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WAAR GAAN WE 22 MILJARD EURO BESPAREN?

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL ‘Om dit besparings-

plan uit te voeren, is er vanaf 2012
een staatshervorming nodig en
moet de federale overheid stop-
pen met uitgaven te doen op do-
meinen die tot de bevoegdheid
van de regio’s behoren.’ De bood-
schap van Marianne Thyssen was
duidelijk. Ze presenteerde giste-
ren het CD&V-plan om de Belgi-
sche begroting tegen 2015 uit de
rode cijfers te halen. Dat is vol-
gens de partij alleen mogelijk als
de besparingsoperatie wordt ge-
koppeld aan een communautaire
operatie.
CD&V heeft voor ruim 2,2 miljard
euro aan oneigenlijke ‘usurperen-
de’ uitgaven opgelijst die ze uit de
federale begroting wil schrappen,
gaande van het grootstedenbe-
leid tot fiscale stimuli voor ener-
giebesparende investeringen. De
partij hoopt ‘in dialoog’ tot af-
spraken te komen met de regio’s,
die de uitgaven dan kunnen over-
nemen.
Het best gebeurt dat volgens
CD&V in het kader van een staats-
hervorming en nieuwe afspraken
over de financieringswet, met

meer verantwoordelijkheid voor
de regio’s. Het overdragen van be-
voegdheden zonder het bijhoren-
de geld is de meest voor de hand
liggende oplossing.
In combinatie met een versnelde
besparingsronde moet dat de
schuldgroei in 2011 doen pieken
onder de 100 procent (99,3 pro-
cent) en ertoe leiden dat België te-
gen 2015 uit de rode cijfers is.
‘Sneller saneren is ook verstandig

saneren’, zei Thyssen. ‘Tijdig in-
grijpen betekent meer rentewinst
door een snellere afbouw van de
schuld. Een snellere operatie is
bovendien een sterk signaal naar
de internationale financiële
markten.’
Vergeleken met het besparings-
plan dat Open VLD vorige week
bekendmaakte, is er nog een
groot verschil: CD&V zoekt de be-
sparingen grotendeels op het fe-

derale niveau en spaart de regio’s,
die slechts zo’n 2 miljard moeten
ophoesten.
Zo kan CD&V de belofte in het

Vlaams regeerakkoord houden
dat er na het bereiken van een be-
grotingsevenwicht geen extra in-
spanningen meer gedaan worden
om de federale minister van Be-
groting te plezieren. ‘Herijkin-
gen’ na een staatshervorming
kunnen voor Thyssen wel nog,
maar daar zullen de coalitiepart-
ners graag mee instemmen,
denkt de CD&V-voorzitster.
Er zijn ook gelijkenissen met het
Open VLD-plan. Zo willen beide
partijen besparen op het aantal
ambtenaren, de uittreding uit de
arbeidsmarkt geleidelijk moeilij-
ker maken en schrappen in het
aantal fiscale aftrekposten.
CD&V wil zelfs nog verder gaan
dan Open VLD in het terug-
schroeven van de groeinorm in de
gezondheidszorg. Open VLD wil
de norm van 4,5 procent terug-
brengen tot 2,5 procent, CD&V
denkt dat een groeinorm in de lijn
met de economische groei ook
haalbaar is. 
Voor Thyssen is het plan een
noodzakelijk onderdeel van haar
New Deal voor België. ‘We vragen
een verbouwvergunning, geen
sloopvergunning. Wij vragen een
sterk Vlaanderen in een nieuw
België.’

‘Besparen
onmogelijk zonder
staatshervorming’
CD&V-voorzitster Marianne Thyssen heeft haar
besparingsplan voor de komende jaren gepresenteerd.

