
Formateur Leterme vooral bezig met “de kracht van de economie 
en het bedrijfsleven” 

 

 

  

Mensen en Milieu op het achterplan 

 

Nu het eindelijk op inhoud aankomt, valt formateur Yves Leterme meteen door de mand. De nota 

die hij voorlegt is ronduit ontgoochelend.  

 

Er ontbreekt een duidelijke visie: waar wil de gedoodverfde premier met dit land naar toe? Voor 

Groen! moet dit zijn: een duidelijke keuze voor sociale rechtvaardigheid en ecologie. 

 

De nota begint meteen met cijfers en economie. Wij hadden als vertrekpunt liever de mensen 

gezien en de problemen waarmee zij bezig zijn. Hoe een job combineren met een druk gezinsleven? 

Hoe ons klimaat veiligstellen? Hoe ervoor zorgen dat we minder energie hoeven te verbruiken en 

daardoor geld uitsparen? Hoe onze afbrokkelende sociale zekerheid versterken? Hoe meer plaatsen 

scheppen in de kinderopvang? Hoe de dalende pensioenen eindelijk optrekken? Hoe een einde 

maken aan de onrechtvaardigheid van duizenden asielzoekers die hier al jarenlang verblijven en 

toch het land worden uitgezet? Economie moet ten dienste staan van de mensen en waarmee zij 

bezig zijn. 

 

Soms worden er positieve aanzetten gegeven zoals rond het regularisatiebeleid of de opvang van 

kinderen in gesloten centra. Maar de voorstellen blijven te vaag, het zijn niets meer dan intenties. 

 

In de nota Leterme ontbreekt elke becijfering: daardoor blijven prangende budgettaire vragen 

open. Op korte termijn: gaat de nieuwe regering de one shot-operaties van de paarse regering toch 

kopiëren? Op middellange termijn: hoe gaat de formateur al zijn beloftes financieren? Vooral t.a.v. 

de sociale zekerheid vrezen we voor een vestzak-broekzak-operatie. Positief is dat de sociale 

minima omhoog gaan. Maar wellicht worden die uitgaven gefinancierd met nieuwe sociale 

besparingen (bv. in de werkloosheid).   

 

 

Bouwstenen voor een A-sociale regering 

 

Wordt Leterme I een regering voor de bedrijven? In het eerste hoofdstuk gaat het enkel over 

gunstmaatregelen voor bedrijven. Er wordt zonder schaamte gepleit voor verlaging van de 

vennootschapsbelastingen, het verder zetten van de notionele interest, loonmatiging en voor het 

niet vertalen van lagere loonlasten in loonsverhogingen. Dat betekent nog meer winsten voor 

bedrijven.  

 

Groen! vreest vooral voor een nog harder activeringsbeleid. Volgens de nota wil men 

werkloosheidsuitkeringen eerst laten stijgen maar dan na een bepaalde tijd gaan verlagen. Men 



maakt het onderscheid niet tussen mensen die wél actief op zoek zijn naar een job of een opleiding 

volgen en diegenen die dat niet doen. Iemand die keihard zijn best doet om een job te vinden, maar 

daar toch niet in slaagt, wordt na een bepaalde tijd door formateur Leterme op droog zaad gezet. 

En dat terwijl sommige werkloosheidsuitkeringen nu al onder de armoedegrens vallen! 

En wat met mensen die langdurig werkloos zijn of in armoede leven? Het is een illusie te denken dat 

die mensen van de ene dag op de andere kunnen worden ingeschakeld in de arbeidsmarkt, zelfs in 

de sociale economie. Volgens de topman van de VDAB kan 1 op de 5 werklozen niet functioneren op 

de arbeidsmarkt. Die mensen hebben nood aan sociale begeleiding, aan vorming, aan het opnieuw 

aanleren van heel wat sociale vaardigheden. Maar daarover geen woord. Leterme moet dringend uit 

zijn ivoren toren komen en de sociale realiteit in ons land onder ogen zien. 

 

Op vlak van strafrechtelijk beleid worden vooral de jongeren geviseerd: overlast, jeugdcriminaliteit, 

drugs komen sterk uit de verf. Maar milieu-inbreuken, stedenbouwmisdrijven, fiscale fraude, 

corruptie, economische misdrijven zijn veel minder een prioriteit. 

