De heer Hagen Goyvaerts aan de eerste minister over "het voorstel om het
begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2017" (nr. P2385)
Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het Vlaams
Belang ondervraagt uw regering en uw regeringsleden met de regelmaat van de klok over de
doelstelling die deze regering zich gesteld heeft om een begrotingsevenwicht te bereiken. We
herinneren ons allemaal dat bij aanvang van het begrotingstraject werd gesproken over een
begrotingsevenwicht in 2015, de afgelopen jaren hebt u dat stilzwijgend, bij wijze van
spreken, verlengd naar 2016. Gisteren raakte bekend dat de Hoge Raad van Financiën, de
zogenaamde waakhond van uw begroting, het voorstel heeft gedaan om dat
begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2017, en dat, volgens de Hoge Raad van Financiën, om
het besparingstempo te verlagen.
Ik vraag mij af hoe dat mogelijk is, want uw regering heeft de afgelopen jaren steeds de
systematiek gebruikt van het verhogen van belastingen en het invoeren van verdoken
belastingen. U moet het maar eens vragen aan de mensen in de straat, zij voelen dat alle dagen
in hun portemonnee. U hebt hen natuurlijk ook proberen wijs te maken dat u een forse
besparing hebt gedaan, maar iedereen weet dat dit niet waar is, tussen 2011, het aantreden van
de regering Di Rupo I, en vandaag hebt u grosso modo 3 miljard euro bespaard en u hebt op
het begrotingstraject nog een inspanning af te leggen ter waarde van ongeveer 12 miljard
euro. Nu stelt de Hoge Raad van Financiën vast dat dit blijkbaar moeilijk haalbaar is en stelt
hij voor om het besparingstempo te milderen.
Mijnheer de eerste minister, ik heb een eenvoudige vraag voor u. Zal deze regering het
begrotingstraject zoals het door de Hoge Raad van Financiën is uitgestippeld volgen of is het
de bedoeling dat u het advies van de Hoge Raad van Financiën nog bijstuurt? Of ontstaat er
een discussie over welke herverdeling er misschien moet gebeuren van de federale
begrotingsinspanning, zijnde het doorschuiven van de factuur? Wij weten in de praktijk dat
het daarop neerkomt, naar Vlaanderen. Maar vooraleer die vraag beantwoord is, had ik graag
uw inzicht daarin gekend.
Eerste minister Elio Di Rupo: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de afdeling
Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën heeft zopas aan de
regering een gedetailleerd advies bezorgd met het oog op de voorbereiding van het
stabiliteitsprogramma voor de periode 2014-2017.
Het advies neemt akte van de inspanningen van de regering die het mogelijk hebben gemaakt
het Belgische tekort in aanzienlijke mate onder de drempel van 3 % van het bruto binnenlands
product te brengen.
Volgens de Hoge Raad van Financiën, ik citeer: “is België op de goede weg om in de loop
van dit jaar uit de procedure inzake buitensporig tekort te treden en om dan onderworpen te
zijn aan het preventieve luik van de sixpack”.
Ik citeer de Hoge Raad van Financiën nogmaals: “Rekening houdend met deze context,
beveelt de afdeling de voortzetting aan gedurende de drie eerstkomende jaren van de
structurele verbetering tegen een stabiel tempo in de tijd, met name met 0,7 % per jaar, dit om
de begrotingsdoelstelling op middellange termijn in 2017 te bereiken.”

Cela représenterait une trajectoire légèrement modifiée par rapport à la trajectoire déposée en
avril 2013, qui prévoyait la réalisation de cet objectif en 2016. En ce qui concerne alors le
partage de la trajectoire entre niveaux de pouvoir, la section "prend acte de l'accord politique
relatif à la sixième réforme de l'État et du transfert de charges budgétaires qui a été convenu.
Dès lors, la section retient le principe d'un équilibre budgétaire nominal de l'entité II, c'est-àdire l'entité des Communautés, des Régions et des pouvoirs locaux."
Le contenu détaillé de ce nouvel avis du Conseil supérieur des Finances sera bien entendu
examiné par le gouvernement. Puis, conformément à l'accord de coopération de décembre
2013, l'objectif budgétaire global et les objectifs individuels des différents niveaux de pouvoir
seront discutés en comité de concertation.
En ce qui concerne le volet socio-économique de votre question, permettez-moi de vous
rappeler les principales décisions récentes prises par notre gouvernement. D'ici 2019, plus de
3 milliards seront investis dans des politiques de soutien à l'économie et au pouvoir d'achat,
via notamment la stratégie de relance et le pacte de compétitivité,
… een vermindering van de arbeidskost voor de ondernemingen met 4,7 miljard euro tegen
2019, een verhoging van het nettoloon met 630 euro per jaar voor de lage en middelhoge
inkomens tegen 2019 …
Et la réduction de 21 à 6 % de la TVA sur l'électricité dès mardi prochain.
Ces décisions permettront notamment la création de près de 25 000 emplois dans les années
qui viennent, selon les estimations du Bureau fédéral du Plan.
Onze maatregelen komen iedereen ten goede: ondernemingen, werknemers, gepensioneerden
en zij die een uitkering ontvangen.
Nous n'avons pas – vous le reconnaîtrez, chers collègues – dressé les uns contre les autres.
Nous n'avons pas augmenté la TVA ou supprimé l'indexation automatique des salaires, des
pensions et des allocations, comme certains le proposaient. Personnellement, je pense que le
prochain gouvernement devra poursuivre dans cette voie, dans la recherche d'un équilibre
entre l'assainissement budgétaire et un soutien à l'économie et aux entreprises, d'une part, et
des mesures en faveur des travailleurs, des pensionnés et des bénéficiaires d'allocations
sociales, d'autre part. Contrairement à ce que certains, notamment dans de nombreux pays
européens, disent, l'austérité et le conflit entre différentes catégories sociales ne sont pas
sources de prospérité. Bien entendu, ce n'est pas ce qui a été appliqué par notre gouvernement.
Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de eerste minister, ik heb aandachtig geluisterd. Tussen de
lijnen versta ik dat er waarschijnlijk een discussie zal ontstaan over de
begrotingsinspanningen te verdelen over de federale overheid en de Gewesten. Dat kennen
wij al. Het wordt een doorschuifoperatie. U bent blijkbaar zeer blij dat u tegen 2019 aardige
vooruitgang zult boeken. U hebt zonet het cijfer van 18 000 nieuwe banen vermeld, dankzij de
lastenverlaging die u zogezegd hebt doorgevoerd. Vergeleken met het leger werklozen lijkt
mij dat maar een pover resultaat. In elk geval bevestigt u, zoals altijd, de werkwijze van de
regering. Wat u kon doen op het moment dat het kon, hebt u beslist uit te stellen en door te
schuiven, ofwel naar een volgende regering ofwel naar een ander niveau. Dat bevestigt uw
antwoord vandaag nogmaals en dat is de moraal van de regering. Er komt dus geen verdere
besparing op de overheidsuitgaven. Er komt geen ontvetting van de Staat. Er komt geen

aanpak van de transfers tussen Noord en Zuid en er komt geen structurele afbouw van de
staatsschuld. Kortom, er komt geen grote kuis in het Belgische staatshuishouden, maar wel
een systematisch doorschuiven van de lasten naar de volgende regering en generatie. Wij
betreuren dat.

