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De federale regering wil de overheidsbegroting voor 2013 af-
sluiten met een tekort van 2,15 procent op het bruto binnen-
lands product, zoals afgesproken met de Europese Commissie.
Om dat doel te bereiken moest aanvankelijk 3,7 miljard euro
worden gezocht. Door de factuur voor een aantal geregionali-
seerde beleidspakketten weg te halen van de federale boekhou-
ding en door te schuiven naar de regionale regeringen, moest er
op het begrotingsconclaaf zelf nog 3,4 miljard euro gevonden
worden.

De uitkomst van dat conclaaf zal een klassieke mix zijn van be-
sparingen op de overheidsuitgaven en in de sociale zekerheid,
en een waslijst aan bijkomende inkomsten.
Maar daar stopt de budgettaire oefening niet. Om een econo-
misch relancebeleid te kunnen voeren en de ondernemingen
zuurstof te geven via een lastenverlaging, moest afgelopen
weekeinde 400 miljoen extra gevonden worden, wat het totaal-
bedrag op 3,8 miljard euro brengt.
Opgelet: bij dit alles gaat de regering-Di Rupo uit van een eco-

LAATSTE LOODJES OP
BEGROTINGSCONCLAAF

BRUSSEL De federale topmi-
nisters spendeerden de afgelopen
dagen veel tijd aan de zoektocht
naar formules om de economi-
sche productiviteit op te trekken.
Dat kan door de werknemers lan-
ger te laten werken, maar dan wel
zonder de loonkosten voor de be-
drijven evenredig te verhogen.
Het tovermiddel is een uitbrei-
ding en vereenvoudiging van het
bestaande systeem van overuren,
tegen een voor werkgevers en
werknemers aanvaardbare prijs.
Vandaag bestaat een speciale las-
tenverlaging op maximaal 65
overuren per jaar. In uitzonderlij-
ke omstandigheden kan dat, na
overleg op ondernemingsniveau,
uitgebreid worden tot 130 uren
per jaar. De regering zou het pla-
fond willen optrekken naar 200
uur. Dat zou de bedrijven de facto
toelaten om de werkweek te ver-

lengen van 38 naar 40 uur, om
productiepieken op te vangen als
nodig.
Aan de huidige overurenregeling
hangt een prijskaartje voor de

overheid, van ruim 50 miljoen eu-
ro. Het is onduidelijk hoeveel de
nieuwe, ruimere regeling zal kos-
ten.
Daarnaast denkt de regering er-
aan om een wettelijke feestdag af
te schaffen. Concreet zou pink-

stermaandag voortaan een gewo-
ne werkdag worden. Maar het
kan ook dat elk jaar een andere
losse feestdag (die in het week-
einde valt) wordt opgegeven.
Zo’n extra productiedag levert
onmiddellijk bijkomende econo-
mische groei op, vergelijkbaar
met een schrikkeldag op 29 febru-
ari. De impact van zo’n schrikkel-
dag is 0,1 procent extra groei van
het bbp.
Het lijdt geen twijfel dat deze in-
grepen het sociaal overleg tussen
vakbonden en werkgevers, dat
zich zo al moeizaam aankondig-
de, nog zullen bemoeilijken. Tra-
ditioneel zijn loonvorming en ar-
beidsduur hún terrein. De vak-
bondsleiders wilden gisteravond
nog geen officieel commentaar
kwijt, maar het liet zich aanzien
dat ze hun achterban in de ko-
mende dagen en weken zullen

Langer werken
moet economie
helpen groeien
Loonmatiging en flexibeler (lees: langer) werken. Dat staat
centraal in het relanceplan van de regering. Plus een (kleine)
lastenverlaging voor de bedrijven.

gaan wel akkoord met een mini-
hervorming van het indexsys-
teem, namelijk door de indexkorf
(met consumptiegoederen) te
wijzigen en zo ‘de reële consump-
tie beter te meten’.

