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Een regering na 493 dagen
Op 26 mei 2019 waren er Belgische verkiezingen.
Iedereen ouder dan achttien jaar ging stemmen.
Sindsdien proberen leiders van verschillende partijen een akkoord te sluiten.
De gesprekken verliepen niet vlot. Pas op 30 september 2020 was het zover.
Er werd een nieuwe Belgische regering gevormd.

Alexander De Croo wordt onze nieuwe eerste minister. Het is negen jaar geleden dat de eerste minister
een Vlaming is. Alexander neemt de fakkel over van
Sophie Wilmès.
Een regering vormen was een moeilijke zaak. Vlamingen en Walen stemden heel anders. De meeste
Waalse stemmen gingen naar de PS. In Vlaanderen
waren de meeste stemmen voor de N-VA. Deze twee
partijen hebben heel andere ideeën. Ze kwamen niet
tot een akkoord om samen het land te besturen.

Zeven partijen
Daarom werd er gezocht naar partijen die wél met
elkaar konden samenwerken. Dat werden maar liefst
zeven partijen. Vier Vlaamse: Open Vld, CD&V,
Groen en sp.a en drie Waalse: Ecolo, PS en MR.

Deze regering wordt ook de Vivaldi-regering genoemd. Vivaldi was een componist. Zijn bekendste
werk is De vier seizoenen. De nieuwe regering heeft
ook ‘vier kleuren’. De partijen met eenzelfde kleur
vinden dezelfde zaken belangrijk.

Akkoord
Ondanks de verschillende partijen, werd er toch een
akkoord gesloten. En dat 493 dagen na de verkiezingen. In het akkoord staan afspraken. Er staan
ook puntjes in die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat
er meer geld gaat naar de gezondheidszorg. De twee
grootste Vlaamse partijen (N-VA en Vlaams Belang)
zijn niet blij. Zij vinden dat de kiezer bedrogen is.
De meeste Vlamingen stemden immers op hen. En
zij mogen geen beslissingen nemen in het parlement.

Eed
Op 1 oktober legde de nieuwe regering de eed af. Ze
deden dat bij koning Filip. Ze beloofden om het land
zo goed mogelijk te besturen. In de nieuwe regering
zitten evenveel mannen als vrouwen. Er zijn een
heleboel nieuwe ministers. Nu kan het werk echt
beginnen. Want een heleboel problemen moeten
dringend aangepakt worden.
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