
	  

Het laaghangende fruit
is weg: de makkelijkst te
nemen maatregelen zijn
genomen. Elke ingreep is
nu twee keer zo lastig.

Di Rupo I moet vermij-
den de recessie erger te
maken. Veel bedrijven
die niet groot genoeg zijn
om er aan te ontsnappen,
hebben het moeilijk. Ook
veel burgers voelen de
toenemende druk op hun
portefeuille. De ruimte
voor extra lasten is klein.

Ook zwaar besparen op
het overheidsapparaat is
niet evident. Er zit nog
vet op de soep, maar de
dienstverlening of over-
heidsinvesteringen moe-
ten op een niveau blijven
dat economisch herstel
mogelijk maakt. Elke
maatregel botst op be-
denkingen. Toch moet er
gehandeld worden: slim
en structureel, niet snel
wat knip- en plakwerk.
Daarvoor is er sterke
samenhang en een krach-
tige toekomstvisie nodig.
Twee zaken waar Di Ru-
po I niet in uitblinkt. De
regering voerde al soci-
aal-economische hervor-
mingen door, maar de
grote budgettaire gevol-
gen laten zich pas echt
op langere termijn voe-
len. Ook het begrotings-
beleid 2012 mag binnen
een duidelijke visie pas-
sen.

Om draagkracht te vin-
den moet het crisisbeleid
als eerlijk en rechtvaar-
dig aangevoeld worden.
De vette vissen mogen
dringend aangepakt wor-
den. Grote vermogens en

bedrijven die ondanks
torenhoge winsten geen
of weinig belastingen
betalen: dat wringt. Dus
moet de regering legale
ontwijksystemen afslui-
ten en de strijd tegen
sociale en fiscale fraude
opvoeren, zonder ieder-
een het gevoel te geven
een potentiële fraudeur
te zijn.

Deze begrotingsoefening
zal wellicht weer occa-
sioneel noodbeleid zijn
voor het korte termijn-
doel, op basis van de
politieke evenwichten
van het ogenblik. De
begrotingscontrole is
niet het moment voor
een grote denkoefening
over de lange termijn,
maar wanneer komt die
er dan wel?

De voorbije dagen wer-
den ballonnetjes opgela-
ten die vooral de tegen-
partij in verlegenheid
moesten brengen. Eerst
was er de indexsprong als
denkspoor, daarna kwam
de btw-verhoging. Altijd
was er wel iemand die
een mogelijkheid zag en
een ander die de deur
snel sloot. Deze ingeto-
gen profilering voor ge-
vorderden mag stoppen.
Ofwel zwijgen politici,
ofwel zeggen ze concreet
aan welke concrete maat-
regelen ze denken. De
rest is show. Uiteraard
verschillen meningen,
maar laat het debat ten
gronde gaan en niet ver-
worden tot een schim-
mengevecht waarin men
de verantwoordelijkheid
bij de andere wil leggen.

Niet alleen het feit dat
er weer zware maatrege-
len aankomen, maakt
velen ongerust. Wat hen
opstandig maakt is de
vrees dat die maatregelen
ongelijk verdeeld zullen
worden. Het begrotings-
tekort moet dringend
kleiner worden, maar
velen vrezen dat ze het
geld zullen zoeken waar
het nu eenmaal het ge-
makkelijkst te vinden is.
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Over enkele weken
moet de federale
regering weer veel
centen vinden.
Over enkele dagen
weten we hoeveel.
Die begrotingscon-
trole wordt zwaar
en dan moeten we
vele eerder geno-
men beslissingen
nog ten volle voe-
len. 

Debat over
begrotings-
controle 
moet ten
gronde gaan 

Het laaghangende
fruit is op

De Franstalige zakenkrant
L’Echo meldde zaterdag dat de
fiscus zich al twintig jaar lang
misrekent. Het verhaal is rede-
lijk technisch, maar komt er in
essentie op neer dat de belas-
tingdiensten zich aan het begin
van de jaren negentig, bij de in-
voering van een nieuw indexe-
ringsysteem, niet op de offici-
ele cijfers van het departement
Economie gebaseerd hebben.