! CD&V wil saneringen
versnellen

! Vooral besparingen 
op federaal niveau

! Oneigenlijke uitgaven
geschrapt

Besparingsplan CD&V

1. Federale overheid 17.280
- Werking overheid 1.504
- Bestrijden misbruiken notionele interestaftrek 1.470
- Roerende voorheffing op 20 procent 486
- Heffingen CO2-uitstoot 585
- Accijnzen op tabak 180
- Betere inning belastingen 1.000
- Strijd tegen fraude 2.000
- Schrappen aftrekposten 255
- Besparing en extra bijdrage overheidspensioenen 537
- Groei gezondheidszorg volgens economische groei 1.781
- Afremmen dienstencheques 417
- Afremmen tijdskrediet 60
- Afremmen brugpensioen -58 jaar 65
- Pensioenhervorming 128
- Activering werklozen 2.619
- Opbrengst 2G/3G-licenties 53
2. Oneigenlijke federale uitgaven 2.239
3. Inspanning regio's en lokale overheden 2.015
TOTAAL 22.276

Besparingen tegen 2015, in miljoenen euro

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL ‘De berekeningen

rammelen aan alle kanten’,
schrijft SP.A-kopman Johan Van-
de Lanotte op zijn blog over de
budgettaire voorspellingen van
Open VLD en CD&V. ‘In de eerste
plaats gaat het om partijen die de
voorbije drie jaar niet geslaagd
zijn in hun opzet om de begroting
onder controle te houden’, klinkt
het zuur.
Zelf waagt Vande Lanotte zich
niet aan zeer gedetailleerde prog-

noses. Dat heeft niet zo veel zin
omdat de sociale en economische
situatie nog sterk kan verande-
ren. De socialist geeft wel aan op
welke manier hij de inspannin-
gen wil verdelen. ‘Meer werk is de
eerlijkste besparing’, schrijft hij.
Het verschil tussen een werkzoe-
kende en een werkende bedraagt
22.000 euro. Wanneer honderd-
duizend mensen meer aan het
werk zouden zijn, zou de schat-
kist 2,2 miljard euro verdienen.
Het federale niveau moet de soci-
ale lasten doelgericht verlagen,

terwijl het regionale niveau moet
investeren in opleiding en vor-
ming. Fiscale lasten op arbeid
moeten verschuiven naar lasten
op milieu en vermogen. Een
‘volkslening’ kan de overheid de
ruimte geven om te investeren.
De SP.A pleit voor een ‘eerlijke
toepassing’ van de fiscale en soci-
ale wetgeving. Fiscale en sociale
fraude moeten beter worden op-
gespoord en bestraft. De lasten
voor restaurants en cafés kunnen
forfaitair worden belast. De fi-
nanciële sector zal anders (lees:
zwaarder) worden belast. De ven-
nootschapsbelasting moet wor-
den hervormd ten voordele van
de kmo’s.

Vande Lanotte gelooft niet in het
Open VLD-plan om ambtenaren
slechts gedeeltelijk te vervangen.
Hij pleit ervoor om alle uitgaven,
werkingsmiddelen en investerin-
gen met een fijne kam te bewer-
ken. De socialist geeft een rist mo-
gelijkheden: plafondprijzen voor
de geneesmiddelen, all-in finan-
ciering voor ziekenhuizen, infor-
matisering van de sociale zeker-
heid, plafonnering van de buiten-
landse operaties, afschaffing van
de Senaat, beperking van kabi-
netten, enzovoort.
Ook een staatshervorming moet
soelaas bieden. Gewesten en ge-
meenschappen moeten ondertus-
sen meer bijdragen voor de pensi-

oenlasten van hun personeel. De
federale overheid moet dan weer
taken waar ze strikt genomen niet
voor bevoegd is (zoals grootste-
denbeleid), overlaten aan de ge-
westen. Meer verantwoordelijk-
heid op alle bestuursniveaus
draagt bij tot een globale sane-
ring.
‘Je kunt een samenleving niet op-
bouwen door ze af te breken’, be-
sluit Vande Lanotte. De Vlaamse
socialisten willen alles inzetten
op werk. Dat moet budgettair het
meeste opbrengen. De partij ge-
looft veeleer in de ‘vele omkade-
rende voorstellen’ dan in de grote
plannen die veelal dode letter
blijven.

