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PERSNOTA	
	

1	jaar	regering-Michel/De	Wever:		
	

	
	

Inleiding	
	
De	 architect	 van	 deze	 regering,	 de	 N-VA,	 tracht	 de	 Vlaamse	 burger	 wijs	 te	 maken	 dat	 hij,	 na	
decennia	 linkse	 regeringen	 met	 de	 PS,	 eindelijk	 de	 regering	 heeft	 gekregen	 waar	 het	 rechtse	
Vlaanderen	 al	 tientallen	 jaren	 (tevergeefs)	 voor	 had	 gestemd.	 Dit	 zou,	met	 andere	woorden,	 nu	
eens	de	regering	worden	waar	Vlaanderen	al	zolang	om	vraagt.	
	
Zou	het?	Het	is	waar	dat	de	N-VA-component	van	deze	regering	op	meesterlijke	wijze	de	publieke	
opinie	 weet	 te	 bespelen	 en	 door	 goed	 getimede	 en	 georkestreerde	 optredens	 van	
meesterdemagoog	Bart	De	Wever	bij	 velen	de	perceptie	weet	 te	 creëren	dat	deze	 regering	goed	
bezig	 is.	Wanneer	 het	 scheef	 loopt	 of	 er	 onpopulaire	maatregelen	 zijn,	weet	 deze	man	 als	 geen	
ander	de	rol	van	opposant	tegen	zijn	eigen	regering	te	spelen	om	de	publieke	opinie	te	lijmen	of	de	
aandacht	af	te	leiden	(bijvoorbeeld	inzake	de	asielcrisis).	Dat	neemt	evenwel	niet	weg	dat	de	feiten	
zijn	wat	ze	zijn	en	niet	bepaald	pleiten	voor	deze	regering.	
	

I. Communautair:	stilstaan	is	achteruitgaan	
	
Citaat:	 “Dat	 is	 een	 communautair	 verhaal	 en	 de	 afspraak	 is	 dat	 we	 de	 hele	 regeerperiode	 geen	
communautaire	beslissingen	nemen.	En	ik	kan	u	verzekeren:	in	dit	land	is	veel	communautair.”	
	
Jan	Jambon	(N-VA,	minister	van	Binnenlandse	Zaken),	in:	De	Standaard,	4	juli	2015	
	
- Deze	 regering	 heeft	 geen	 twee	 derde	 meerderheid	 en	 zij	 heeft	 ook	 niet	 (zoals	 de	 vorige	

regering)	bij	de	oppositie	naar	een	twee	derde	meerderheid	gezocht	om	verdere	stappen	in	de	
staatshervorming	te	zetten,	laat	staan	om	een	confederaal	België	tot	stand	te	brengen.	

- Maar	 er	 is	 meer.	 Door	 de	 totale	 abdicatie	 van	 de	 N-VA	 bij	 de	 regeringsvorming	 heeft	 deze	
regering	 ook	 geen	 enkele	 ambitie	 om	 communautair	 iets	 te	 realiseren	 dat	 zonder	
staatshervorming	kan	worden	afgehandeld.	Het	 is	zoals	we	weten	een	bewuste	beleidslijn	van	
deze	 regering	om	alles	wat	ook	maar	van	ver	een	communautaire	 zweem	heeft	 (althans	 toch	
daar	 waar	 Vlaanderen	 vragende	 partij	 is)	 doelbewust	 uit	 de	 weg	 te	 gaan	 of	 voor	 zich	 uit	 te	
schuiven.	

- Dat	 gaat	 zelfs	 zo	 ver	 dat,	 daar	waar	 de	 federale	N-VA-ministers	 en	 staatssecretarissen	 louter	
vanuit	hun	eigen	bevoegdheden	op	eigen	houtje	maatregelen	zouden	kunnen	treffen	om	voor	
de	Vlamingen	nadelige	situaties	recht	te	trekken,	zij	pertinent	weigeren	dit	te	doen.	Zelfs	als	het	



om	kleinigheden	gaat	waar	niemand	een	bezwaar	zou	tegen	hebben.	De	voorbeelden	zijn	legio.	
Een	kleine	greep	hieruit,	één	per	N-VA-minister/staatssecretaris:	

o De	niet	toepassing	van	de	taalwetgeving	in	Brussel	(Jambon;	Binnenlandse	Zaken);	
o Het	 in	 kaart	 brengen	 (laat	 staan	 de	 afbouw)	 van	 de	 welvaartsoverdrachten	 van	

Vlaanderen	naar	Wallonië	(Van	Overtveldt;	Financiën);	
o De	flagrante	ondervertegenwoordiging	van	de	Vlamingen	bij	de	verdeling	van	de	jobs	in	

de	federale	wetenschappelijke	instellingen	(Sleurs;	Wetenschapsbeleid);	
o Als	voorbeeld	van	een	kleinigheid:	militairen	moeten	groeten	en	de	houding	aannemen	

bij	 het	 afspelen	 van	 de	 Brabançonne	 maar	 niet	 voor	 de	 Vlaamse	 Leeuw.	 Om	 beide	
liederen	voortaan	op	voet	van	gelijkheid	te	behandelen,	is	slechts	een	kleine	aanpassing	
van	 een	 militair	 reglement	 nodig,	 maar	 zelfs	 dat	 weigert	 de	 N-VA-minister	 te	 doen	
(Vandeput;	Defensie).	

- Toch	wordt	door	een	deel	van	deze	regering	soms	wel	op	sluipende	wijze	aan	communautaire	
politiek	gedaan,	met	name	dan	van	de	kant	van	de	MR.	Het	communautaire	bestand	is	dan	ook	
vooral	een	eenzijdig	Vlaamse	aangelegenheid.	Enkele	voorbeelden:	

o De	weigering	van	de	 federale	 regering	om,	 in	het	kader	van	de	 federale	 loyauteit,	een	
bevoegdheidsconflict	 in	 te	 roepen	 tegen	 de	 Franse	 Gemeenschap	 die	 totaal	
ongrondwettelijk	415.000	euro	toekende	aan	de	Franstalige	school	in	Voeren;	

o Het	toekennen	van	250.000	euro	subsidies	via	de	Nationale	Loterij	aan	het	Agentschap	
Buitenlandse	Handel	om	de	buitenlandse	missies	van	prinses	Astrid	terug	van	2	naar	4	te	
brengen,	nadat	dit	eerder	door	de	gewesten	was	gehalveerd;	

o De	 benoeming	 van	 Sophie	 Wilmès,	 woonachtig	 in	 de	 Vlaamse	 randgemeente	 Sint-
Genesius-Rode,	 tot	 Franstalig	 federaal	 minister	 van	 Begroting	 is	 een	 anti-Vlaamse	
provocatie.	

- België	 is	 en	 blijft	 hoe	 dan	 ook,	 of	 het	 nu	 geleid	 wordt	 door	 een	 linkse	 of	 door	 een	 rechtse	
regering,	een	geblokkeerd	land	omdat	de	voornaamste	politieke	breuklijn	in	dit	land	niet	in	de	
eerste	plaats	de	links/rechts-tegenstelling	 is,	maar	wel	de	communautaire	tegenstelling	tussen	
Vlaanderen	 en	Wallonië.	 Het	 negeren	 van	 deze	 tegenstelling	 blijft	 op	 tal	 van	 domeinen	 een	
efficiënt	beleid	op	maat	van	de	Vlaamse	en	Waalse	democratie	onmogelijk	maken.	

