
Het begrotingstekort van vandaag is
het gevolg van een stille ontsporing
die al jaren aan de gang is, en die
helemaal uitbrak toen de financiële
crisis toesloeg en de overheid geld
onder kantelende banken en
bedrijven in problemen moest
leggen.

Hét moment dat het begrotingsbeleid van
de afgelopen jaren definieerde, tekenden we
eind maart op, tijdens de ministerraad waar-
op de begrotingscontrole werd goedge-
keurd. De regering triomfeerde dat de reke-
ningen slechts 4,8 procent in het rood
waren gegaan dankzij de hoger dan ver-
wachte groei en de vettere dividenden die
Belgacom had doorgestort. 

Maar het handvol centen dat de meeval-
lers hadden opgeleverd, werd ook meteen
weer uitgedeeld – aan kleine investerinkjes
bij brandweer, de politie en de justitie, aan
opvangprojectjes voor asielzoekers en
plannetjes om Brusselse werklozen te acti-
veren. Daarna kon de ministerraad meteen
weer overgaan tot de orde van de dag:
publiekelijk ontkennen dat de deadline
voor de begrotingscontrole samenviel met

de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen AA
Gent en Standard Luik.

Het voorval typeert het dedain waarmee
de jongste regering de begrotingsdiscus-
sie – voor de komst van Guy Vanhengel
(Open Vld) was er zelfs geen titelvoerend
minister van Begroting – heeft behandeld.
Het geeft ook aan waarom de tekorten de
jongste maanden zo fors konden oplopen.
Onder meer als gevolg van de financiële
crisis is het begrotingstekort intussen

opgelopen tot 14 miljard euro, en schurkt
de staatsschuld van 333 miljard euro vlot-
jes aan tegen één jaar bruto binnenlands
product. Volgens berekeningen van VKW
Metena, een werkgeversdenktank, heeft 12
van die 14 miljard geen uitstaans met de
relanceplannen die de overheid uit-
schreef om de economie weer op gang te

trekken. “We betalen gewoon de prijs van
een jarenlange stille ontsporing”, zegt
Geert Janssens, analist bij VKW Metena.
“Ook zonder de financiële crisis zouden de
oplopende kosten van de vergrijzing de
staatsschuld weer doen stijgen hebben.”

Intussen vreten de kost van de vergrijzing
(10 miljard euro extra in de komende vijf
jaar, schrijft de Vergrijzingscommissie) en

de opgelopen rentekosten alle besparings-
maatregelen weg. Bovendien heeft de crisis
de groei weggespoeld – de OESO
(Organisatie voor Economische Samen -
werking en Ontwikkeling) voorspelt dat
België vanaf 2011 de traagste groeier van de
Europese klas zal zijn, met amper 0,6 pro-
cent van het bbp aan economische groei per
jaar. Dat kan de werkloosheid nog doen
oplopen. En als de conjunctuurgebonden
werkloosheid structureel wordt, dreigt de
federale overheid haar rekeningen niet
meer te kunnen betalen. 

Duurzaam evenwicht

De drastische begrotingsmaatregelen die
het Planbureau halverwege mei bekend-
maakte, zijn dus allesbehalve overbodig.
Tegen 2012 moet het Belgische begrotingste-
kort volgens de Europese Unie weer onder
de 3 procent zakken, tegen 2015 moet de
ambitie een duurzaam evenwicht zijn. Het
Planbureau berekende dat de regering in de
komende vier jaar 42 miljard euro aan struc-
turele besparingen of duurzame nieuwe
inkomsten moet vinden om onze overheids-
financiën weer vlot te trekken. Het zal nodig
zijn als de Belgische welvaartsstaat enigs-
zins ongeschonden door het huidige decen-
nium moet.