SP.A zet alles in op werk om te saneren
Ook de SP.A geeft nu meer inzicht in haar 
‘centenplaatje’ voor de komende verkiezingen. 

Marianne Thyssen: ‘We vragen een verbouwvergunning, geen sloopvergunning.’ © Eric Lalmand/belga
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Bij een Walk & Talk abonnement

Vier keer top!

NOKIA 2330

! 1 ! 49

LG GD 880

! 1 ! 369

SAMSUNG 
OMNIA II

! 1 ! 449

Aanbod geldig van 01/05/2010 tot en met 30/06/2010 bij aankoop en activering van een Walk & Talk abonnement van 24 maanden – enkel geldig voor Telenet-
klanten. Nokia 2330: Walk & Talk 15 abonnement. LG GD880 en Samsung Omnia II: Walk & Talk 30 abonnement. Samsung Star Wifi: Walk & Talk 20 abonnement.
Meer info over de inhoud van het abonnement op telenet.be. Prijzen zijn inclusief btw en recupel. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

Ga naar  of bestel op telenet.be

SAMSUNG STAR 
WIFI

! 1 ! 149

Bel Deel Mail Voel

Dr. House
Alain Destexhe, kandidaat
voor de Franstalige liberalen,
pakt uit met de slogan ‘Laten
we België verzorgen’. Op zijn
affiche prijkt hij als dokter, in
witte overall en met stetho-
scoop. In een bijhorend cam-
pagnefilmpje dat op zijn web-
site is te zien, kruipt Destexhe
in de huid van de nukkige dr.
House en maakt zijn diagnose
van de patiënt België. Die luidt
dat we hem aan het verliezen
zijn en dat we meteen moeten
opereren. Het ‘Brussel-Halle-
Vilvoordiaal’ mag evenwel niet
zomaar worden geamputeerd.

Apart
Groen! en Ecolo mogen in de
Kamer dan al een gezamenlij-
ke fractie hebben, dat betekent
niet dat beide partijen ook in
dezelfde regering moeten
stappen. Dat heeft Jean-Mi-
chel Javaux, voorzitter van
Ecolo, gezegd in La Libre Bel-
gique. Volgens Javaux is het
mogelijk dat in deze uitzon-
derlijke tijden een grote meer-
derheid wordt gevormd. ‘Zo
zou Ecolo of Groen! aan een
regering kunnen deelnemen,
zonder de ander.’

Hoop
Luk Van Biesen, kandidaat
voor Open VLD in BHV, heeft
hoop. Door het kleine aantal

Belgen in het buitenland dat
zich in de kieskring BHV heeft
ingeschreven om te stemmen,
is de kans opnieuw groter
geworden dat de Nederlands-
talige partijen er hun negende
Kamerzetel kunnen behouden.
Slechts 14.000 Belgen in het
buitenland hebben zich inge-
schreven. In 2007 waren er dat
30.000. Vier op de vijf landge-
noten stemden toen op Frans-
taligen. Als die lijn wordt
doorgetrokken, zouden deze
keer 13.700 Franstalige stem-
men minder uitgebracht wor-
den dan in 2007.

Recyclage
Het Centrum voor Politicolo-
gie van de KU Leuven vlooide
de kieslijsten weer uit, maar
stelde weinig wereldschokken-
de zaken vast. Sinds 2003
werden de kandidaten steeds
jonger, maar die verjongings-
trend is stopgezet. De gemid-
delde leeftijd van de kandida-
ten bedraagt 44,3 jaar. Er zijn
iets meer vrouwelijke lijsttrek-
kers, arbeiders blijven sterk
ondervertegenwoordigd. Par-
tijen ‘recycleren’ ook heel veel
oude kandidaten. 62 procent
van de huidige kandidaten
stond ook al in 2007 en 2009
op de lijst.