  

Op vlak van verkeersveiligheid heeft de nota nauwelijks ambitie. Wat in schril contrast staat met de 

noodkreet van de deskundigen die waarschuwen dat we met de stagnatie van het beleid op dit 

ogenblik de geplande halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2010 zeker niet zullen halen. 

 

Dit wordt een kille regering, terwijl het beleid meer menselijkheid nodig heeft. 

 

 

Leeft Leterme op een andere planeet? 

 

De zorg om ons milieu heeft de formateur weggemoffeld in een apart hoofdstukje. Er komt een 

minister die energie, milieu en duurzame ontwikkeling samen mag beheren. Maar er komt geen 

nieuwe dynamiek rond klimaatbeleid. Terwijl heel Europa kreunt onder de gevolgen van de door de 

mens veroorzaakte klimaatsverandering, wordt het klimaat in de nota Leterme afgedaan met enkele 

obligate regeltjes. België volgt wat Europa doet, verder reikt onze ambitie niet. Hiermee verzaakt  

ons land definitief aan elke ambitie om nog een voortrekkersrol te spelen inzake klimaat en 

milieubeleid.  De ambities van onze buurlanden zoals Engeland, Duitsland en Nederland delen wij 

niet. Voor Leterme is klimaat een kwestie van lopende zaken… De “WAKE UP CALL” van de Live 

Earth - concerten is aan de formateur blijkbaar niet besteed.  

 

Dat duurzame ontwikkeling en klimaat van beslissend belang zijn voor een krachtige economie in de 

toekomst, heeft Leterme duidelijk niet begrepen. Hij laat na om werk te maken van een globale 

ecologische economie, met kansen voor innovatie, extra jobs, betaalbare energie voor gezinnen en 

een beter klimaat. Dit is een gemiste kans van formaat. De generaties die na ons komen, zullen dit 

niet begrijpen. 

 

Het probleem van de geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem schuift de formateur voor 

zich uit.  

 



Groen! is het helemaal niet eens met het voorstel om de kerncentrales langer open te houden. Na 

het stilleggen in Japan van de grootste kernreactor ter wereld te Kashiwazaki-Kariwa en de 

menselijke fouten en ongelukken in twee Zweedse en een Duitse kerncentrale, zijn er opnieuw 

grote vragen over de veiligheid ook van meer moderne kerninstallaties. Groen! is voorstander van 

het belasten van de winsten die Electrabel maakt op afgeschreven centrales: die winsten moeten 

geïnvesteerd worden in  hernieuwbare energie en energiebesparing. Maar dat is geen reden om de 

kerncentrales langer open te houden, integendeel zelfs. Want dan legt men een hypotheek op de 

ontwikkelingskansen van de echte toekomstalternatieven. De extra gelden voor het onderzoek bij 

het SCK naar de vierde generatie kernreactoren, is voor de Groenen weggesmeten geld. 

 

Dat de formateur aankondigt dat het monopolie van Electrabel/Suez zal gebroken worden, is een 

goede zaak. Maar hoe hij dit gaat waar maken, blijft even onduidelijk als zijn aankondigingen op 

communautair vlak.  

 

 

Provincialisme troef? 

 

Heeft Leterme een visie op politieke problemen die het Vlaamse niveau overstijgen. Hij pakt uit 

met enkel verwarde ideeën, maar wie gelooft die man eigenlijk als hij het over internationaal 

beleid heeft? 

 

Leterme wil een gezamenlijke beleidsnota buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en 

defensie. Betekent dit nog maar eens een stap terug in de tijd voor ontwikkelingssamenwerking? Dit 

moet een autonoom beleidsdomein zijn. Want buitenlandse zaken behartigt de belangen van België 

in het buitenland, terwijl ontwikkelingssamenwerking de belangen van het Zuiden behartigt in 

België. 

 

Geen woord over een socialere Europese Unie, die als overheid een dam kan opwerpen tegen de 

eenzijdige neoliberale globalisering. Ook rond de toetreding van Turkije tot de EU wordt geen kleur 

bekend. 

 

België moet terug op “loyale en geloofwaardige wijze deelnemen aan collectieve defensie-

inspanningen”, bijv. in het kader van de NAVO. Versta: met de CD&V gaan we terug meer aan het 

handje lopen van de Amerikanen. 

 

 

Wouter De Vriendt, kamerlid voor Groen! 

Stefaan Van Hecke, kamerlid voor Groen! 
 
 


