
 

 

Meneer de premier,  
Collega’s van de meerderheid,  
 
Wat u bindt, is het feit dat u elkaar niets gunt. Dat u zich vastrijdt in symbooldossiers in plaats van 
aan de lange termijn te denken.  
 
U bent het er alleen over eens dat er in de heikele dossiers geen akkoord is. Agree to disagree. In 
geen van de drie conflictdossiers werd een beslissing genomen. Uitstel tot een later onbeslist 
tijdstip, want u kan zelfs niet akkoord gaan wanneer er over die dossiers een beslissing zal vallen, 
wanneer ze „be-slissingsrijp” zijn zoals dat tegenwoordig heet. 
 
Bespaar u de holle retoriek dat u goed bezig bent en vooral zo moet voortdoen, u zorgt er zelf voor 
dat niemand dat nog gelooft. Ik vraag mij af of u het zelf nog gelooft. 
 
U zegt fier te zijn op het begrotingsakkoord. Zoals een klein kind fier is dat het eindelijk een 
akkoord, een muziekakkoord kan spelen op een viool. Maar het instrument is kapot en versleten 
en staat gruwe-lijk vals. Bij elke poging om dat instrument gestemd te krijgen, bij elke poging om 
nog maar een beetje aan de stemknoppen te draaien springen de snaren. Als ze niet vanzelf 
springen dan doen de coalitie-partners dat wel voor u. U heeft iedereen prachtige symfonieën 
beloofd maar iedereen die niet dof is beseft ondertussen dat u met dat het Belgische instrument 
het eenvoudigste melodietje nog niet deftig kan doen klinken. 
 
Als u er werkelijk voor wil zorgen dat de economische situatie in dit land stabiel is. Dat investeren 
loont. Als u hier eindelijk voor een ondernemingsvriendelijk klimaat wil zorgen, dan doet u dat 
zeker niet door een verlaging van de vennootschapsbelasting op de lange baan te schuiven en 
door - nog-maals- een verhoging van de roerende voorheffing tot 30%. Die belasting is op 6 jaar 
tijd maar liefst verdubbeld. 
 
Dit was al de regering van de totale communautaire stilstand, maar nu ook van de structurele 
dossiers. Het is de regering van de gewapende stilstand met braakliggende werven. De 
leveranciers van koel-kasten aan de Wetstraat doen ongetwijfeld gouden zaken. 
 
De hete aardappels zijn doorgeschoven en werden uiteindelijk losgekoppeld van de begroting. En 
geef toe, dat is nu toch geen begroting om fier op te zijn. De begroting - zonder structurele 
maatregelen  - klokt af op een tekort dat flirt met de Europese boetegrens van 3% BBP. De 
staatsschuld blijft toren-hoog. 
 
De beloofde kracht van verandering was nochtans dat de cijfertjes op orde zouden komen tijdens 
deze legislatuur. N-VA heeft er de inzet van deze regering van gemaakt. Het begrotingsevenwicht 
was de voorwaarde, de reden waarom het communautaire jarenlang de koelkast in gaat. N-VA 
heeft van het budgettair aspect eigenlijk haar handelsmerk gemaakt; het is als het ware de 
bestaansreden van deze coalitie. 
 
In uw beleidsverklaring houdt u nu nog aan vast aan een begrotingsevenwicht in 2018, maar er is 
niemand meer die geloofd dat het op deze manier gaat lukken. ’Ik eet mijn schoen op als de 
regering er nog in slaagt om de begroting in evenwicht te krijgen', merkte de econoom Gert 
Peersman (Universi-teit Gent) al op. Om de begroting op koers te houden naar een 
begrotingsevenwicht in 2018 moeten er nog miljarden structureel bespaard worden. Als het nu nog 
niet lukt om structureel bij te sturen, denkt u dan echt dat het dichtbij de 
gemeenteraadsverkiezingen plots wel zal lukken? Gaat dan de profile-ringsdrang plots niet meer in 
de weg staan? 
 