- Vlaanderen	was	bovendien,	 ingevolge	de	historische	score	van	de	gezamenlijke	V-partijen,	wel	
degelijk	vragende	partij	voor:		

o een	grotere	autonomie	voor	Vlaanderen;	
o een	drastische	afbouw	van	de	welvaartsoverdrachten	van	Vlaanderen	naar	Wallonië.	

	
Communautair	stilstaan	is	dan	ook	achteruitgaan.		

o De	 transfers	 gaan	 ongehinderd	 verder	 hun	 gang,	 dikken	 verder	 aan	 en	 bedragen	
momenteel	 volgens	 de	 recentste	 schattingen	 en	 zonder	 de	 rentelasten	 8	miljard	 euro	
per	jaar;	

o Vlaanderen	verliest	 intussen	door	de	crisis	aan	welvaart	en	beschikt	onvoldoende	over	
de	 instrumenten	 om	 deze	 achteruitgang	 tegen	 te	 gaan	 omdat	 het	 nog	 altijd	 in	 de	
houdgreep	van	België/Wallonië	zit.	

	
Het	 is	niet	omdat	een	regering	bewust	wegkijkt	van	een	woekerend	probleem,	dat	ze	daarop	niet	
beoordeeld	zou	mogen	worden.	Om	al	de	voornoemde	wordt	de	 regering-Michel/De	Wever	voor	
haar	communautair	(non-)beleid	door	het	Vlaams	Belang	op	gemotiveerde	wijze	zwaar	gebuisd.	
	
Tekenend	 voor	 dit	 alles	 is	 de	 totale	 werkloosheid	 van	 de	 Senaat.	 Die	 was	 vorige	 legislatuur	
hervormd	 om	 zich	 in	 essentie	 nog	 enkel	 met	 institutionele	 aangelegenheden	 zoals	 de	
staatshervorming	bezig	te	houden.	Aangezien	deze	regering	zich	daar	evenwel	heel	ver	van	houdt,	
is	de	Senaat	in	de	feiten	een	totaal	nutteloze	en	overbodige	instelling,	zoals	het	afgelopen	jaar	ook	



gebleken	is.	De	voornaamste	wapenfeiten	van	deze	instelling	beperkten	zich	tot	het	opstellen	van	2	
(twee)	informatieverslagen	over	thema’s	waar	zij	overigens	perfect	onbevoegd	voor	is	en	die	voor	
het	overige	door	niemand	gelezen,	laat	staan	uitgevoerd	werden.	Daarmee	is	en	blijft	de	Senaat	een	
geldverslindende	overbodige	 instelling	die	55	miljoen	euro	aan	de	belastingbetaler	 kost.	Als	deze	
regering	dus	een	verantwoorde	besparing	zoekt,	dan	is	dit	er	wel	een	bij	uitstek.	Maar	zo	heeft	de	
regering-Michel	 het	 absoluut	 niet	 begrepen.	 Integendeel.	 N-VA	 mag	 dan	 wel	 beweren	 voor	 de	
afschaffing	 ervan	 te	 zijn,	 deze	 regering	 gaf	 de	 Senaat	 alvast	meer	 belang	dan	 ze	 in	werkelijkheid	
heeft.	 Zo	 bestond	 premier	 Michel	 het	 om	 zijn	 regeerverklaring	 ook	 in	 de	 Senaat	 te	 komen	
overdoen,	hoewel	zij	daarvoor	niet	eens	bevoegd	is.	Het	Vlaams	Belang	was	de	enige	consequente	
partij	 in	 deze	 aangelegenheid	 en	 diende	 van	 in	 het	 begin	 52	 voorstellen	 tot	 wijziging	 van	 de	
Grondwet	in	om	deze	instelling	af	te	schaffen.	
	
	

II. Veiligheid	en	Justitie:	een	‘rechtse’	regering	met	een	links	programma	
	
Citaat:	“Concreet	moet	worden	ingezet	op	de	vermindering	van	het	aantal	vonnissen	en	arresten,	en	
op	de	beperking	van	de	penitentiaire	bevolking.”	
	
Koen	Geens	(CD&V,	minister	van	Justitie),	in:	Het	Justitieplan	
	
Deze	regering	wijdt	in	haar	regeerverklaring	een	vrij	uitvoerig	hoofdstuk	aan	‘Justitie	en	Veiligheid’	
Zoals	 haar	 voorgangers	 wil	 zij	 het	 stroef	 draaiende	 gerecht	 hervormen	 door	 het	 efficiënter	 en	
eenvoudiger	te	maken,	de	gerechtelijke	achterstand	weg	te	werken,	de	informatisering	terug	op	de	
sporen	te	zetten	enz.	Verder	staan	er	ambitieuze	plannen	op	stapel	zoals	bvb.	een	hervorming	van	
het	Strafwetboek	en	het	schrijven	van	een	nieuw	Wetboek	van	Strafvordering.	Een	aantal	algemene	
intenties	uit	de	regeerverklaring	zijn	dan	ook	zonder	meer	lovenswaardig.	De	vraag	is	alleen	hoe	dat	
in	de	praktijk	zou	worden	ingevuld.	
	
- Het	antwoord	daarop	kwam	toen	minister	van	Justitie	Geens	uitpakte	met	zijn	‘Justitieplan’,	een	

plan	dat	volledig	de	verkeerde	richting	uitgaat.	Dit	plan	staat	immers	helemaal	in	het	teken	van:		
o besparingen	 op	 Justitie	 met	 vanaf	 2015	 4%	 besparingen	 op	 personeel	 (vanaf	 2018	

opgetrokken	 tot	 een	 besparing	 van	 10%)	 en	 20%	 besparingen	 op	 werkingskredieten.	
Hiermee	wordt	de	werking	van	Justitie,	dat	het	water	al	aan	de	lippen	staat,	volledig	op	
de	helling	gezet.	

o het	genereren	van	meer	inkomsten	uit	Justitie	op	kap	van	de	rechtszoekende.	
o beleidsmatig	een	volkomen	linkse	visie	op	Justitie	en	veiligheid	door:		

§ taken	van	het	gerecht	af	te	stoten.	Geens	wil	zeer	uitdrukkelijk	de	werklast	van	
het	 gerecht	 verminderen	 door	 het	 gerechtelijke	 apparaat	minder	 vonnissen	 en	
arresten	te	 laten	produceren.	Dat	doet	hij	onder	meer	door	de	toegang	tot	het	
recht	voor	de	rechtszoekende	te	bemoeilijken.	

§ het	 aantal	 gedetineerden	 in	 onze	 gevangenissen	 te	 beperken	 tot	 maximaal	
10.000	 (het	 waren	 er	 in	 maart	 2015	 nog	 11.327)	 en	 zelfs	 drastisch	 te	 willen	
verminderen	 met	 niet	 minder	 dan	 3.000	 eenheden,	 wat	 neerkomt	 op	 een	
vermindering	 met	 een	 kwart.	 Zulk	 een	 beleid	 kan	 er	 uiteraard	 alleen	 maar	 in	
resulteren	dat	een	deel	gevaarlijke	criminelen	op	straat	zullen	rondlopen.	Meer	
onveiligheid	in	onze	straten	is	het	onvermijdelijke	gevolg	daarvan.	

