
Staatshervorming - Plenaire Kamer buigt zich laatste keer over 
nieuwe Belgische geldstromen 

Belga, Wo 27 Nov. 2013 

(BELGA) = Meerderheid en oppositie in de Kamer vechten woensdag een laatste robbertje uit over de 

Bijzondere Financieringswet. Oppositiepartij N-VA blijft erbij dat Vlaanderen zal verarmen en dat van echte 

fiscale autonomie geen sprake is. De meerderheid spreekt dat tegen. Open Vld en sp.a werpen N-VA net voor de 

voeten ... 

(BELGA) = Meerderheid en oppositie in de Kamer vechten woensdag een laatste robbertje uit over de Bijzondere 
Financieringswet. Oppositiepartij N-VA blijft erbij dat Vlaanderen zal verarmen en dat van echte fiscale autonomie 
geen sprake is. De meerderheid spreekt dat tegen. Open Vld en sp.a werpen N-VA net voor de voeten dat het 
tijdens de onderhandelingen destijds zelf nog instemde met de basisprincipes van de uiteindelijke hervorming. 

"Dit is geen Copernicaanse omwenteling en blijft mijlenver van echte fiscale autonomie. De essentiële kenmerken 
van de personenbelasting blijven federaal, en over de vennootschapsbelasting praten we zelfs niet meer", 
hekelde N-VA-fractieleider Jan Jambon. "Vooral Vlaanderen verliest, terwijl Brussel en federaal winnen." 

Vreemd, reageerden Open Vld'er Luk Van Biesen en zijn sp.a-collega Karin Temmerman. Volgens hen volgt de 
nieuwe wet de principes die in 2010 zijn afgesproken, toen N-VA nog mee aan de onderhandelingstafel zat. "Men 
vindt dat de factuur wordt doorgeschoven naar de regio's, maar was wel akkoord met het principe dat alle 
entiteiten samen inspanningen moeten leveren om de overheidsfinanciën gezond te maken", sneerde 
Temmerman naar de N-VA-banken. 

Bovendien blijft het grootste deel van de sanering federaal, hoewel het belang van de deelstaten erg toeneemt, 
zei ook Van Biesen. Van de deelstaten wordt in 2015 en 2016 2,5 miljard euro verwacht, terwijl federaal wellicht 
nog 6 miljard inspanningen moet doen, rekende hij voor. En van de meerkost door de vergrijzing - 3,3 procent van 
het bbp extra tegen 2030 - zal het federale niveau "meer dan negentig procent dragen". 

"We hadden kunnen opteren om de saneringslast en de kost van de vergrijzing niet billijk te verdelen. Dan zou 
blijken hoe Vlaanderen en ook de andere deelgebieden een pak meer middelen zouden verwerven", besloot de 
liberaal. "Maar we zouden dan echter verzwijgen hoe de federale staat op termijn door de vergrijzing op het 
bankroet afstevent, met als slachtoffers Vlaanderen, Wallonië en Brussel." 
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