Wat wel voor de gemeenteraadsverkiezingen in orde en zelfs uitgevoerd moet zijn is de arco-deal. 
Het was de nieuwigheid van de beleidsverklaring: nou ja niet nieuw, eerder het 
afleidingsmanoeuvre: de arco-deal stond reeds in het regeerakkoord, maar nu werd er plots een 
duidelijke timing voor afge-sproken. Nu heeft u er alleszins nog een conflictdossier bij om 
vlammende ruzie over te maken in de pers. 



 

 

 
Het is trouwens geen toevallige timing voor de arco-deal zoals het in De Tijd treffend stond 
geformu-leerd: „Het betekent dat er nog altijd een plan op tafel ligt waarbij u (de belastingbetaler 
dus) op een of andere manier zal mee betalen voor de verkiezingscampagne waarin CD&V 
probeert te overleven als lokale volkspartij.” 
 
CD&V had de mond vol over „fiscale rechtvaardigheid” de voorbije weken. Inzake Arco is de enige 
fiscaal rechtvaardige oplossing is dat het ACW opdraait voor hetgeen zij zelf heeft veroorzaakt.   
 
Mr de minister van Financiën, u moet in een „task-force” een oplossing uitwerken. Besef zeer goed 
dat als u in uw „taskforce” voor het arco-dossier een oplossing uitwerkt waarbij overheidsgeld ge-
bruikt wordt om de Arco-gedupeerden te vergoeden dat u dan eigenlijk een meerwaardebelasting 
gaat invoeren. Een heel perverse soort nog wel: elke belastingbetaler die niet werd bedrogen door 
ACW en geen Arco-‚spaarder’ was, gaat dan belasting betalen op een meerwaarde die hij of zij 
nooit heeft ge-kregen… Hoe gaat u dat aan uw kiezers uitleggen. 
 
Collega’s, 
 
U kan het me niet kwalijk nemen dat ik het wil hebben over datgene wat niet in de 
beleidsverklaring naar voor kwam. 
 
Wat ik bijvoorbeeld graag had gehoord was dat deze regering zich eindelijk wat kritischer zou 
opstel-len naar de EU. Er gaan tenslotte miljarden belastinggeld naartoe, vanaf dit jaar zelfs nog 
jaarlijks 200 miljoen euro extra. Mr de Roover vroeg daarjuist suggesties om in te besparen. De 
geldverslindende EU is er zo eentje.  
Helaas kondigde u geen enkele verandering aan in dat beleid. Nochtans is het juist te danken aan 
lan-den die tegen de EU in beslisten om hun grenzen te beschermen dat de toestroom van 
asielzoekerd via de Balkanroute werd afgeremd. Hier komt er na het braaf uitvoeren van 
spreidingsplannen en wir-shaffen-das-beleid geen verandering. Alleen al de asielopvang kost dit 
jaar ruim 1,5 miljard euro. Mr De Roover, bij deze nog een suggestie waar drastisch in bespaard 
kan worden… 
 
De asielcrisis is niet opgelost. Italië wordt nog steeds overspoeld, in Duitsland verblijven 550.000 
uitgewezen asielzoekers waarvan niemand weet waar ze zijn. Dat leger groeit aan, ook hier want 
het terugkeerbeleid wordt wel opgekrikt maar nog steeds niet in verhouding tot de instroom. De 
asielin-stanties In Duitsland melden dat ze 10.000-en andere asielzoekers kwijt zijn. Weg. 
Niemand weet waar ze zijn; maar grenscontroles invoeren dat vindt u niet nodig. 
 
We krijgen van u een verderzetting van de chantagedeal met Turkije‚ een politiek van cash 
uitdelen aan de vluchtelingen in Turkije,  en zonder verzet tegen een EU die ‚praktische 
oplossingen’, wil uitwer-ken om toch maar zo snel mogelijk de visumliberalisering voor de bijna 80 
miljoen Turken te realise-ren.  
 