§ De	 intentie	 om	 straffen	 van	 minder	 dan	 één	 jaar	 uit	 het	 Strafwetboek	 te	
schrappen	en	 straffen	van	minder	dan	5	 jaar	als	 lichte	 straffen	 te	beschouwen.	
Verder	 wordt	 er	 maximaal	 ingezet	 op	 het	 enkelbandregime	 en	 wordt	 de	
voorlopige	hechtenis	teruggeschroefd	naar	maximaal	vier	maanden.		



§ De	wet-Lejeune	wordt	 nog	monsterachtiger	 gemaakt	 dan	 ze	 al	 is	 door	 straffen	
van	minder	dan	5	jaar	automatisch	met	de	helft	te	verminderen.	

Dit	plan	stuitte	begrijpelijkerwijs	dan	ook	op	het	nodige	protest	van	het	gerechtelijke	apparaat.	
Tevens	 maakt	 het	 duidelijk	 dat	 deze	 zogenaamde	 ‘rechtse’	 regering	 in	 feite	 een	 links	 beleid	
voert	wanneer	het	op	Justitie	en	veiligheid	aankomt:	minder	straffen,	een	lakser	beleid.	

- Van	al	deze	plannen	is	het	voorbije	 jaar	(gelukkig)	nog	niet	zoveel	 in	huis	gekomen,	al	werden	
enkele	elementen	al	wel	gerealiseerd:	

o De	kosten	voor	de	griffierechten	werden	opgetrokken	en	uitgebreid	(kamerstuk	54-906):	
een	 pure	 maatregel	 om	 meer	 geld	 in	 het	 laatje	 te	 krijgen	 op	 kosten	 van	 de	
rechtszoekende;	

o Slechts	 een	 eerste	 wetsontwerp,	 tot	 hervorming	 van	 het	 burgerlijk	 procesrecht	 en	
diverse	bepalingen	inzake	Justitie,	werd	al	behandeld	in	commissie	(kamerstuk	54-1219).	
Dit	 is	 vooral	 gericht	 op	 besparingen:	 het	 strekt	 er	 onder	meer	 toe	minder	 zaken	 naar	
Justitie	 te	 laten	 doorstromen;	 ook	 de	 objectiviteit	 en	 correctheid	 van	 de	 rechtspraak	
komt	hiermee	in	het	gedrang:	Kamers	met	drie	rechters	zullen	meer	en	meer	vervangen	
worden	 door	 kamers	 met	 één	 rechter	 en	 de	 motiveringsplicht	 van	 de	 rechters	 zal	
vereenvoudigd	worden.	 Positief	 is	wel	 de	 elektronische	 communicatie	 en	maatregelen	
inzake	invorderingen	van	niet	betwiste	schulden.	

o Verder	 deed	 de	 minister	 van	 Justitie	 zijn	 kleine	 duit	 in	 het	 zakje	 van	 de	
terrorismebestrijding	(kamerstuk	54-1198),	waar	we	verder	nog	op	terugkomen.	

	
- Een	 apart	 hoofdstuk	 met	 betrekking	 tot	 het	 veiligheidsthema	 is	 ongetwijfeld	 de	

terrorismebestrijding	en	de	Syriëstrijders.	Door	een	aantal	(al	dan	niet	verijdelde)	terroristische	
aanslagen	 in	 binnenland	 (Joods	 Museum	 Brussel;	 Verviers)	 en	 buitenland	 (Charlie	 Hebdo…),	
werd	 ook	 dit	 land	 het	 voorbije	 jaar	 scherper	 geconfronteerd	 met	 het	 probleem	 van	 de	
Syriëstrijders	en	de	daaraan	gekoppelde	 terroristische	dreiging.	De	 regering-Michel/De	Wever	
reageerde	traag	op	deze	dreiging	en	kwam	uiteindelijk	met	een	12	puntenplan	op	de	proppen.	
Enkele	 maatregelen	 daarvan	 gingen	 weliswaar	 in	 de	 goede	 richting	 (inzetten	 militairen,	
versterken	 staatsveiligheid,	 gecoördineerde	 aanpak	 van	 de	 veiligheid,	 enkele	 bescheiden	
wetgevende	 initiatieven…),	 maar	 al	 bij	 al	 getuigt	 de	 aanpak	 van	 het	 probleem	 eerder	 van	
symptoombestrijding	dan	van	het	geven	van	structurele	oplossingen	waarmee	het	kwaad	met	
wortel	 en	 tak	 kan	 worden	 uitgeroeid.	 Deze	 regering	 pampert	 nog	 altijd	 de	 islam	 door	 deze	
politieke	godsdienst	niet	alleen	verder	te	erkennen,	maar	zelfs	te	subsidiëren	in	plaats	van	deze	
aan	banden	te	leggen.	Zij	blijft	radicale	moskeeën	toelaten,	laat	extremistische	moslimbeurzen	
in	dit	land	plaatsgrijpen	en	blijft	zweren	bij	de	multiculturele	utopie.	Deze	regering	weigert	de	zo	
noodzakelijke	 exitpolitiek	 voor	 de	 Syriëstrijders	 en	 de	 aanhangers	 van	 de	 radicale	 islam	 te	
voeren.	 Zij	 steekt	 integendeel	 massa’s	 geld	 in	 zogenaamde	 deradicaliseringsprogramma’s	 en	
aanverwanten.	 Zij	 blijft	 zweren	 bij	 massa-immigratie,	 voornamelijk	 dan	 nog	 wel	 van	
islamsignatuur,	in	plaats	van	daar	paal	en	perk	aan	te	stellen.	Deze	regering	faalt	dan	ook	over	
de	hele	 lijn	 in	het	bestrijden	van	deze	kwaal	en	geeft	ons	als	enig	perspectief	dat	we	met	de	
terrorismedreiging	en	het	terrorisme	zullen	moeten	leren	leven.	

	
Wij	 kunnen	 dus	 alleen	maar	 besluiten	 dat	 deze	 ‘rechtse’	 regering	 ons	met	 een	 links	 Justitie-	 en	
veiligheidsbeleid	opzadelt,	de	problemen	bij	Justitie	door	de	forse	besparingen	vooral	verergert	 in	
plaats	 van	 verbetert,	 de	 rechtszoekende	 daarvan	 vooral	 de	 dupe	 is,	 en	 dat	 zij	 onze	 samenleving	
permanent	opzadelt	met	een	gevaarlijke	 islamitische	vijfde	kolonne	die	het	 leven	en	de	veiligheid	
van	de	burgers	in	gevaar	brengt.	Om	al	deze	redenen	geven	wij	de	regering	Michel/De	Wever	voor	
haar	Justitie-	en	veiligheidsbeleid	een	gemotiveerd	absoluut	onvoldoende.	
	

III. Migratie	en	asiel:	(véél)	meer	van	hetzelfde	



	
Citaat:	 “Een	 land	 zonder	 migratie	 blijft	 een	 afschuwelijke	 gedachte.	 Migratie	 moet	 een	 positief	
verhaal	zijn,	een	verrijking.”	
	