Problemen met begrotingen en staatsfinanciën die jarenlang
vakkundig onder de mat werden gemoffeld, hebben in de
slipstream van de economische crisis met veel overtuiging de kop
opgestoken. Het Planbureau vatte de gevolgen nog eens netjes
samen: om de scheefgegroeide situatie recht te trekken, moet de
volgende regering in de komende vijf jaar voor 42 miljard euro
extra besparingen uit een slabakkende economie puren.
DOOR FRANK DEMETS

OESO voorspelt dat
België vanaf 2011 de
traagste groeier van de
Europese klas zal zijn

Ontspoorde begroting laat volgende regering geen andere keuze dan drastisch in te grijpen

! Minister van Financiën Didier Reynders (l.) en minister van Begroting Guy
Vanhengel laten een weinig hoopgevende financiële erfenis na.

“Op budgettair vlak was het sowie-
so al een van de moeilijkste perio-
des die ik heb meegemaakt sinds ik
in 1987 in het parlement zit. De
financiële crisis heeft voor een extra
economische schok gezorgd, die
het vertrouwen in de banken heeft
weggevaagd. De regering heeft ech-
ter meteen grote inspanningen
geleverd om de spaarcenten van de
mensen te redden. Dat is gelukt.
Puur budgettair gezien is de impact
van de redding van de banken
bovendien bescheiden gebleven, in
tegenstelling tot in andere
Europese landen.

“Daarnaast is het begrotingstra-
ject naar een tekort van 3 procent in
2012 vastgelegd, inclusief de hang-
ijzers om dat waar te maken. De
regering mag dan gevallen zijn,

politiek gezien kun je daar niet
meer onderuit. Dat is vooral de ver-
dienste van Vanhengel. Het is dus
fair te stellen dat hij de situatie
onder controle heeft gekregen.

“Daarbovenop heeft deze rege-
ring enkele belangrijke maatre-
gelen genomen die een kussen
onder de economie leggen. Ik
denk aan de tijdelijke werkloosheid
voor bedienden, de verlenging van
de btw-korting in de bouw en de
btw-verlaging in de horeca.

“Ook inzake de kosten van de soci-
ale zekerheid is een buffer gecreë-
erd. Het groeipad wordt behouden,
maar de middelen die niet nodig
blijken, worden in een toekomst-
fonds gestort. Hoe Belgisch dat
compromis ook mag smaken, het
idee is zo gek nog niet.” (TM)

“Natuurlijk waren het moeilijke
begrotingsjaren, maar toch moet
ik vaststellen dat niets is waarge-
maakt van de stoere beloften van
CD&V tijdens de vorige legislatuur.
Integendeel: de kritiek van Europa
op de begroting klonk veel nega-
tiever dan bij de vorige twee rege-
ringen.

“Onder deze regering zijn enkele
fiscale maatregelen fameus uit de
hand gelopen. Zeker bij de notio-
nele intrestaftrek overstijgen de
kosten de voordelen van het sys-
teem. Bij de respons op de banken-
crisis heeft men nagelaten om de

vruchten van de overheidstus-
senkomst te plukken door de

aandelen langer in eigen
beheer te houden, de banken te
nationaliseren, zeg maar.

“Bij het opstellen van de meerja-
renbegroting is men bovendien
uitgegaan van te optimistische
vooruitzichten. We hebben er nog
altijd geen idee van hoe de rege-
ring in 2015 een begrotingseven-
wicht wilde bereiken. Ook aan het
pad naar een tekort van 3 procent
in 2012 hangen geen concrete
maatregelen vast. 

“In de sociale zekerheid heeft
men enkel de welvaartsaanpassin-
gen doorgetrokken die door paars
werden opgezet. Naar initiatieven
op lange termijn is het zoeken. Ik
verplicht niemand om te geloven
in het Zilverfonds, maar als je het
begraaft, moet je wel iets in de
plaats zetten. Deze regering heeft
van de hand in de tand geleefd.” 

(TM)

De vergrijzing, maar ook de ver-
keerde mentaliteit zorgen ervoor
dat de kosten van onze ziektever-
zekering de pan uit rijzen.

“Eén medische behandeling of
operatie op de vijf kan in vraag
worden gesteld”, vindt uittredend
Kamerlid Luc Goutry, de specialist
gezondheidszorg van de CD&V.
Zorgvuldiger met medicatie en
behandelingen omspringen zou de
schatkist volgens Goutry, nota
bene een trouwe ACW’er, voor
zo’n 5 miljard euro aan nodeloze
uitgaven kunnen behoeden.