Bewaak de grenzen, voer een nog veel effectiever uitwijzingsbeleid en investeer in waardige en 
veilige opvang in eigen regio voor de vluchtelingen. In plaats van totaal kritiekloos en inert te 
functioneren in de EU, stel grenzen: letterlijk aan wie ons land binnenkomt en figuurlijk aan onze 
vrijgevigheid. 
 
Mr de premier, uw korte verwijzing naar de gruwelijke aanslagen had een hoog bond-zonder-
naam-gehalte. Knuffels en theelichtjes bieden geen oplossing voor de splinterbommen en de 
kromzwaarden van de islamterreur. 
U heeft verwezen naar enkele aangekondigde maatregelen die uitgevoerd zijn en zullen 
uitgevoerd worden. Maar na de aanslagen in Parijs bijna een jaar geleden heeft u ook heel wat 
andere maatregelen aangekondigd inzake 
- het ontmantelen van gebedsplaatsen waar jihadisme wordt gepredikt 
- de transparantie van de financiering van moskeeën 
- het sluiten van websites 



 

 

- over screening, huisarrest en uitzetting van haatpredikers 
Hoe zit het met de uitvoering daarvan? Mijn vragen daarover blijven tot op vandaag onbeantwoord. 
 
Recent nog werd bekend gemaakt dat 1 op 5 moslims in dit land zegt begrip op te brengen voor 
IS. 20% ! Dat is toch significant genoeg om te erkennen dat er een probleem is? U kan het 
probleem niet aanpakken als u het nog niet durft benoemen. 
 
Tot slot 
Terwijl de premier vorig jaar toch nog één zinnetje besteedde aan het communautaire in zijn state 
of te union, ontbrak het gisteren volledig.  Vorig jaar was dat ene zinnetje een duidelijke 
boodschap aan N-VA dat ze de federale loyauteit moeten honoreren. Een herhaling van het 
regeerakkoord als duidelijke waarschuwing. (Net zoals dit jaar de Arco-passage in de 
beleidsverklaring) Maar de collega’s van N-VA passen de communautaire omerta zo scrupuleus 
en probleemloos toe dat het blijkbaar niet nodig was zulke boodschap dit jaar in de 
beleidsverklaring te herhalen. 
 
Werkelijk geen enkele maatregel werd door uw excellenties genomen om voor Vlamingen nadelige 
situaties recht te trekken. Zelfs niet als dat volledig binnen uw bevoegdheid valt, zelfs niet als het 
lou-ter gaat om het toepassen van bestaande wetgeving is, zoals bijvoorbeeld bij het negeren van 
taalwet-geving in Brussel en elders of bij de scheefgetrokken taalkaders in de overheidsdiensten… 
Werkelijk niets dat ook maar een communautaire zweem heeft wordt aangepakt. Op dat vlak kan 
Michel tevre-den zijn met uw ijzeren discipline. Het is verbazingwekkend hoe makkelijk en vlot u 
die toepast.   
 
Echte sociaal-economische hervormingen zullen er zonder institutionele hervormingen niet komen. 
U weet dat. Maar u kiest ervoor om niet het betonrot in de fundamenten aan te pakken, maar om 
de voordeur een nieuw verflaagje te geven. U geeft het zelfs nog een tricolore kleurtje. 
 
Het is uiteraard niet omdat er over gezwegen wordt dat die communautaire problemen verdwijnen. 
De transfers gaan ondertussen onverminderd verder, ze dikken zelfs nog aan. De Vlaming betaalt 
de fac-tuur.  En ondertussen confronteert u diezelfde modale Vlaming al twee jaar 
belastingenverhogingen  en soms pijnlijke besparingen.  
 
Denk daar aan als u overweegt om morgen het vertrouwen te geven aan deze regering. 
Denk daar aan als u morgen uzelf als braaf klapvee moed in applaudisseert na de stemming.. 
 
Dit heilloos pad kunnen wij niet mee bewandelen. Een regering waarin elk vertrouwen tussen de 
rege-ringspartijen weg is, is het ook niet waard het vertrouwen van het parlement te krijgen. Wij 
zullen deze regering dan ook het vertrouwen niet geven. 
 