Theo	Francken	(N-VA,	staatssecretaris	voor	Asiel	en	Migratie),	in:	De	Standaard,	17	oktober	2014	
	
Met	Theo	Francken	op	Asiel	en	Migratie	gingen	velen	ervan	uit	dat	dit	 land	een	strenger	asiel-	en	
migratiebeleid	zou	krijgen,	gelet	op	het	(al	dan	niet	vermeende)	gespierde	verleden	van	deze	man	
op	dat	vlak.	Wie	dat	dacht,	komt	evenwel	bedrogen	uit,	en	niet	een	klein	beetje.	
	
- Het	asiel-	en	migratiebeleid	van	deze	regering	brengt	geen	enkele	omslag	in	het	beleid	dat	tot	

op	 heden	 werd	 gevoerd	 in	 de	 zin	 van	 een	 immigratiestop,	 een	 beperking	 van	 de	
gezinshereniging,	een	begeleid	terugkeerbeleid	voor	vreemdelingen	die	zich	niet	wensen	aan	te	
passen	of	een	strengere	aanpak	van	illegaliteit.	Daarvan	is	in	zijn	geheel	in	de	verste	verte	geen	
sprake.	

- Het	huidige	beleid	 inzake	asiel	en	migratie	 is	 in	 feite	niet	meer	gebleken	dan	een	voortzetting	
van	het	beleid	van	de	vorige	regeringen,	zij	het	met	enkele	bescheiden	correcties.	Het	betreft	
enkele	 piepkleine	 stappen	 in	 de	 goede	 richting,	 maar	 ook	 een	 verdere	 versoepeling	 van	 het	
asiel-	en	migratiebeleid.		

- Zo	 nam	 deze	 regering	 onder	meer	 de	 	 volgende	maatregelen	 die	 heel	 bescheiden	 de	 goede	
richting	uitgaan:	

o Er	 werd	 heel	 bescheiden	 wetgevend	 werk	 verricht	 dat	 een	 zeer	 lichte	 verstrenging	
inhield	van	de	wetgeving:		

§ Er	werd	een	retributie	ingevoerd	voor	vreemdelingen	die	een	verblijfsvergunning	
aanvragen,	maar	daarop	werden	wel	een	heel	pak	uitzonderingen	voorzien	 (W.	
19.12.2014).		

§ Er	werden,	in	het	kader	van	de	antiterrorismestrijd,	maatregelen	voorzien	om	het	
vluchtelingenstatuut	 af	 te	 nemen/weigeren	 indien	 er	 bedreiging	 is	 voor	 de	
samenleving.		

Maar	dat	is	het	zo	ongeveer.	
- Bovendien	 kwamen	 er	 ook	 maatregelen	 waarmee	 de	 bestaande	 regeling	 nóg	 verder	 werd	

versoepeld:	
o Erkende	vluchtelingen	en	personen	met	een	beschermd	statuut	kunnen	(gemakkelijker)	

het	statuut	van	langdurig	ingezetene	krijgen	(KB	13.2.2015)	
o Niet-begeleide	 minderjarige	 vreemdelingen	 (NBMV’s)	 kunnen	 voortaan	 tegelijkertijd	

meerdere	procedures	indienen,	wat	tot	nog	toe	niet	kon	(W.	26.2.2015).	
- Daarnaast	zette	staatssecretaris	Francken	een	aantal	acties	op	die	vooral	mediatiek	van	belang	

waren/zijn,	maar	verder	weinig	inhoudelijke	bijsturing	van	het	asiel-	en	migratiebeleid	inhielden.	
Wij	denk	onder	meer	aan:	

o De	 Gaudi-acties	 (criminele	 illegalen	 oppakken):	 met	 veel	 tromgeroffel	 aangekondigd,	
leverden	zij	wel	 resultaat	op	 (Gaudi	 I:	542	opgepakte	criminele	 illegalen;	Gaudi	 II:	520)	
Maar	uiteindelijk	blijkt	dat	de	overgrote	hoop	van	de	opgepakte	criminele	illegalen	terug	
wordt	vrijgelaten	en	hier	nog	altijd	vrij	rondloopt.		

o Bezoeken	 aan	Marokko,	 Albanië	 en	 enkele	 andere	 landen	om	 readmissieakkoorden	of	
terugnameakkoorden	 op	 te	 stellen	 of	 te	 herzien,	 leverden	 weinig	 of	 geen	 concrete	
resultaten	op;	

o Het	 inzetten	 van	 extra	 vluchten	 voor	 het	 terugsturen	 van	 criminele	 illegalen	 naar	 hun	
landen	 van	 herkomst:	 de	 cijfermatige	 resultaten	 ervan	 zijn	 voorlopig	 onduidelijk.	
Wellicht	is	hier	enige	vooruitgang	te	noteren,	maar	het	blijft	dweilen	met	de	kraan	open.	



o Zijn	getwitter	over	van	alles	en	nog	wat,	bijvoorbeeld	recent	nog	het	vermeende	succes	
om	via	 Facebook	 Irakezen	 te	 ontmoedigen	om	naar	 hier	 te	 komen.	Het	 bericht	 kostte	
200	 euro,	 had	 slechts	 een	 bereik	 van	 15.500	 kliks	 en	 getuigt	 dus	 van	 een	 naïef	
amateurisme.	

- Maar	 al	 bij	 al	 blijven	 dit	 druppels	 op	 een	 gloeiendhete	 plaat	 en	 blijft	 de	 immigratiekraan	
onverstoord	in	zowat	al	haar	aspecten	helemaal	openstaan:	

o Inzake	de	instroom:	
§ De	gezinshereniging,	een	van	de	grootste	immigratiekanalen,	gaat	onverminderd	

door.	 In	 2013	werden	 er	 10.810	 visa	 afgeleverd	 voor	 gezinshereniging;	 in	 2014	
steeg	dit	tot	11.296	visa	(+	4,5%).	Cijfers	voor	2015	zijn	nog	onbekend.	

§ Asielaanvragen:	 tot	 en	 met	 september	 zijn	 er	 dit	 jaar	 al	 22.266	 inschrijvingen	
(tegenover	12.347	voor	dezelfde	periode	 in	2014;	dat	 is	+	80,3%).	En	dat	 is	nog	
maar	een	begin.	2015	wordt	ongetwijfeld	een	nieuw	recordjaar	sinds	het	piekjaar	
2000	(Bron:	DVZ	en	CGVS)	

§ Deze	 regering	 bestaat	 het	 zelfs	 om	 zélf	 asielzoekers	 naar	 hier	 te	 halen	 om	 ze	
zogenaamd	 te	 hervestigen!	 Voor	 2009	 tot	 2014	 werd	 door	 de	 toenmalige	
regeringen	 een	 quotum	 vastgelegd	 van	 251	 te	 hervestigen	 personen	 of	
gemiddeld	50	per	 jaar.	Voor	2015	werd	het	quotum	bepaald	op	300	personen.	
Dat	 is	een	verzesvoudiging!	 (Bron:	 schriftelijke	vraag	nr.	12	aan	 staatssecretaris	
Francken)	 Voor	 deze	 hervestiging	werden	 zelfs	 Belgische	 ambtenaren	 naar	 het	
Duitse	Bielefeld	gestuurd	om	250	vluchtelingen	die	daar	verbleven	op	te	halen!	