Allicht heeft de man een punt.
De kostprijs van de gezondheids-

zorg voor de schatkist is de jong-
ste decennia spectaculair gestegen
in België: van 2 procent van het
bruto binnenlands product (bbp)
in 1980 naar 7 procent van het bbp
vandaag. In absolute cijfers is de
factuur van de landelijke ziekenver-
zorging opgelopen van 12 miljard
euro in 1999 tot 23,1 miljard euro
vorig jaar. Daarbovenop worden
ook steeds meer ziekenhuisfactu-
ren en andere medische kosten
betaald door privéverzekeraars,
die vandaag bijna 28 procent van
de totale gezondheidskost blijken
te dragen.

Eén verklaring voor de stijging

van de kosten ligt in de vergrijzing.
We worden met zijn allen ouder en
brozer, en de kostprijs om ons al
die tijd gezond te houden stijgt
exponentieel. Minister van
Gezondheidszorg Laurette
Onkelinx (PS) verklaarde niet toe-
vallig in de Kamer dat een deel van
de stijging van het Riziv-genees-
middelenbudget te verklaren was
door het toenemende gebruik van
neuroleptica of kalmeermiddelen,
die vooral aan bejaarden in rusthui-
zen worden toegediend.

Maar daarnaast blijken we ook
steeds makkelijker voor hoogtech-
nologische ingrepen en apparatuur

te kiezen, en nemen we vaker pil-
len in. Zo is het terugbetalingsbud-
get voor pijnstillers verdrievoudigd
tot 60 miljoen euro tussen 1997 en
vandaag, en is het aantal rilatine-
slikkers onder kinderen opgelopen
van 6.000 naar 26.000. We lopen
ook sneller naar de dure artsen van
de spoedafdeling.

Werken aan transparantie en
sleutelen aan de mentaliteit is de
enige manier om het bloeden te
stelpen voor de armlastige begro-
ting van het Riziv. Maar daar lijkt
de overheid vooralsnog niet in te
slagen. 

(FD)

Financiële bloeding in ziekteverzekering moet worden gestelpt 

DE TIJD VAN DE STRUISVOGELS

De korte regeer-
periode van Guy
Vanhengel (Open

Vld) op begroting – hij viel in in de zomer
van 2009 bij het vertrek van Karel De
Gucht naar Europa – begon pas echt met
die ene, erg opgemerkte uitspraak.
“België”, zo zei de Brusselaar, “is virtueel
failliet.” Wat Vanhengel bedoelde, was: dit
moet zowat de slechtste job ter wereld zijn. 

Vanhengel kreeg een staatskas in handen
die aan alle kanten naar de gemeenschap-
pen lekte. De vergrijzing destabiliseerde de
rekeningen die hij beheerde, en alsof dat
nog niet genoeg was, kreeg hij ook de
financiële crisis in zijn nek. Gevolgen van
dat alles: de inkomsten van de overheid
kalfden af, allerlei relancemaatregelen
stuurden de uitgaven omhoog en trokken
de hele begroting scheef. Met als eindresul-
taat een structureel begrotingstekort van

14 miljard euro, dat Vanhengel nergens
onderweg heeft kunnen bijsturen. Intussen
ogen ook de vooruitzichten weinig roos-
kleurig, al is het maar omdat de economi-
sche groei niet meteen weer aantrekt en
omdat de 123 miljard aan garanties voor
banken en spaardeposito’s (hoewel niet
opgenomen in de begroting) België als een
molensteen om de nek blijven hangen.