Zoals afgesproken binnen de
Nationale Arbeidsraad baseer-
de het departement Economie
zich op indexcijfers van 1988
en 1990 voor de berekening van
de belastingschalen. Het de-
partement Financiën beperkte
zich tot 1988. Op het eerste ge-
zicht een kleine technische
fout, maar wel met verstrek-
kende praktische gevolgen.

Miljarden euro

De vergissing werd nooit
rechtgezet, en dat heeft ervoor
gezorgd dat de gemiddelde Belg

al jarenlang te veel belastingen
betaalt. Er is sprake van enkele
tientallen euro per jaar. In L’E-
cho beweren zakenadvocaten
dat de onwettelijke berekening
van de belastingschalen de
overheid handenvol geld kan
kosten. Reken maar uit: enkele
tientallen euro voor zes mil-
joen belastingplichtigen over
een periode van meer dan twin-
tig jaar levert een factuur op die
al snel in de miljarden euro
loopt. 

‘Volgens mij is het niet zo dat
de fiscus alles moet terugbeta-
len’, zegt Luk Van Biesen, fis-
caal expert van de Open VLD-
Kamerfractie. ‘Een belasting-
plichtige heeft maar een be-
perkte periode om zijn aanslag
te betwisten. Je kunt maximaal
één jaar in de tijd teruggaan,
dus hooguit tot de aangifte van
2010.’

Maar als de fiscus één jaar van
het onrechtmatig geïnde geld
moet terugstorten, zal dat ook
al enkele tientallen miljoenen

euro kosten. ‘Wellicht wel’, er-
kent Van Biesen, ‘maar ik zie
het nog niet gebeuren dat ie-
mand een advocaat onder de
arm neemt en procedeert voor
een bedrag van een paar tien-
tallen euro. De enige manier
waarop men dit geld kan terug-
krijgen is dat de fiscus het uit
eigen beweging terugstort.’

Fraudeurs aangepakt

Aan de andere kant is er ook
goed nieuws voor de fiscus. De
Bijzondere Belastingsinspec-
tie, die jacht maakt op grote
fraudeurs, haalde het voorbije
jaar meer dan 1,1 miljard euro
op aan extra belastingen en
boetes. Dat is een kwart meer
dan in 2010 en het beste resul-
taat van de voorbije zes jaar.

De speurders maakten dank-
baar gebruik van de nieuwe wet
over de opheffing van het bank-
geheim. Ze keken zo al 450 re-
keningen in, tegenover 96 in
2010.

De fiscus berekent de
belastingen al meer
dan twintig jaar op
een foute manier. Dat
kost de gemiddelde
belastingplichtige en-
kele tientallen euro
per jaar. Het kan de
overheid vele miljoe-
nen kosten om dat te-
rug te betalen. 
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Berekeningsfout
uit jaren 90 kost
belastingbetaler 
nog elk jaar geld

Belg betaalt al
jarenlang ‘onwettige’
belastingen

‘Ik zie het nog niet gebeuren dat iemand een advocaat onder de
arm neemt en procedeert voor een bedrag van een paar
tientallen euro’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD). Foto: mhb
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Niet minder dan 4.497
Vlaamse gezinnen zijn vorig
jaar afgesloten van de water-
voorziening. De reden is wan-
betaling, als gevolg van de al-
maar stijgende waterfactuur.

De evolutie is zorgwekkend,
want 4.497 afsluitingen bete-
kenen een verdubbeling te-
genover 2010 en zelfs een ver-
zesvoudiging tegenover 2009.

Niet iedereen in Vlaanderen
heeft dus toegang tot drink-
water. Vlaams parlementslid
Michèle Hostekint (SP.A)

noemt dat nochtans een ba-
sisrecht. Zij wil dringend een
sociaal tarief invoeren voor
mensen met een laag inko-
men of in kwetsbare situa-
ties.