§ De	regularisaties	op	individuele	basis	gaan	gewoon	door	en	gaan	zelfs	in	stijgende	
lijn:	 voor	 oktober	 2013	 tot	 juli	 2014	 (regering-Di	 Rupo)	 waren	 er	 1050	
regularisaties;	 voor	 oktober	 2014	 tot	 juli	 2015	 (regering-Michel)	 waren	 het	 er	
1210	regularisaties.	Of	een	stijging	met	18	procent!	(Bron:	DVZ)	

o Inzake	de	uitstroom:	
§ Het	aantal	vrijwillige	terugkeringen	(asielzoekers,	uitgeprocedeerde	asielzoekers,	

illegalen),	daalde:	van	oktober	2013	tot	 juli	2014	(regering-Di	Rupo)	bedroeg	dit	
aantal	3091;	onder	Theo	Francken	daalde	dit	voor	oktober	2014	tot	juli	2015	tot	
2632	of	een	daling	met	15	percent!	(Bron:	Fedasil)	

§ Het	aantal	uitgeschreven	bevelen	aan	 illegalen	om	het	grondgebied	 te	 verlaten	
(BGV)	 daalde	 van	 2013	 van	 70.266	 naar	 48.735	 in	 2014,	 maar	 de	 cijfers	 zijn	
moeilijk	 vergelijkbaar	 wegens	 wijzigende	 meetmethode.	 Cijfers	 voor	 2015	 zijn	
ons	 nog	 niet	 bekend.	 (Bron:	 antwoord	 van	 Francken	 op	 schriftelijke	 vraag	 nr.	
112).	Hoevelen	daar	overigens	gevolg	aan	gegeven	hebben,	is	onbekend.	

§ Het	aantal	gedwongen	 repatriëringen	daalde	en	ook	het	budget	daarvoor	werd	
aanvankelijk	 met	 20%	 verminderd.	 In	 2014	 waren	 er	 2.586	 repatriëringen	
tegenover	3.167	in	2013.	In	2014	werd	dus	aan	5,3%	van	de	uitgeschreven	BGV’s	
effectief	 een	 gevolg	 gegeven.	 Voor	 januari	 en	 februari	 2015	 zou	 het	 om	 480	
repatriëringen	gaan	(Bron:	antwoorden	van	Francken	op	schriftelijke	vragen	nrs.	
89,	112	en	127).	

§ De	 overbrenging	 van	 buitenlandse	 gedetineerden	 in	 Belgische	 gevangenissen	
naar	hun	land	van	herkomst	blijft	verwaarloosbaar	klein.	

o Met	 13.639	 nationaliteitsverwervingen	 in	 2014	 blijft	 men	 in	 dit	 land	 nog	 altijd	 met	
Belgische	identiteitskaarten	smijten.	De	(Nieuwe)	Belgenfabriek	draait	nog	altijd	op	volle	
toeren.	

- Vermelden	we	 ook	 dat	 deze	meerderheid	 zwaar	 doorslaagt	 inzake	 politieke	 correctheid	 door	
maatregelen	 aan	 te	 kondigen	 waarmee	 meer	 vreemdelingen	 aan	 de	 slag	 moeten	 worden	
gebracht	 in	 het	 overheidsapparaat,	maar	 ook	 op	 de	 vrije	markt.	 Zelfs	 datgene	waarvan	men	
dacht	 dat	 dit	 het	 monopolie	 was	 van	 links,	 met	 name	 de	 Stasi	 spionage-	 en	



verklikkingspraktijken	van	zogenaamde	 ‘praktijktesten’,	worden	door	deze	meerderheid	 in	het	
vooruitzicht	gesteld.	

- Deze	regering,	en	met	haar	staatsecretaris	Francken,	viel	 inzake	vreemdelingenbeleid	evenwel	
helemaal	 door	 de	 mand	 met	 de	 asielcrisis	 die	 sinds	 de	 lente	 Europa	 teistert	 en	 de	 voorbije	
maanden	haar	(voorlopig?)	hoogtepunt	kende.	Met	de	mediacampagnes	en	de	emopolitiek	die	
daarrond	worden	gevoerd		zijn	alle	grenzen	weggevallen:	

o In	de	Middellandse	Zee	speelde	de	Belgische	regering	als	veerdienst	naar	Europa	(cfr.	het	
sturen	 van	 de	 Godetia)	 in	 plaats	 van	 de	 boten	 met	 immigranten	 terug	 naar	 hun	
oorspronkelijke	bestemming	te	brengen.	

o De	 regering	 speelt	 enkel	 onthaal-	 en	 opvangcomité	 en	 ondergaat	 lijdzaam	 de	
gebeurtenissen	als	een	fataliteit	in	plaats	van	beslissingen	te	nemen	om	de	asieltoevloed	
te	 stoppen	 en	 daartoe	 structurele	 maatregelen	 te	 treffen	 om	 tot	 een	 effectief	
ontradingsbeleid	te	komen;	

o De	 regering	heeft	niet	de	moed,	 zoals	 sommige	andere	 landen	doen,	om	de	Europese	
oekazes	naast	zich	neer	te	leggen	en	duidelijke	politieke	standpunten	te	formuleren	of	te	
eisen	op	de	Europese	 fora.	Waarom	worden	er	niet	opnieuw	grenscontroles	 ingevoerd	
en	asielmigranten	teruggeleid	naar	de	grens?	Waarom	wordt	de	Conventie	van	Genève	
niet	in	vraag	gesteld?	

o De	 zogenaamde	 grenscontroles	 die	midden	 september	 werden	 ingevoerd,	 blijken	 één	
grote	farce	te	zijn.	Naar	verluidt	werden	er	8	agenten	vrijgemaakt	om	de	200	kilometer	
lange	 grens	 met	 Duitsland	 en	 Nederlands	 Limburg	 te	 controleren.	 En	 dat	 enkel	 op	
werkdagen	tijdens	de	werkuren!	(Bron:	Sypol)	

o De	 kost	 aan	 uitkering	 van	 leeflonen	 voor	 asielzoekers	 wordt	 nu	 al	 geraamd	 op	 120	
miljoen	 euro	 per	 jaar.	 Fedasil	 van	 zijn	 kant	 zou	 voor	 volgend	 jaar	 600	 miljoen	 nodig	
hebben.	 De	 financiering	 van	 NGO’s	 voor	 vluchtelingen	 klokt	 af	 op	 1,3	 miljoen.	 Aan	
repatriëringen	 wordt	 7,4	miljoen	 uitgegeven.	 De	 registratie	 van	 asielzoekers	 door	 het	
CGVS	 is	goed	voor	32	miljoen	euro.	Voor	 taallessen	en	begeleidingstrajecten	wordt	op	
Vlaams	niveau	dan	weer	op	een	uitgave	van	83	miljoen.	De	VDAB	rekent	op	een	uitgave	
van	40	miljoen.	Zeer	voorlopig	kostenplaatje:	883,7	miljoen	euro!	

	
Met	 de	 regering-Michel/De	Wever	 staan	 de	 grenzen	 m.a.w.	 meer	 dan	 ooit	 te	 voren	 wagenwijd	
open.	Om	al	deze	redenen	geven	wij	de	regering-Michel/De	Wever	voor	haar	beleid	inzake	asiel	en	
migratie	een	gemotiveerd	absoluut	onvoldoende.	
	

IV. Sociaal:	de	man	in	de	straat	betaalt	het	gelag	
	
Citaat:	“Het	regeringsbeleid	is	asociaal,	want	deze	regering	rijdt	niet	voor	gewone	mensen.”	
	
