Michel over begroting: "Geen triomfalisme maar regering zal blijven hervormen"
Het Laatste Nieuws - 20 Dec. 2016
begrotingDe regering-Michel zal geen triomfalisme aan de dag leggen, maar is wel overtuigd dat de eerste
positieve resultaten van haar hervormingen zich aandienen. Ze zal verder blijven hervormen, zei premier
Charles Michel tijdens het begrotingsdebat in de Kamer. De besprekingen startten met een minuut stilte ter
nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Berlijn.
Kamervoorzitter Siegfried Bracke benadrukte dat we op dit moment moeten blijven beseffen dat blind
geweld nog nooit een probleem heeft opgelost, terwijl premier Charles Michel verzekerde dat de regering er
alles aan zal blijven doen om dit extreem geweld te bestrijden.
De premier stond onder meer stil bij de 105.000 extra jobs die de voorbije twee jaar zijn gecreëerd. "Dat is
een realiteit die niemand kan betwisten", aldus Michel, die aangaf dat het cijfer nog niet volstaat. Daarom
zal de regering nog hervormen om beter te doen.
Hij benadrukte dat zijn regering geen triomfalisme aan de dag zal leggen. Hij verwacht dat de hervorming
van de wet op het concurrentievermogen en de mogelijkheid om nachtwerk in te voeren in de sector van de
e-commerce, meer jobs kunnen creëren.
Er kwam nogal wat kritiek op de bijkomende besparingen in de gezondheidszorg die de regering tijdens het
laatste begrotingsconclaaf besliste. Premier Michel ontkende dat zijn regering het model van onze sociale
zekerheid wil breken. Wel onderstreepte hij dat ook daar hervormingen nodig zijn om morgen en
overmorgen de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen.
Ondertussen gaat het thematische debat over de begroting voort. Morgen zet de Kamer de laatste rechte
lijn richting het kerstreces in. Dan moeten nog zestien wetteksten de revue passeren. De stemming over het
wetgevend werk staat voor donderdagavond geprogrammeerd, na het wekelijkse vragenuurtje.
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. Eric Van Rompuy (CD&V) en verschillende NVA'ers maakten 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.