‘Sinds de invoering van de
integrale waterfactuur en de
sterk gestegen gemeentelijke
saneringsbijdrage is de wa-
terprijs de voorbije jaren
spectaculair gestegen’, zegt
Hostekint. ‘Volgens sommige
bronnen loopt ze vandaag tot
vijf keer zo hoog op.’ (fle)

4.497 gezinnen afgesloten van drinkwater

Michèle Hostekint. Foto: ev

De pensioenplannen van de
regering hebben voor sommi-
gen een bijna pervers effect.
Een aantal mensen zou aan de
vooravond van zijn pensioen
geheel onverwacht nog wat ex-
tra rondjes moeten lopen en
drie, vier of zelfs vijf jaar langer
moeten werken. Dat komt om-
dat de regering van plan is de
minimumleeftijd tot 62 jaar en
de loopbaanduur tot veertig
jaar op te trekken. Een voor-
beeld van zo’n scheefgetrokken
situatie: wie nu 60 is en 34 jaar
gewerkt heeft, zou er nog vijf
jaar bij moeten doen.

Overgangsmaatregel

‘Dat is te hard’, vindt Van
Quickenborne. Daarom besloot
de regering gisteravond om
voor die mensen een over-
gangsmaatregel uit te werken.
Al wie drie, vier of vijf jaar lan-
ger zou moeten werken door de
pensioenhervorming mag het

op twee jaar extra houden. ‘Eer-
lijk en correct’, noemt Van
Quickenborne dat. ‘We willen
niet dat die mensen de dupe
worden, maar anderzijds zullen
ook zij langer moeten werken
natuurlijk. Twee jaar is billijk.
Dat strookt ook met de filosofie
van het regeerakkoord dat ie-
der één twee jaar langer moet
werken.’

De afzwakking van de pensi-
oenplannen is één van de maat-
regelen die het uitgebreide
kernkabinet gisteravond laat
nog goedkeurde. Premier Elio
Di Rupo (PS) zei al dat het soci-
ale overleg eind deze week
moet worden afgerond en met
het pakket van gisteren trekt
hij de komende dagen naar
werkgevers en vakbonden.

Die laatsten reageerden giste-
ren gematigd positief, maar
vooral erg voorzichtig: ‘We
wachten af tot er een akkoord is
over het geheel.’ Volgens Van
Quickenborne werden deze
nieuwe maatregelen niet geno-
men onder druk van de algeme-
ne staking van vorige week: ‘We
zijn al veel langer dan dat aan
het onderhandelen.’

Toch zijn gisteravond nog wel
wat andere tegemoetkomingen
aan de bonden afgesproken. Zo
komen er nog uitzonderingen
voor de zware beroepen en voor
mensen die ’s nachts werken.

Als zij met brugpensioen gaan,
zal dat nog altijd volop meetel-
len voor de berekening van hun
pensioen.

En ook de werkgevers krijgen
wat toegestopt. Zij moeten niet
langer geld investeren in exter-
ne pensioenfondsen. Dat geld
mag binnen het bedrijf blijven,
waar het gebruikt kan worden
voor investeringen.

Skivakantie

Dat het kernkabinet op een
zondagavond bijeenkwam
heeft trouwens alles te maken
met werkgeversorganisatie
VBO. De VBO-studiedienst
vertrekt dinsdag op skivakan-
tie en de regering wilde vooraf
haar plannen met de werkge-
vers kunnen aftoetsen.

De regering vijlt haar
pensioenplannen bij
zodat niemand langer
dan twee jaar extra
hoeft te werken. Voor
sommigen die aan de
vooravond van hun
pensioen staan, was
dat aanvankelijk drie,
vier of zelfs vijf jaar.
‘Dit bewijst dat we
eerlijk en correct zijn’,
zegt minister van Pen-
sioenen Vincent Van
Quickenborne (Open
VLD).
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Regering zwakt
pensioenplannen af

Minister van Quickenborne
ontkent dat de afzwakking van
zijn pensioenplannen het
gevolg is van de algemene
staking van vorige week.
Foto: pol de wilde

’’
Dat sommigen drie,
vier of zelfs vijf jaar
langer zouden moeten
werken, is te hard

VINCENT VAN 
QUICKENBORNE
(OPEN VLD)
Minister van
Pensioenen

Niemand moet langer dan
twee jaar extra werken
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Vicepremier en minister
van Financiën Steven Va-
nackere (CD&V) heeft in De
zevende dag in bedekte ter-
men uitgehaald naar staats-
secretaris voor Fraudebe-
strijding John Crombez
(SP.A). ‘Fraudebestrijding is
natuurlijk heel belangrijk,
maar het gaat heel ver om de
indruk te wekken dat ieder-
een als een fraudeur moet
worden bestempeld. Daar
ben ik het niet mee eens’, zei
Vanackere.