Marc	Leemans	(voorzitter	ACV),	in:	De	Tijd,	11	februari	2015	
	
Het	 is	 niet	 eenvoudig	 een	 volledige	 en	 exacte	 inventaris	 op	 te	 stellen	 over	 de	 wijze	 waarop	 de	
regering-Michel/De	 Wever	 de	 burger	 het	 gelag	 van	 haar	 besparingsmaatregelen	 laat	 betalen.	
Verschillende	maatregelen	zijn	 immers	moeilijk	 te	berekenen	of	worden	tersluiks	genomen.	Maar	
dàt	het	wel	degelijk	de	modale	burger	is	die	het	besparingsbeleid	van	deze	regering	betaalt,	zal	wel	
niemand	betwisten.	

	
- Een	aantal	maatregelen	van	het	voorbije	jaar	springen	evenwel	op	het	eerste	zicht	in	het	oog:	

o De	 indexsprong.	Voor	een	modaal	 inkomen	 (2200	euro	bruto	per	maand)	 is	er	een	verlies	
van	 290	 euro;	Over	 de	 hele	 loopbaan	 loopt	 dit	 op	 tot	meer	 dan	 27.500	 euro	 verlies.	 Een	
vrijgezel	met	een	maandelijks	nettoloon	van	1.936	euro	(3.250	euro	bruto)	 loopt	410	euro	



op	 jaarbasis	 mis	 door	 de	 indexsprong.	 Een	 koppel	 met	 een	 brutojaarloon	 boven	 100.000	
euro	 (respectievelijk	 5.200	 en	 2.100	 euro	 bruto	 per	 maand	 of	 2.737	 euro	 en	 1.443	 euro	
netto)	verliest	minstens	850	euro	per	jaar.		

o De	btw	op	elektriciteit	gaat	naar	21%.	Dit	is	dus	een	belastingverhoging	van	15%	(van	6	naar	
21%).	 Btw	 staat	 voor	 ‘belasting’	 (sic)	 op	 de	 toegevoegde	 waarde.	 Een	 ordinaire	
lastenverzwaring	 dus.	 Daarbij	 komt	 dat	 ook	 de	 nettarieven	 (distributiekosten),	 bijdrage	
energiefonds	 etc.	 stijgen.	 Totaalplaatje:	 voor	 een	 standaardgezin	 van	 3	 personen	 is	 er	 in	
2015	een	stijging	van	de	elektriciteitsfactuur	van	circa	100	euro;	voor	2016	wordt	nog	eens	
een	 stijging	 met	 175	 euro	 verwacht	 (cijfers	 berekening:	 CREG,	 VREG,	 Electrabel,	 Vlaams	
kabinet	 Energie).	 De	 factuur	 stijgt	 dus	 met	 43%	 tegen	 2016	 of	 bijna	 300	 euro	 per	
standaardgezin.	

o Door	de	 vennootschapsbelasting	 voortaan	ook	 toepasbaar	 te	maken	op	 intercommunales,	
zal	ook	dit	zijn	weerslag	hebben	op	de	prijzen	die	deze	intercommunales	aanrekenen	aan	de	
klant,	onder	meer	voor	wat	de	gas-,	water-	en	elektriciteitsfactuur	betreft.	

o De	accijnzen	op	diesel	 gaan	omhoog.	Deze	maatregel	 zal	 de	particuliere	eigenaar	 van	een	
dieselwagen	tot	133	euro	per	jaar	meer	kosten	(bron:	VAB).	

o De	accijnzen	op	alcohol	en	 tabak.	Een	 fles	 sterke	drank	wordt,	ongeacht	de	prijs,	2,5	euro	
duurder.	Een	pakje	sigaretten	(5,80	euro)	wordt	70	cent	duurder	en	kost	dan	6,50.	Roltabak	
gaat	van	7,40	euro	naar	9,25	euro.	

o De	pensioenleeftijd	wordt	opgetrokken	naar	66	en	vervolgens	naar	67	jaar	en	het	vervroegd	
pensioen	wordt	 fel	bemoeilijkt.	Dat	betekent	concreet	natuurlijk	dat	mensen	 langer	 zullen	
moeten	werken	voordat	ze	van	hun	verdiende	pensioen	zullen	kunnen	genieten.	

o Er	komen	tal	van	besparingen	in	de	sociale	zekerheid.	Een	kleine	greep	hieruit:	
§ Invoering	van	een	maximaal	aantal	dagen	tijdelijke	werkloosheid;	
§ Wachttijd	12	maanden	voor	men	arbeidsongeschikt	wordt	verklaard;	
§ Geen	degressieve	werkloosheidsuitkering	pas	na	25	 jaar	dienst	 in	plaats	van	22	

jaar;	
§ Er	 wordt	 100	miljoen	 bespaard	 bij	 de	 ziekenfondsen,	 wat	 wellicht	 niet	 zonder	

gevolgen	zal	blijven	voor	de	man	in	de	straat.	
§ Enzovoort.	

o Ook	de	 (kleine)	spaarder	wordt	getroffen	door	de	optrekking	van	de	roerende	voorheffing	
van	 25	 naar	 27%	 op	 alle	 beleggingsproducten	 (behalve	 de	 oninteressante	 spaarboekjes).	
Deze	maatregel	treft	4	op	de	10	gezinnen.		

o Daarnaast	zijn	er	tal	van	kleinere	maatregelen	die	veeleer	een	beperkte	groep	aanbelangen.	
Zo	gaan	bijvoorbeeld,	voor	wie	met	het	gerecht	te	maken	heeft,	de	griffierechten	omhoog.	

- Tegenover	al	deze	nieuwe	lasten	voor	de	modale	burger	stelt	de	regering	dat	de	werkmens	100	
euro	netto	per	maand	meer	zal	overhouden.	Maar	dat	hogere	nettoloon	zal	pas	tegen	het	einde	
van	 legislatuur	 ingaan	 en	 geldt	 enkel	 voor	 de	 laagste	 inkomens	 (alleen	 voor	wie	minder	 dan	
2400	 euro	 bruto	 verdient;	 dat	 is	 zo	 laag	 dat	 bijna	 iedereen	 er	 buiten	 valt	 in	 Vlaanderen).	
Essentie	 is:	 Extra	 kosten	 gaan	 vanaf	 2015-2016	 in,	 de	 gedeeltelijke	 compensatie	 vanaf	 2018-
2019.	Dus	drie	jaar	extra	betalen	om	vanaf	2018-2019	voor	de	allerlaagste	inkomens	een	klein	
deeltje	daarvan	gecompenseerd	te	zien.	

- Deze	maatregelen	blijven	uiteraard	niet	zonder	gevolgen	voor	de	huishoudens.	Volgens	de	OESO	
daalde	het	inkomen	van	de	Belgische	gezinnen	van	het	vierde	kwartaal	van	2014	naar	het	eerste	
kwartaal	van	2015	met	0,9%;	in	dezelfde	periode	steeg	dit	inkomen	in	de	OESO-landen	evenwel	
met	0,8%	(bron:	OESO).	Wat	de	rijkdom	van	de	burgers	betreft	zakt	België	van	de	2e	naar	de	3e	
plaats	(Global	Wealth	Report	2015)	

	
Conclusie:	zoals	de	belastingregering-Di	Rupo	is	de	regering-Michel/De	Wever	een	regering	die	de	
mensen	 in	 de	 zakken	 zit.	 De	 gebruikte	 technieken	 mogen	 misschien	 dan	 wel	 verschillen,	 het	



einderesultaat	 is	 hetzelfde:	 een	 asociaal	 beleid	 dat	 de	welvaart	 van	 de	 bevolking	 afroomt	 en	 de	
mensen	verarmt.		
	