Vanhengel heeft geprobeerd de winkel
wat te beheren. Niet dat dat een bloemetje
verdient. Hoewel niemand hem kan verwij-
ten dat hij de staatsfinanciën niet snel heeft
opgeruimd vanuit de vleugellamme rege-
ring-Leterme, is de meerjarenbegroting die
nu werd opgesteld voor de periode 2010-
2011 namelijk het best samen te vatten als
“we zullen wel zien in 2012”. Misschien had
hij toch een iets grotere sense of urgency
omtrent de Belgische begrotingsproble-
men aan de dag moeten leggen. (FD)

GUY VANHENGEL (Open Vld)
Minister van Begroting

De slechtste job ter wereld
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‘Vooral Guy Vanhengel heeft verdiensten’
PRO CONTRARIK DAEMS (Open Vld) BRUNO TOBBACK (sp.a)

‘Van de hand in de tand geleefd’
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33 miljoen euro
besparen voor de
federale begroting

door het farmabedrijf GSK ervan te overtui-
gen het aantal griepvaccins dat het bedrijf
aan België moest leveren met een derde te
verminderen, dat was de best zichtbare bij-
drage van vicepremier en minister van
Volksgezondheid en Sociale Zaken
Laurette Onkelinx (PS) aan de regering-
Leterme. Voor een excellentie die tijdens
een vorige legislatuur minister van Justitie
was, lijkt dat nogal minnetjes.

Veel geld was er natuurlijk niet, en veel
tijd om het beleid voor te bereiden heeft
Onkelinx evenmin gekregen. De PS mocht
pas bij het clubje nadat de communautaire
pistes van de rooms-blauwe coalitie niets
opgeleverd hadden. Onkelinx beperkte
zich tot het schrijven van een groot
Kankerplan en enkele acties tegen medi-

sche testen op dieren of, godbetert, het
onverdoofd castreren van biggetjes. Ze
deelde ook aalmoezen uit, een vergoeding
voor de Softenon slachtoffers bijvoorbeeld. 

Als ervaren vicepremier liet ze de stem
van de PS luid doorklinken in de regering-
Leterme. Op het einde van de regeerperio-
de pleitte ze voor een sociaal pact, maar
haar idee om de toekomst van de ziekte-
verzekering veilig te stellen via nieuwe
belastingen (in ruil voor lastenverlagingen)
overtuigde niet. Haar belangrijkste verdien-
ste op Volksgezondheid is dan ook een
defensieve maatregel: ze slaagde erin om
de 4,5 procent groeivoet voor de ziekte-
verzekering te vrijwaren met een
Toekomstfonds, waarin ongebruikte mid-
delen opgepot worden. Verdedigbaar met
het oog op de vergrijzing, maar de over-
consumptie in de gezondheidssector werd
zo amper aangepakt. (FD)

Voor het eerst in zijn geschiedenis
inde de FOD Financiën in 2009
minder belastingen dan in het jaar
ervoor (8 procent). Dat heeft met de
crisis en de lage inflatie te maken,
maar zeker ook met enkele stevige
hiaten in de werking van de
belastingdiensten en de controles
die ze uitvoeren.

Op 1 februari 2010 schreef de FOD
Financiën de positiefste noot in zijn
geschiedenis van het voorbije decenni-
um: hij benoemde Hans D’Hondt, gewe-
zen kabinetschef van Yves Leterme
(CD&V), als topman. Die benoeming was
niet zozeer baanbrekend omdat D’Hondt
kwam, maar vooral omdat ze eindelijk
een einde leek te maken aan tien jaar
gebakkelei tussen twee fiscustopmannen
die de dienst een decennium lang in een
impasse hadden gestort. 

Voorbij is het nog niet: op 9 december
2009 verscheen in het Staatsblad de nieuwe
structuur van de belastingdiensten, maar
zes maanden later zijn de nodige directeu-
ren nog altijd niet benoemd... omdat het
politiek nogal gevoelig ligt om die benoe-
mingen voor de verkiezingen door te druk-
ken. En intussen blijft het bij de fiscus een
nationale sport om benoemingen aan te
vechten, tot bij de Raad van State.