‘Als wij erin willen slagen de
groei aan te zwengelen – en
die hebben we ook nodig om
de budgettaire problemen op
te lossen – dan vinden ook
wij dat de valsspelers eruit
moeten.’ Fraudebestrijding
is volgens Vanackere heel be-
langrijk, want ‘gezonde be-
drijven willen niet dat hun
concurrenten van hen profi-
teren om de kantjes er vanaf

te lopen’. 
De naam

van Crom-
bez nam Va-
nackere niet
in de mond,
maar zijn
woorden
werden wel

geïnterpreteerd als een uit-
haal naar de SP.A-staatsse-
cretaris. Vanackere nuan-
ceerde dat later. ‘Ik heb het
niet op hem gemunt. Wel is
het zo dat dit soort retoriek
in de nasleep van de ontsla-
gen bij Bekaert ontstaan is.’

Staatssecretaris Crombez
wou geen commentaar kwijt,
maar in zijn omgeving viel te
horen dat het nooit de bedoe-
ling was om ondernemers als
fraudeurs af te schilderen.
Ook werd beklemtoond dat
vele maatregelen net op
vraag van die ondernemers
zijn genomen. (blg/fle)

Steven Vanackere (CD&V):
‘Niet iedereen is fraudeur’
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Slechts 1.832 inwoners uit de
zes faciliteitengemeenten rond
Brussel hebben een Franstalig
exemplaar aangevraagd van het
aanslagbiljet onroerende voor-
heffing voor het aanslagjaar
2010. Voor het aanslagjaar 2011
zijn dat er tot nog toe 1.798. Dat
heeft Vlaams minister van Fi-
nanciën en N-VA’er Philippe
Muyters aan Eric Van Rompuy
(CD&V) meegedeeld.

Overeenkomstig de door de
Franstaligen fel bekritiseerde

‘Franstaligen hebben geen 
probleem met omzendbrief-Peeters’

Eric Van Rompuy. Foto: mhb

cumenten aan inwoners uit fa-
ciliteitengemeenten eerst in
het Nederlands sturen. Frans-
talige inwoners hebben dan het
recht een exemplaar in hun taal
aan te vragen. Dit laatste moet
bij elk document opnieuw ge-
beuren. Dat er relatief weinig
Franstaligen gebruik maken
van dit recht bewijst volgens
Van Rompuy dat de grote meer-
derheid geen problemen heeft
met de omzendbrief-Peeters.
(fle)

omzend-
brief-Peeters
uit de jaren
90 moeten
Vlaamse
overhe-
den alle
bestuursdo-

Vlamingen doen massaal een
beroep op de renovatie- en
aanpassingspremies van de
overheid. Vorig jaar waren er
bijna 45.000 aanvragen en
werd zo’n 130 miljoen euro
uitbetaald. Uit gegevens die
Vlaams parlementslid Valerie
Taeldeman (CD&V) bij minis-
ter van Wonen Freya Vanden
Bossche (SP.A) opvroeg, blijkt
dat er in 2011 25.735 aanvra-
gen voor een renovatiepremie
binnenliepen. Er werden er

13.195 goedgekeurd, en 3.085
geweigerd. Over 9.455 is er
nog altijd geen beslissing ge-
vallen. Voor de aanpassings-
en verbeteringspremie waren
er 18.778 aanvragen. De over-
heid keurde er 10.123 goed,
verwierp er 3.672 en voor
4.983 dossiers is er nog geen
beslissing. Taeldeman stelt
zich vragen bij de hoge cijfers
van onbesliste aanvragen en
gaat Van den Bossche om meer
uitleg vragen. (fle)

Bijna 45.000 gezinnen
willen verbouwingspremie