Om	 al	 deze	 redenen	 geven	 wij	 de	 regering-Michel/De	 Wever	 voor	 haar	 sociaal	 beleid	 een	
gemotiveerd	totaal	onvoldoende.	
	

V. Economisch	en	fiscaal:	waar	blijven	de	resultaten?	
	
Citaat:	“De	waarheid	 is	dat	deze	regeringen	[van	Di	Rupo	en	Michel/De	Wever]	veel	continuïteit	 in	
zich	 dragen.	 Dat	 heeft	 niet	 alleen	 Elio	 Di	 Rupo	 gezegd,	 maar	 ook	 de	 Gentse	 professor	 Gert	
Peersman.	70%	is	voortzetting	van	het	beleid.”	
	
Servais	Verherstraeten	(Kamerfractieleider	CD&V),	in:	www.knack.be,	28	februari	2015	

	
De	bestaansreden	van	deze	regering	is	–	naar	eigen	zeggen	–	haar	vaste	wil	om	de	economie	nieuw	
leven	 in	 te	 blazen,	 onder	 meer	 door	 de	 lasten	 op	 arbeid	 fors	 te	 verminderen	 en	 de	
staatshuishouding	terug	op	orde	te	brengen.	Dat	is	althans	wat	de	N-VA	en	haar	regeringspartners	
ons	 op	 de	 mouw	 willen	 spelden	 en	 waarmee	 de	 N-VA	 haar	 communautaire	 geheelonthouding	
gedurende	 5	 jaar	 motiveert.	 Op	 zich	 staat	 het	 Vlaams	 Belang	 uiteraard	 achter	 dit	 financieel-
economische	 opzet	 –	 wie	 zou	 daar	 niet	 voor	 tekenen?	 De	 vraag	 is	 alleen	 hoe	men	 dat	 doet	 en	
vooral	ook	of	men	daarin	ook	slaagt.		
	
- Het	 antwoord	 op	 de	 laatste	 vraag	 is	 na	 1	 jaar	 regering-Michel/De	 Wever	 in	 alle	 geval	

overwegend	negatief.	Dit	 land	blijft	 financieel-economisch	doorgaans	 ter	plaatse	 trappelen	of	
boert	er	zelfs	verder	op	achteruit,	zo	blijkt	althans	uit	verschillende	indicatoren:	

o Lasten	op	arbeid.		
§ De	 gemiddelde	 werknemer	 in	 België	 kende	 in	 2014	 met	 55,6%	 voor	 een	

alleenstaande	nog	 altijd	 de	hoogste	 lastendruk	 in	 de	 34	OESO-landen.	 België	 is	
daarmee	de	enige	die	de	kaap	van	50%	overschrijdt,	terwijl	het	gemiddelde	van	
de	 OESO-landen	 36%	 bedraagt.	 Ook	 andere	 werknemerscategorieën	 (gezinnen	
met	 één	 verdiener;	 tweeverdieners…)	 zijn	 in	 België	 doorgaans	 veel	 slechter	 af	
dan	in	andere	landen	(Bron:	OESO-rapport	14.4.2015).	

§ In	2015	kwam	er	geen	verbetering	in	deze	lastendruk:	De	tax	freedom	day	viel	in	
België	in	2015	op	6	augustus,	wat	niet	beter	is	dan	in	2014.	55,8%	van	de	kosten	
die	de	werkgever	uitbetaalt	voor	een	werknemer	gaat	naar	de	staat	en	de	sociale	
zekerheid.	Nergens	 in	de	26	 lidstaten	 van	de	EU	draagt	 een	werkende	meer	 af	
aan	de	staat	als	in	België	(bron:	Institut	Molinari).	

§ Klein	 lichtpunt	 lijkt	 te	 zijn	 dat	 de	 Belgische	 loonkostenhandicap	 door	 de	
concurrentieondersteunende	maatregelen	van	de	regering	er	 lichtjes	op	vooruit	
schijnt	te	gaan.	Die	bedroeg	(met	onze	buurlanden)	 in	2010	16,5%	en	daalde	 in	
2014	 naar	 15,5%.	 De	 prognose	 van	 het	 VBO	 is	 dat	 deze	 eind	 2016	 verder	 zou	
dalen	 tot	 12,5%	 (bron:	 studie	 VBO).	 Dat	 gaat	 dus	wel	 zeer	 langzaam	de	 goede	
richting	 uit,	maar	 de	 kloof	met	 de	 buurlanden	 inzake	 loonkostenhandicap	 blijft	
groot.	

o Tewerkstelling	en	werkloosheid	
§ In	de	EU	daalde	de	gemiddelde	werkloosheid	van	10,2%	in	juni	2014	naar	9,6%	in	

juni	 2015;	 in	 België	 daarentegen	 steeg	 de	 werkloosheid	 voor	 dezelfde	 periode	
van	8,4%	naar	8,6%	(Bron:	Eurostat).	

§ Ook	 inzake	werkzaamheidsgraad	ging	het	niet	de	goede	kant	op:	 in	het	 tweede	
kwartaal	 van	2015	waren	er	 37.800	mensen	minder	 aan	het	werk	dan	het	 jaar	



voordien.	Hij	daalde	van	67,%	naar	66,7%.	Dit	terwijl	in	de	meeste	EU-landen	de	
werkzaamheidsgraad	 steeg.	 België	 is	 daarmee	 de	 zevende	 slechtste	 geworden	
van	de	Europese	klas	(Bron:	Eurostat).	

§ Sociale	dumping:	de	Belgische	 regering	krijgt	het	probleem	maar	niet	onder	de	
knie	zodat	veel	jobs	sneuvelen	door	oneerlijke	concurrentie	vanuit	andere	landen	
van	de	EU.	

o Staatshuishouding.	
§ Het	 begrotingstekort	 steeg	 verder:	 -2.9%/BBP	 in	 2013,	 -3.2%/BBP	 in	 2014.	Ook	

voor	2015	wordt	er	volgens	het	Planbureau	een	begrotingstekort	van	ongeveer	-
2,92%/BBP	verwacht.	Voor	volgend	 jaar	voorziet	het	Planbureau	een	tekort	van	
2,7%,	een	stuk	boven	de	2%	die	de	regering	zich	als	doelstelling	had	gesteld.	

§ De	staatsschuld	steeg	in	2014	met	2,1%	van	104,43%/BBP	in	2013	naar	106,55%	
in	2014,	goed	voor	428	miljard	euro.	 In	de	eurozone	was	er	slechts	een	stijging	
met	 1%	 (gemiddeld	 91,9%/BBP	 in	 2014).	 Men	 verwacht	 dat	 ook	 dit	 jaar	 de	
staatsschuld	verder	zal	stijgen	tot	ca.	107%	van	het	BBP	(Bron:	Jaarverslag	van	de	
Federale	 Staatsschuld).	 Andere	 bronnen	 stellen	 zelfs	 dat	 de	 overheidsschuld	 in	
het	 eerste	 kwartaal	 van	2015	 gestegen	 zou	 zijn	met	 4,5%	 tot	 111%/BBP	 (Bron:	
Eurostat).	 Er	 zullen	 extra	 inkomsten	 (belastingverhogingen)	 moeten	 worden	
gezocht	om	dat	gat	te	dichten.	

