverdelenoverdefederaleoverheid
enderegio’s.Het is logischdatookVlaande-
ren eendeel van de inspanningdoet. Het is
niet omdat je ergens een Vlaams vlagje op
hangt dat er geen verspilling kan zijn. Ook
bijdeVlaamseoverheid iserveelverspilling.
Het innovatiebeleid is verspreid over 200
agentschappen.Datkanefficiënter.Hetder-
deVRT-net isookeenvoorbeeldvanverspil-
ling, net als het Vlaams energiebedrijf.We
gaan toch geenVlaams staatsbedrijf draai-
endehoudenineenmarktwaarprivébedrij-
ven perfect die rol kunnen vervullen?’

Enophet federale niveau?Waarwil
OpenVLDdaar besparen?
De Croo: ‘In dewerkloosheidsuitkeringen
bijvoorbeeld. De afschaffing van de werk-
loosheidsuitkeringennadrie jaar is perfect
verdedigbaar.Maardeessentie isnietdat je
schrapt, maar wat je doet in de drie jaar
daarvoor. Je moet meer doen dan wat de
VDABvandaagdoet. Jemoetde jongerenbij
de hand nemen bij de zoektocht naar een
job. Wie na een jaar nog geen job heeft,
moet een opleiding volgen of een job aan-

nemen. Jebewijst jongerengeendienstdoor
hen langer dan een jaar indewerkloosheid
te laten zitten.’

De Londense City is ongerust over een
nieuwepolitieke impasse, omdat de
neuzen in verschillende richtingen
staanover de aanpak vande concurren-
tiekracht.
DeCroo: ‘Debeweringdatwe inBelgiëniet
op één lijn kunnen geraken over een ver-
mindering vande loonkosten klopt niet. Er
isdevoorbije regeerperiodeweldegelijk iets
wezenlijks veranderd. Het thema competi-
tiviteit stondniet inhet regeerakkoord.Toen
ik daar voor het eerst een lans voor brak,
kreeg ikallepartijenovermeheen.Maarhet
iswel een extra hoofdstuk geworden in het
regeerakkoord.’

DeN-VAgaat voor een indexsprong, iets
waarOpenVLDeind 2012nog voor te
vindenwas.Waaromnunietmeer?
DeCroo: ‘Wezittennuineenanderesituatie
dantwee jaargeleden.Wemoetennuande-
re receptengebruiken.Wemoetenhet geld
halenbijdeoverheidennietbijdemensen.
Meteen indexspronghaal jehetbijdemen-
sen.’
‘In 2012warenwe op zoek naarmaatre-

gelenombinneneenzeermoeilijkebudget-
taire situatie iets tedoenaande loonkosten-
handicap. Een indexsprongwas een optie.
Maar we hebben toen gekozen voor een
loonlastenverlaging met een omvang van
1,1miljard euro in 2014. De volgende jaren
komen er nog lastenverlagingen bij. Voor
VolvoGentbijvoorbeeldbetekentdat 10 tot
12miljoeneurominder loonkostenper jaar.
Wat goed is voor Volvo is goed voor alle
Vlaamse bedrijven. De volgende regering
moet er nog een schepbovenopdoen.’

Omhet eens te
rakenover de aan-
pak vande loonkos-
tenhandicapmoet u
wel de PSovertui-
gen, die voort-
durend zegt dat
er nauwelijks een
handicapbestaat.
De Croo: ‘Er is vooral
een verschil in visie
tussen de partijen
over welke soort las-
tenverlaging ermoet
komen.Sommigewil-
len die richten op de
laagste lonen, omdat
dat de meeste jobs
creëert.Maar jobcrea-
tie is één element,
competitiviteit een

ander.Concurrentiekrachtheeftniet alleen
met de laagste lonen temaken, want voor
eengrootdeel vanonze industriëleproduc-
tieworden lonenbetaald die iets hoger lig-
gen.Daarom is een lineaire lastenverlaging
beter.’

Hoegroot is de kans op eennieuwepoli-
tieke impasse?
DeCroo: ‘De vrees voor eenpolitieke dead-
lock is logisch,als jekijktnaarderecentege-
schiedenis en ziet hoe de campagne verlo-
pen is.Netzoals in2010staantweekempha-
nentegenoverelkaar.Uiteraard iserdaneen
déjàvu-gevoel. Eennieuwepolitieke impas-
se ishet laatstedatwenodighebben.Devo-
rige heeft ons 400miljoen euro aan rente-
lasten gekost en de reputatieschade is nog
altijd niet hersteld.’
‘Mochtenweopnieuween jaarverliezen,

danwordthetechteenprocessievanEchter-
nach. Dan ben je de stap kwijt die de voor-
bije twee jaar is gezet. Dat moet je vermij-
den.Wemoetenna 25mei zo snelmogelijk
aande slaggaanenzo snelmogelijk een re-
gering vormen.Misschien zal dat afhangen
van de vraag hoe goedwe het doen op het
WK voetbal. Daardoor kan het wat vertra-
gingoplopen (lacht),maar ikvinddathet in
die periodewelmoet gebeuren. Dan kan je
de potentiële kritiek van de Londense City
de kop indrukken.’
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Vooraan

De bewering dat we in
België niet op één lijn
kunnen geraken over
de vermindering van de
loonkosten klopt niet.

‘Ikbegrijp
dekritiekvan
ondernemers’
DeVlaamse liberalenhebbenbegripvoor
deonvredevandebedrijfsleidersoverde
regering-DiRupo. ‘Ineeneconomische
crisis kan jenooitgoeddoen. Ikbegrijpde
kritiekvanondernemers’, zegtOpenVLD-
vicepremierAlexanderDeCroo. Toch is er
hoop. ‘Wezitten ineenheel andere situatie
dan twee jaargeleden.’

Het is logisch dat
ook Vlaanderen een
deel van de inspan-
ning doet. Het is niet
omdat je ergens een
Vlaams vlagje op
hangt dat er geen
verspilling kan zijn.
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Alexander De Croo:

‘Ik begrijp niet dat

de N-VA en de PS

de notionele

intrestaftrek willen

afschaffen.’
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