Witte producten

De vicepremiers Steven Vanacke-
re (CD&V) en Johan Vande Lanot-
te (SP.A) zijn ervoor gewonnen

mobiliseren om te protesteren te-
gen wat zij ‘onaanvaardbare soci-
ale achteruitgang’ noemen.
Toch moeten de bonden erkennen
dat ze alvast één grote slag heb-
ben thuisgehaald: er komt geen
indexsprong. Ook niet eentje met
sociale correcties. Dat voorstel
van de liberalen en van CD&V was
een brug te ver voor PS en SP.A.
Maar de socialistische partijen

Voortaan moeten
we wellicht op
pinkstermaandag
gaan werken

BRUSSEL De zoektocht naar
bijkomende inkomsten voor de
schatkist gaat alle richtingen uit.
Zo moet een verhoogde strijd te-
gen sociale en fiscale fraude 200
miljoen euro extra opleveren,
maar tegelijk komt er een nieuw
rondje fiscale amnestie voor gro-
te belastingfraudeurs. Dat zou
500 miljoen (zwart) geld boven
water moeten halen voor de fis-
cus (DS 17 november).
Volgens de regeringspartijen gaat
het om de allerlaatste amnestie-

maatregel, maar de oppositiepar-
tij Groen gelooft dat niet. ‘SP.A en
CD&V plegen woordbreuk tegen-
over de eerlijke belastingbetaler
die jaarlijks correct zijn of haar
bijdrage levert’, meent Groen-
fractieleider Stefaan Van Hecke.
‘Beide partijen hadden vooraf
verklaard dat een nieuwe ronde
fiscale amnestie onrechtvaardig
en moreel onaanvaardbaar is.
Maar nu krijgen hardleerse frau-
deurs opnieuw de kans om op een
goedkope manier ernstige fraude

te regulariseren.’
Er is ook een waslijst aan nieuwe
of bijkomende belastingen. Een
flinke verhoging van de accijnzen
op tabak zou bijvoorbeeld 100
miljoen euro moeten opleveren.
Ook komt er een verstrenging van
het systeem van notionele intres-
taftrek voor bedrijven. Op-
brengst: 130 à 150 miljoen.
Als het van premier Elio Di Rupo
(PS) afhangt komt er ook een mi-
nimumtaks van 1procent op grote
bedrijven (opbrengst bijna 100

miljoen), zou er een belasting van
0,5 procent komen op de meer-
waarde die holdings realiseren en
komt er een of andere vorm van
vermogensbelasting. Vicepre-
mier Steven Vanackere (CD&V)
liet al verstaan dat hij wel oren
heeft naar een hogere fiscale bij-
drage door de grote vermogens.

Maar over die voorstellen werd
zondagavond nog flink geruzied.
‘De lastenverlaging aan de bedrij-
ven moet gecompenseerd wor-
den. Maar het zou beter zijn om
dat door extra besparingen te
doen’, luidde het bij Open VLD.
‘Als je zuurstof wil geven aan de
bedrijven, moet je dat effect niet
meteen om zeep helpen door te-
gelijk nieuwe belastingen in te
voeren.’
Ook het optrekken van de roeren-
de voorheffing (op spaarboekjes

Van amnestie over vermogenstaks tot duurdere tabak
EXTRA INKOMSTEN

Liberaal verzet tegen nieuwe
belastingen houdt aan
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nomische groei, volgend jaar, van 0.7 procent. Die (optimisti-
sche) prognose heeft de zegen gekregen van Europa. Maar als
de werkelijke groei tegenvalt, en de bijhorende staatsinkom-
sten achterwege blijven, zal er in het voorjaar van 2013 allicht
een omvangrijke, bijkomende begrotingsoefening moeten ko-
men. Hetzelfde geldt bij een eventuele verhoging, op de finan-
ciële markten, van de rente op de overheidsschuld. Die rente
staat nu historisch laag.