Met bijdragen van 
Yves Delepeleire

DE KARAVAAN

‘Campagne voeren doe ik tij-
dens het weekend en na mijn uren,
want er moet ook nog gewerkt
worden. Ik werk op het kabinet
van Vlaams minister Philippe
Muyters. Het is een klein kabinet
met veel bevoegdheden. Boven-
dien hebben we altijd gezegd dat
de Vlaamse regering zou voort-
werken. Dan moeten we daar ook
naar handelen en geen vakantie
nemen om campagne te voeren.’
‘Ik heb mijn eerste televisie-inter-
view achter de rug, met Ring-TV.
Daarvoor was ik best zenuwach-
tig. Ik kreeg vier thema’s waarover
ik in dertig seconden het stand-
punt van de N-VA moest vertol-
ken: over BHV, mobiliteit, econo-
mie en de combinatie arbeid-ge-
zin. Gelukkig kon ik vooraf over-

leggen met Ben Weyts
(lijsttrekker voor de N-VA in BHV,
red.), omdat hij die ervaring al
heeft.’
‘Ik kon nog niet met Ben op cam-
pagne gaan. Het was onze bedoe-
ling om vorige week samen naar
de jaarmarkt van Steenhuffel te
gaan, maar dat is niet gelukt om-
dat hij toen een persconferentie
over ons programma had inge-
legd. Na die persconferentie was
er veel te doen over de
500.000 jobs die we zouden heb-
ben beloofd. Maar dat cijfer is een
beetje verkeerd geïnterpreteerd.
We moeten ons daar niet op vast-
pinnen.’
‘De voorbije week werd mijn partij
langs alle kanten aangevallen,
door Vlamingen en Franstaligen.
Ik merk wel dat alle ogen op ons
gericht zijn. De andere partijen

hebben elke kans aangegrepen om
ons in een slecht daglicht te stel-
len. Het is jammer dat zo veel kan-
didaten daar hun tijd en energie in
stoppen. Ze moeten beseffen dat
de mensen dat doorzien.’
‘De campagnesfeer is grimmiger
geworden, sinds de peiling is uit-
gelekt waarin we een monstersco-
re halen. Sindsdien zijn ook enke-
le affiches van mij kapotge-
scheurd. Maar het resultaat van
die peiling is voor mij het bewijs
dat steeds meer mensen achter
onze boodschap staan.’
‘Tot nu toe krijg ikzelf heel weinig
negatieve reacties. Er heeft mij
nog niemand uitgescholden. Dat
geeft me moed om voort te doen.
Vorige week heb ik zelfs de vraag
gekregen van een Franstalige in
mijn gemeente om een affiche van
mij te mogen ophangen. Ik was
overdonderd, als zelfs de Fransta-
ligen ons al beginnen te steunen!
(lacht) De vrouw woonde al lang
in de gemeente, sprak goed Neder-
lands en stond achter de taalles-
sen voor anderstaligen die we or-
ganiseren. Dat is fijn om te horen.’
‘De tv-debatten moeten nog goed
en wel beginnen. Daar zullen de
tegenstellingen nog wel op de
spits worden gedreven. Maar wij
doen gewoon voort en zien wel of
de tegenstand nog groter wordt.’
(yd)

In ‘Dagboek van een nieuwkomer’
vertellen vijf nieuwe gezichten 
om de beurt hoe ze hun verkie-
zingscampagne beleven, tot 13 juni.

Morgen: Kristof Calvo
(Groen!)

‘De
campagne-
sfeer is
grimmiger
geworden’

Nadia Sminate
Tweede plaats BHV 
voor de N-VA

DAGBOEK
VAN EEN
NIEUWKOMER
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