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'Vlaanderen klopt zich verkeerdelijk op borst over unieke begrotingsprestatie' -
06/02/2013 13:21:58

BRUSSEL -

Dat de Vlaamse regering een unieke prestatie levert met
haar begroting in evenwicht, is verkeerd omwille van drie
redenen. Dat verklaarde Luk Van Biesen (Open Vld)
woensdag tijdens het begrotingsdebat in de Kamer. Hij
verwees ook naar het advies van het Rekenhof, waaruit
bleek dat 74 procent van de maatregelen in de federale
begroting structureel van aard zijn.

De begroting 2013 is “historisch”, zei Van Biesen. “Voor het eerst zullen de federale overheid en de
gewesten en gemeenschappen samen over evenveel belastingsontvangsten beschikken”, namelijk
ongeveer 50 miljard euro.

“Wij hopen dat de communautaire oogkleppen met deze vaststelling definitief afvallen. Het verschil
in begrotingsinspanningen dat beide entiteiten moeten leveren, is niet langer te rechtvaardigen”,
stelde hij. Hij riep alle overheden op zich bij de opmaak van een nieuw stabiliteitsprogramma in april
2013 coöperatief op te stellen en de inspanningen billijk te spreiden in functie van hun ontvangsten.

Van Biesen zei de “Franstalige” cijfers “niet te appreciëren”. Maar ook de opstelling van de Vlaamse
regering - dat ze een unieke prestatie levert - is volgens hem verkeerd. De Vlaamse begroting was
reeds voor het Lambermontakkoord, dat voorzag in een forse herkapitalisatie van de deelentiteiten, in
evenwicht en in 2005 was er een overschot van meer dan 700 miljoen euro.

Daarnaast realiseert ze haar evenwicht niet dankzij een strenge beheersing van de uitgaven, maar
ondanks een sterke stijging van haar reële primaire uitgaven (0,5 procent) ten opzichte van de
federale overheid (0,2 procent). Ook haar ontvangsten stijgen met 2,1 procent substantieel sneller
dan de federale middelen (1,4 procent), aldus Van Biesen. Hij hekelde ook dat de Vlaamse fiscale
autonomie, sinds de afschaffing van de jobkorting, een historisch dieptepunt heeft bereikt.

De Vlaamse liberaal wil overigens niet weten van afwijken van het saneringspad dat met Europa is
afgesproken. En dat de socialistische vakbond “opnieuw haar verantwoordelijkheid ontvlucht”, mag
de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt niet in de weg staan.

Van Biesen werd door Stefaan Van Hecke (Groen) aan de tand gevoeld over zijn standpunt rond de
notionele intrestaftrek. Hij hekelde daarbij de “kakofonie” binnen de meerderheid over deze fiscale

http://www.nieuwsblad.be/


7/02/13 08:45Het Nieuwsblad

Pagina 2 van 2http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130206_00459560

gunstmaatregel. Van Biesen herinnerde eraan dat zijn partij heeft aangedrongen op een speciale
commissie fiscale hervormingen, die in het verschiet ligt. “In die discussie zal heel het
belastingssysteem worden onderzocht”, stelde de Open Vld'er.

Hij raadde iedereen ook aan de notionele intrestaftrek op te splitsen in twee componenten. Enerzijds
is het volgens hem een belangrijk middel om grote financiële stromen naar ons land te doen vloeien.
“Het is ons paradepaardje, de enige manier om kapitaal naar België te brengen”. Daarnaast is het een
zeer belangrijk element voor kmo's, stelde hij.

De fiscale maatregel was aanleiding voor een aanvaring tussen Daniel Bacquelaine (MR) en Ecolo.
Fractieleidster Muriel Gerkens citeerde daarbij recente cijfers over grote ondernemingen die gretig
van het mechanisme gebruik maken en nauwelijks belastingen betalen. “Hoe verklaart u dan dat de
Waalse regering, waar u deel van uitmaakt, in het buitenland reclame maakt voor de notionele
intrestaftrek via Awex (de Waalse tegenhanger van Flanders Investment & Trade)?”, reageerde
Bacquelaine.

Gerkens reageerde dat het Awex zelf is dat voor die reclame verantwoordelijk is, waarop de liberale
fractieleider haar er dan weer aan herinnerde dat het agentschap van de Waalse regering afhangt.
Uiteindelijk schoot Zoë Genot haar fractieleidster te hulp en verweet ze Bacquelaine als een
kerstman miljarden cadeau te willen doen.

Voordien had Christiane Vienne (PS) ook al eens Gerkens teruggefloten toen ze het beleid van de
regering aanviel. “Het verschil tussen jullie en ons is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Jullie
enige verantwoordelijkheid bestaat uit praten”, stelde Vienne.
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