JOHAN RASKING

DS-Infografiek 

Begrotingsinspanning
OPDRACHT
EUROPA CONCLAAF TOTAAL

3,7
miljard

3,4
miljard

3,8
miljard

- 300
miljoen
(doorschuiven
beleids-
pakketten
naar regio’s)

600 miljoen
besparingen
overheidsuitgaven

650 miljoen
besparingen
sociale  zekerheid

Relance:
+400

miljoen
extra

zoeken
(compensatie

voor lasten-
verlagingen

aan bedrijven)

BESPARINGEN

INKOMSTEN
1,2 miljard
extra inkomsten

950 miljoen
nieuwe belastingen

LOKAAL BESTUUR
Ook in Temse schepen
voor Vlaamse zaken
BRUSSEL Na Aalst en Bras-

schaat krijgt nu ook Temse een
schepen voor Vlaamse aangele-
genheden. De lokale N-VA vindt
namelijk dat er te veel Frans
wordt gesproken.
‘We willen de 11-juliviering meer
luister bij zetten’, verklaart de
plaatselijke N-VA-voorzitter
Werner Maerevoet. Hij wil ook
meer standbeelden van de
‘Vlaamse groten uit Temse’ in de
stad.
Maar bovenal vindt Maerevoet
dat er stilaan te veel Frans ge-
sproken wordt in Temse. Dat zou
vooral het geval zijn in de buurt
van de Zaat, een nieuwe chique
woonwijk op de vroegere Boel-
werf aan de Schelde. In de su-
permarkten in die wijk zou te-
genwoordig nogal wat Frans
worden gesproken, en dat moet
de nieuwe schepen tegengaan.
Hoe dat moet, weet lokaal Mae-
revoet niet. ‘Dat moet de nieuwe
schepen juist uitzoeken.’ (bm)

VLAAMSE RAND
Vier op de tien
stemmen Vlaams

BRUSSEL Op 14 oktober
stemde 41,78 procent van alle
kiezers in de zes Vlaamse facili-
teitengemeenten rond Brussel
ook voor een Vlaamse partij. Iets
meer dan de helft, 53,99 procent
van de kiezers, stemde voor de
Franstalige eenheidslijst UF.
Voor de taalneutrale partijen als
PVDA-PTB, Piraten en Belg-Unie
was er 4,23 procent aanhang.
Dat leert een analyse van de
uitslagen, in de zes gemeenten,
voor de provincieraadsverkiezin-
gen, zegt Luk Van Biesen, Ka-
merlid voor Open VLD en al
dertig jaar gemeenteraadslid in
Kraainem. Van Biesen noemt de
uitslag voor de Vlaamse partijen
‘bemoedigend’.
‘Deze uitslag is beter voor de
Vlaamse partijen dan die bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Vooral in de faciliteitengemeen-
ten waar de communautaire
problemen werden verhoogd
door de niet-benoemde burge-
meesters, houden de Franstalige
partijen beter stand. Gematigde
Franstaligen of taalgemengde
gezinnen durven lokaal nog niet
te zeggen dat ze liever bij Vlaan-
deren behoren.’ (jir)

TAALWET
Bijna geen
Nederlands in Walibi
BRUSSEL Het pretpark Wali-

bi, in het Waals-Brabantse Wa-
ver, krijgt op de internetsite
Looopings.nl zware kritiek te
slikken van Nederlandstalige
bezoekers omdat er blijkbaar
weinig personeelsleden Neder-
lands spreekt. Marketingdirec-
teur Oliver Snyers geeft toe dat
er ‘een groot probleem is’. Amper
10 procent van het personeel is
er tweetalig. ‘Het is erg moeilijk
Nederlandstalige werknemers te
vinden, maar we proberen er
iets aan te doen. Zo rekruteren
we samen met de VDAB in
Vlaams-Brabant, onder meer in
Leuven. Maar voor veel mensen
blijkt het Waalse Waver te ver.’
Het personeel krijgt in ieder
geval een basiscursus Neder-
lands en elke vrijdag worden er
Vlaamse schlagers gedraaid in
het bedrijfsrestaurant.’ (cdh)

om meer rekening te houden met
grote aankopen die tijdens koop-
jesperiodes worden gedaan en
met de hoeveelheid witte produc-
ten die in de warenhuizen ver-
kocht worden. Door de inflatie-
meting hieraan aan te passen, zou
de drempel voor een indexering
minder snel overschreden wor-
den en zouden de loonkosten dus
minder snel omhooggaan.