Want het moet gezegd: de belastingdien-
sten hebben tien jaar lang niet echt vlotjes
gedraaid. Voogdijminister Didier Reynders
(MR) mag dan prat gaan op een doorgedre-
ven informatisering, hij mag zeggen dat hij
vier van de tien Belgen richting elektroni-
sche aangifte heeft begeleid en dat hij 1,2
miljard euro aan zwart geld weer naar
België heeft gehaald, daarmee veegt hij de
problemen van de fiscale diensten niet
onder de mat. De FOD Financiën moest
vorig jaar in zijn eigen jaarrapport beken-

nen dat hij noch het aantal gerichte contro-
les, noch het aantal vooropgestelde
beheerscontroles gehaald had. Elk jaar blij-
ken meer Belgen gewoon géén belasting-
aangifte in te dienen, en er is nog altijd een
acuut tekort aan bekwame mensen op cru-
ciale plaatsen, zoals de controlecentra voor
de vennootschapsbelasting in Antwerpen
en Brussel. 

De pakkans voor de fiscaal frauderende
Belg is bovendien bedroevend klein, reve-
leerde een studie van Ernst & Young laatst.
En dan is er nog het acute gebrek aan inter-
ne doorstroming van gegevens die het
Rekenhof aan de kaak stelde, en die vooral
een gevolg bleek van het feit dat sommige
controleurs maar geen paswoord kregen
voor bepaalde nuttige databanken. Koppel
dat aan een overdreven complex belas-

tingsysteem, dat het aantal aftrekposten in
het voorbije decennium net niet verdub-
beld heeft, en het mag duidelijk zijn dat de
inning van onze belastingen voor verbete-
ring vatbaar is.

De crisis is overigens niet de enige reden
waarom de fiscale ontvangsten dit jaar daal-
den met 8 procent. De fiscus moet zijn wer-
king verbeteren door een aantal routine-
klussen af te zweren, en door meer risicoa-
nalyse in de controles te brengen en strak-
kere criteria te bepalen om met datamining
alarmbellen voor fiscale fraude te detecte-
ren. Hij moet zijn organigram aanpassen,
en meer flexibiliteit in zijn organisatie bren-
gen, zodat de juiste mensen op de juiste
plaats terechtkomen. 

De vroegere top van de fiscus heeft jaren-
lang verzuimd zulke veranderingen door te
voeren. D’Hondt en zijn acolieten zullen dat
nu wel moeten doen, met minder volk dan
vroeger bovendien, want omdat voor elke
vijf vertrekkers maar drie (weliswaar beter
opgeleide) mensen aangeworven worden,
zou dat het personeelsbestand van de fiscus
in enkele jaren tijd moeten terugdringen
van 29.000 tot 18.000 à 20.000.

Met een nieuwe topman, een
nieuwe structuur en
binnenkort ook een nieuwe
directie hoopt de FOD
Financiën zich tot een
performante organisatie om
te vormen. Het zal nodig zijn,
want de fiscus heeft een
belangrijke rol te spelen in de
wederopbouw van onze
wankele overheidsfinanciën.
DOOR FRANK DEMETS

Belastingen staan klaar voor de reorganisatie die de dienst zou kunnen redden

“Je kunt moeilijk stellen dat het de
voorbije jaren vlekkeloos liep op het
departement Financiën, maar we
moeten Didier Reynders nu ook niet
met pek en veren besmeuren. Als je
zijn tien jaren als vakminister bekijkt,
zie je dat hij heel goed begonnen is. In
zijn eerste periode, in de regering-
Verhofstadt I, heeft hij een belangrijke
fiscale hervorming doorgevoerd. 

“Zijn tweede periode, onder
Leterme, was minder. Er liep toch wel
wat mis op het departement, er was
een gebrek aan eenheid. Gevolg is dat
de Belgen het gevoel kregen dat ze
ongelijk behandeld werden. Het is
niet goed als er in de ene regio meer
controles of inningen zijn dan in de
andere regio, dat is gevaarlijk voor
Financiën. 

“Gelukkig hebben we nog de notio-

nele intrestaftrek, zeer interes-
sant voor buitenlandse inves-
teerders die hun belasting-
voet toch significant naar
beneden zien gaan als belo-
ning voor hun investeringen.
De strijd tegen de fiscale frau-
de heeft mij dan weer teleurge-
steld, zeker als je ziet dat er
twee staatssecretarissen
bevoegd voor zijn. 