§ De	 Europese	 Commissie	 is	 niet	 onder	 de	 indruk	 van	 de	 Belgische	 fiscale	
hervormingen	van	de	 tweede	helft	 2014	en	de	eerste	helft	 van	2015	 (taxshift).	
Inzake	 duurzaamheid	 van	 de	 begroting	 (huidige	 budgettaire	 situatie,	 nodige	
inspanningen	 om	 tot	 een	 overheidsschuld	 van	 60%	 BBP	 te	 komen	 en	
vergrijzingskost),	 staat	 België	 op	 de	 3e	 laatste	 plaats	 van	 28	 lidstaten.	 (Tax	
reforms	in	EU	Member	States,	september	2015)	

§ Intussen	wordt	 via	 het	 Europees	 Stabiliteitsmechanisme	 (ESM)	 nog	 stilzwijgend	
2,78	miljard	euro	 in	een	Griekse	bodemloze	put	gestort.	Daarnaast	 staat	België	
voor	 21,5	 miljard	 euro	 borg	 voor	 Griekenland.	 Alsof	 we	 zelf	 al	 niet	 genoeg	
financiële	problemen	hebben.	

o Globaal:	verzwakkende	positie		
§ België	zakt	in	de	lijst	van	het	Wereld	Economisch	Forum	in	2015	van	de	18e	naar	

de	19e	plaats.		
§ Ook	 in	 de	 hitlijst	 van	 de	 Wereldbank	 over	 het	 ondernemingsklimaat	 in	 189	

economieën		dalen	we	van	de	40e	(2014)	naar	de	42e	plaats	(2015).	Als	men	enkel	
rekening	houdt	met	de	31	OESO-landen,	 staan	we	 in	deze	 ranking	 slechts	op	d	
26e	plaats		(Bron:	www.doingbusiness.org)	.		

	
Conclusie:	deze	regering	slaagde	er	alvast	in	het	eerste	jaar	van	haar	legislatuur	maar	heel	beperkt	
in	om	een	kentering	teweeg	te	brengen	in	concurrentiekracht	van	onze	economie		en	al	helemaal	
niet	om	de	zieltogende	staatshuishouding	op	orde	te	brengen.	Dit	om	de	zeer	eenvoudige	reden	dat	
dit	nu	eenmaal	structureel	bijzonder	moeilijk	of	zelfs	onmogelijk	is	in	het	Belgische	kader.	Wil	men	
écht	 iets	 aan	deze	 twee	problemen	doen,	dan	moeten	Vlaanderen	en	Wallonië	 ieder	op	dat	 vlak	
hun	eigen	weg	kunnen	gaan	en	hun	eigen	verantwoordelijkheden	opnemen,	maar	net	dat	gaat	deze	
regering	zoals	hierboven	al	aangehaald	angstvallig	uit	de	weg.	
	
Daarom	 geven	 wij	 de	 regering-Michel/De	Wever	 voor	 haar	 economisch	 en	 begrotingsbeleid	 een	
gemotiveerd	onvoldoende.	

	
Besluiten	

	



Deze	 regering	 wordt	 ons	 voorgesteld	 als	 de	 regering	 die	 het	 juk	 van	 de	 PS-heerschappij	 heeft	
afgeworpen,	als	de	regering	met	‘de	kracht	van	de	verandering’,	als	de	regering	die	voor	het	eerst	
sinds	 tientallen	 jaren	 het	 rechtse	 beleid	 zou	 voeren	 waar	 Vlaanderen	 al	 zo	 lang	 voor	 stemt.	 In	
werkelijkheid	is	daar	heel	weinig	van	te	merken:	
- Vlaanderen	 vraagt	 massaal	 grotere	 autonomie,	 getuige	 de	 verkiezingsresultaten	 van	 de	 V-

partijen,	maar	krijgt	5	jaar	totale	inertie	op	dat	vlak.	
- Vlaanderen	stemt	al	 jaren	voor	een	strenger	asiel-	en	migratiebeleid	en	een	 lik-op-stuk-beleid	

inzake	veiligheid,	maar	krijgt	 van	deze	naar	verluidt	 rechtse	 regering	 ter	 zake	een	voorzetting	
van	het	 linkse	beleid	dat	al	 tientallen	 jaren	 in	dit	 land	wordt	gevoerd.	 Inzake	asiel	en	migratie	
staan	 de	 grenzen	 wijder	 open	 dan	 ooit	 te	 voren.	 En	 Justitie	 wordt	 met	 het	 justitieplan	 van	
minister	Geens	verder	uitgehold	en	op	losse	schroeven	gezet.	

- Sociaal	en	economisch	 tenslotte	worden	er	 tal	 van	onpopulaire	 sociale	maatregelen	getroffen	
die	de	man	in	de	straat	fors	in	zijn	portemonnee	treffen,	zonder	dat	de	economische	en	fiscale	
indicatoren	 van	 dit	 land	 er	 merkelijk	 op	 vooruitgaan.	 Zij	 gaan	 er	 integendeel	 voor	 een	 deel	
verder	op	achteruit.	De	man	 in	de	 straat	betaalt	 fors,	maar	veel	 resultaat	wordt	daarvan	niet	
geplukt.	

	
Deze	 regering	 kan	 dan	 ook	 niet	 anders	 dan	 voor	 veel	 rechtse	 kiezers	 in	 Vlaanderen	 een	 grote	
ontgoocheling	 zijn.	Dat	 kan	ook	 niet	 anders,	want	 het	 is	 een	 illusie	 te	 denken	dat	 de	 problemen	
waarmee	wij	te	maken	hebben	opgelost	zouden	kunnen	worden	binnen	het	kader	van	het	Belgische	
keurslijf	waarin	momenteel	gewerkt	moet	worden.	Om	écht	structurele	veranderingen	ten	goede	te	
brengen,	of	het	nu	om	het	asielbeleid,	het	 Justitie-	en	veiligheidsbeleid	of	het	 sociaaleconomisch	
beleid	gaat,	is	er	een	kwantumsprong	nodig,	een	volledig	nieuw,	ditmaal	werkbaar	kader.	Men	kent	
deze	kwantumsprong:	de	ordelijke	opdeling	van	België,	zodat	de	Vlaamse	en	de	Waalse	democratie	
elk	 hun	 eigen	 weg	 kunnen	 gaan	 en	 de	 meest	 geëigende	 recepten	 kunnen	 toepassen	 voor	 hun	
specifieke	 situatie.	 Zolang	men	 dit	 fundamentele	 vraagstuk	 negeert,	 blijft	 het	 aanmodderen,	 ook	
met	 een	 N-VA	 in	 de	 Belgische	 regering,	 ook	 met	 een	 uitgesproken	 ‘rechtse’	 en	 Vlaamse	
aanwezigheid	 in	 de	 Belgische	 regering.	 Daar	 kan	 zelfs	 een	meesterdemagoog	 als	 Bart	 De	Wever	
niets	aan	veranderen.	
	
	