In de regering is er ook grote
eensgezindheid om de wet op het
concurrentievermogen, uit 1996,
te hervormen.

Loonnorm

Die wet heeft de zogenaamde
loonnorm ingevoerd maar dat
bleek onvoldoende om te voorko-
men dat de loonhandicap van de
Belgische bedrijven tegenover

hun concurrenten in de belang-
rijkste buurlanden al tot 5,2 pro-
cent is gestegen, luidt het in rege-
ringskringen. Voor vicepremier
Alexander De Croo (Open VLD) is
‘het ombuigen van de negatieve
trend inzake loonkosten een ab-
solute prioriteit’.
De hervorming bestaat erin om
de reële Belgische loonevolutie
van de afgelopen twee jaar te

spiegelen aan die van de buurlan-
den, in plaats van de (onzekere)
prognoses voor de komende twee
jaar te vergelijken. Veel minder
duidelijkheid was er gisteravond
over de omvang van een lasten-
verlaging voor de bedrijven, die
400 miljoen euro zou bedragen.
Te laat en te weinig, was als reac-
tie bij een aantal werkgeversfede-
raties te horen. (jir)

Vicepremier Alexander De Croo maakte op het conclaaf een prioriteit van het doen dalen van de loonkosten. © photo news

en dergelijke) zorgt voor veel on-
enigheid. Aanvankelijk was het
de bedoeling van Di Rupo om het
tarief op te trekken van 21 naar 25
procent. Afgelopen weekeinde
verhoogde hij de doelstelling
naar 26 procent, om de relance-
maatregelen te betalen. Maar dat
zien de liberalen al helemaal niet
zitten. Eerder op het conclaaf
wisten zij het PS-voorstel om het
btw-tarief van 21 naar 22 procent
te verhogen al van tafel te halen.
(jir)

BRUSSEL De Vlaamse rege-
ring deed het al voor: alle over-
heidsuitgaven minutieus uitplui-
zen en er met een kaasschaaf vele
kleine besparingen op toepassen.
Zo vergaat het nu ook de federale
overheidsdepartementen. Op de
begroting van 2013 zullen de wer-
kings- en personeelskosten van
de federale overheidsdiensten
met zowat 200 miljoen euro om-
laag moeten. Er komt eenzelfde
verlaging van de dotaties aan de
overheidsbedrijven NMBS en

Bpost en nogmaals eenzelfde be-
sparing op het budget van ont-
wikkelingssamenwerking.
Die aanpak doet het overheidsap-
paraat flink slinken. Van naakte
ontslagen is geen sprake. De over-
heid bezuinigt door ambtenaren
die met pensioen gaan, niet te
vervangen. De komende twee jaar
zouden ongeveer vierduizend
jobs verdwijnen. In de overheids-
departementen wordt maar een
op de drie van de gepensioneer-
den vervangen, bij de speciale

korpsen (politie, justitie en de-
fensie) is dat twee op de drie.

Onkelinx

Ook in de sociale zekerheid wordt
bespaard, voor minstens 600 mil-
joen euro (en mogelijk meer om
het relancebudget dicht te fiet-
sen). Hiervan zou de helft komen
uit een inkrimping van het bud-
get voor de ziektekostenverzeke-
ring – onder de voogdij van PS-
minister Laurette Onkelinx – met
300 miljoen euro. (jir)

Ook federale regering hanteert kaasschaaf
BESPARINGEN