“Kortom, Reynders is goed
begonnen, maar nu is het tijd
voor iemand anders, die de
gelijke behandeling kan
garanderen, de bedrijfs-
voorheffing aanpast en
een fiscale vereenvoudi-
ging doorvoert. Dat zijn
volgens mij  de grote
uitdagingen.” (MJ)

‘Reynders begon goed, maar verzwakte’
“Dat het niet goed gaat met

Financiën is een understatement.
Op vlak van informatisering, perso-
neelsbeleid en organisatie is de
situatie rampzalig. Tien jaar
Reynders heeft er een puinhoop
van gemaakt. Ik beklaag de minis-
ter van Financiën die na hem moet
komen.

“Internationale cijfers tonen aan
dat de strijd tegen de fraude faalt.
De pakkans in ons land is veel te
laag. Er wordt veel te weinig gecon-
troleerd. Daardoor kosten de con-
troles evenveel als ze opbrengen. In

Frankrijk is die verhouding 225
procent, in Duitsland zelfs 250

procent. Dat is toch het beste
bewijs dat er bij ons niet
goed gewerkt wordt? In
andere landen beschikt

men bovendien over de nodige
informatica om efficiënt te werken.
In België is het zoeken naar een
speld in een hooiberg. Ofwel is
Reynders een knoeier, ofwel is het
politieke onwil. Volgens mij is het
overduidelijk het laatste. En wat
Tax-on-web betreft: hij mag er dan
wel de loftrompet over steken,
maar het is slechts een flauw
afkooksel van wat hij had beloofd.
Zo staat hij nog nergens met de
vooraf ingevulde aangifte. 

“Ik stel ook vast dat België het
enige land in de EU is dat een bank
is kwijtgeraakt. BNP Paribas zegt
zelf dat het een erg goede zaak
heeft gedaan. Yves Leterme en
Didier Reynders kloppen zich op de
borst, maar ik zie geen enkele
reden om trots te zijn.” (TM)

‘Financiën is puinhoop na 10 jaar Reynders’

Benoeming Hans D’Hondt
was beste nieuws van
voorbije tien jaar

Enkele weken
geleden belegde
Didier Reynders

(MR) een persconferentie, om te vertellen
hoeveel hij in tien jaar als minister van
Financiën verwezenlijkt heeft. Realisaties
bij de fiscus, de notionele interestaftrek, of
de redding van de banken. Maar of hij het
nu wil of niet, Reynders zal vooral herin-
nerd worden als de minister die de FOD
Financiën tien jaar deed stilstaan, en die
daarover geen open kaart wilde spelen.

Toch is het intellectueel oneerlijk om al
die problemen enkel bij Reynders te leg-
gen. Het was Reynders’ voorganger
Philippe Maystadt (PS) die de grote hervor-
mingen doordrukte die de fiscus tien jaar
lang deden verzanden. Niettemin heeft de
voogdijminister niet geholpen om de vage
plannen in de krabbenmand van Financiën,
met haar doorgedreven politisering, haar

manke communicatie en haar tegendraad-
se mismanagement, concreet te maken. Of
om meer performantie in de fiscale contro-
les te brengen, of zelfs gewoon maar om
de ruzies aan de top van de fiscus in de
kiem te smoren. “Reynders”, zo getuigen
toplui van de fiscus, “was vooral de minis-
ter die nooit kwam”, waardoor hem op zijn
minst schuldig verzuim aan te wrijven valt.

Nochtans zijn er tijdens de voorbije legi-
slatuur wel enkele stapjes gezet in een
betere inning van de belastingen. Zo heeft
Carl Devlies alle expertise over de strijd
tegen sociale fraude in één overlegorgaan
verzameld. Dat leverde de schatkist in
2009 11.000 gerichte controles en 68 mil-
joen euro op. Devlies deed het veel beter
dan zijn collega Bernard Clerfayt (MR) die
er vooral voor gezorgd heeft dat de parle-
mentaire aanbevelingen over de fiscale
fraude niet uitgevoerd werden. (FD)

DIDIER REYNDERS (MR)
Minister van Financiën

De excellentie die er nooit was

Het jaar nul van de fiscus

Gevochten voor de 4,5 procent

LAURETTE ONKELINX (PS)
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken
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