Kamer bespreekt begroting en programmawet
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(BELGA) = In de plenaire Kamer vindt dinsdag het debat plaats over de begroting voor volgend jaar en de
programmawet, die de budgettaire beslissingen in de praktijk moet brengen. Tijdens zijn laatste toespraak voor
het parlement, wierp Johan Vande Lanotte (sp.a) de meerderheid voor de voeten dat deze regering de eerste is
in 25 jaar tijd die haar begroting tijdens de eerste twee jaar met amper 0,2 procent van het bbp structureel zag
verbeteren.
Over de begroting voor volgend jaar is de voorbije weken al heel wat inkt gevloeid. Zoals bekend vormde ze de
aanleiding voor de Europese Commissie om ons land ervoor te waarschuwen dat het volgend jaar mogelijk weer
op het Europese strafbankje terecht zal komen. Tijdens de discussie vielen dan ook weinig nieuwigheden te
horen.
Vande Lanotte maakte van de gelegenheid gebruik om de budgettaire balans op te maken van twee jaar
regering-Michel. Zoals verwacht kwamen daar weinig felicitaties bij kijken. En even voorspelbaar maakten Eric
Van Rompuy (CD&V) en verschillende N-VA'ers de vergelijking met de jaren waarin de Vlaamse socialist in de
regeringen-Verhofstadt verantwoordelijk was voor de begroting.
Daarop ontspon zich een welles-nietesspel waarbij Van Rompuy zijn socialistische collega voor de voeten wierp
dat het primaire saldo dat in 1999 6 procent van het bbp bedroeg, in 2007 volledig opgesoupeerd was, terwijl
Johan Klaps (N-VA) graag verwees naar het Zilverfonds, dat uit de koker van Vande Lanotte kwam.
Vande Lanotte repliceerde dat de staatsschuld tussen 1993 en 2007 - met sp.a in de regering - met 50
procentpunt was gedaald en dat de begroting in 2007 bestond uit 48 procent uitgaven en 48 procent inkomsten
bestond. "Wij hebben toen een begroting afgeleverd die klaar was voor de toekomst".
Even voordien had Griet Smaers het CD&V-pleidooi voor een derde taxshift herhaald. Toen ze opmerkte dat die
voor haar partij budgetneutraal moest zijn, waren Kristof Calvo (Groen) en Karin Temmerman (sp.a) er als de
kippen bij om Smaers erop te wijzen dat de financiering van de huidige taxshift nog niet volledig rond is.
Die derde ronde taxshift moet voor CD&V "de principes" van de dual income tax bevatten, net als een
vergroening en verduurzaming van de fiscaliteit en de economie. Concreet houdt dat in dat inkomsten uit arbeid,
sociale uitkeringen, lonen, pensioenen, enzovoort progressief worden belast, terwijl inkomsten uit kapitaal aan
een vast tarief worden belast. "Het is ons menens", benadrukte Smaers.
Maar dat is voor de langere termijn. Op korte termijn staan de discussies over hervorming van de
vennootschapsbelasting en over de meerwaardebelasting op aandelen op de agenda. Premier Charles Michel
trok die dossiers zoals bekend naar zich toe.

