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(BELGA) = Het federale structurele begrotingstekort zal volgend jaar met amper 366 miljoen euro, of nog geen 
0,1 procent van het bbp, verbeteren. Dat is de regering Di Rupo op volle koers, na een nooit geziene 
besparingsronde. Zo sabelde Steven Vandeput (N-VA) maandag de begroting voor volgend jaar van de federale 
regering neer. "Aan dit ritme zal het tot ongeveer 2029 duren vooraleer we aanknopen met een begroting in 
evenwicht." De meerderheidspartijen wezen vooral op het gigantische werk dat de regering op zo'n korte periode 
heeft verricht, terwijl Groen zijn pijlen onder meer richtte op Justitieminister Annemie Turtelboom. 

De plenaire Kamer draait deze week overuren. Op de agenda staan onder meer de begroting 2014 en de 
programmawet, een rist wetsontwerpen en nadien nog de teksten over de zesde staatshervorming. 
Maandagnamiddag vatten de Kamerleden de discussie over het budget van volgend jaar aan, waarbij zowel 
meerderheid als oppositie enthousiast citeerden uit verschillende rapporten van allerlei instanties. Oppositiepartij 
N-VA mocht de spits afbijten. 

Steven Vandeput wees erop dat het ontwerp voor 1 miljard nieuwe belastingen bevat. Ondertussen zal het 
structurele s 

aldo slechts verbeteren van een tekort van ongeveer 9,3 miljard euro in 2013 naar een tekort van 8,9 miljard euro 
in 2014. "Voor elke euro afbouw van het structurele tekort heeft de regering Di Rupo 3 euro nieuwe belastingen 
nodig. Dat is de drieste balans van deze regering." Hij merkte nog op dat bijvoorbeeld het Rekenhof wees op een 
onderschatting van de uitgaven en een overschatting van de inkomsten, en dat 250 miljoen euro van de 
inspanning wordt doorgeschoven naar de deelentiteiten. 
De N-VA'er rekende voor dat het structurele tekort de voorbije jaren is gedaald van 12,6 naar 8,9 miljard euro, 
maar dat de belastingsinkomsten in die periode met 15 miljard zijn gestegen. "Een derde van het tekort is 
gesaneerd, twee derde is doorgeschoven", aldus Vandeput, die laakte dat de inspanning die nog wacht, het 
dubbele bedraagt van wat de regering tot nu toe heeft gedaan. "Werkend en ondernemend Vlaanderen zet u 
schrap. You ain't seen nothing yet." 
Oppositiepartij Groen gaf toe dat de regering, door de aanslepende onderhandelingen, weing tijd heeft gehad om 
te regeren. "Het bloedbad dat in de zuiderse landen heeft plaatsgevonden, is hier inderdaad niet gebeurd. Maar 
zeggen dat het allemaal zo fantastisch is, is misplaatst", zei Stefaan Van Hecke. Hij citeerde daarvoor de cijfers 
van het aantal faillissementen, mensen die hun baan verloren en de toegenomen armoede. 
Van Hecke schoof vijf werven naar voren die de regering de komende maanden zou moeten aanpakken. Het gaat 
daarbij om de fiscale hervormingen, de splitsing van de banken, openheid scheppen rond de energiedeals en de 
NMBS terug op de rails zetten. Opvallend daarbij is dat Van Hecke scherp uithaalde naar minister van Justitie 
Annemie Turtelboom (Open 

Vld). "Welke beroepscategorie is nog tevreden over deze minister? Ik heb de indruk dat ook de coalitiepartners 
stilaan hopeloos aan het worden zijn. Ik vrees dat de volgende minister heel wat puin zal moeten ruimen", aldus 
het Groen-Kamerlid. 
Bij de meerderheid ontkrachtte Kristof Waterschoot (CD&V) "de grote mythe van de belastingsregering", die N-
VA steevast naar voren schuift. "De Europese Commissie zegt heel duidelijk dat de consolidatie van de 
begrotingen in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Tsjechië hoofdzakelijk door ontvangstenmaatregelen 
gebeurde. Andere landen, waaronder België, deden een beroep op een mix van ontvangsten- en 
uitgavenmaatregelen." 
Luk Van Biesen (Open Vld) trad Waterschoot bij. "Op een totaal van 22 miljard euro (sanering sinds de start van 
de regering Di Rupo) is 51 procent afkomstig van besparingen op de primaire uitgaven, sociale zekerheid en 
gezondheidszorg. Nog geen 30 procent is afkomstig van belastingen en 19 procent is afkomstig van diverse 
ontvangsten en intrestmeevallers", zei de Vlaamse liberaal. Op de inspanning van 2,9 miljard voor 2014 gaat 1,8 



miljard euro naar besparingen: 900 miljoen op de primaire uitgaven en 900 miljoen in de sociale zekerheid, 
waarvan 650 miljoen euro in de gezondheidszorg, terwijl de fiscale inkomsten 790 miljoen euro bedragen. 
Karin Temmerman (sp.a) citeerde Europees voorzitter Herman Van Rompuy, die eerder stelde dat ons land zich 
niet heeft kapotbespaard. "Wat ons betreft is dat een bewuste keuze. Want snoeien om te groeien is asociaal en 
werkt niet", aldus Temmerman, die stelde dat de koopkracht van de gemiddelde Nederlander met 1,25 procent is 
afgenomen, terwijl die van de gemiddelde Belg met 0,6 procent is toegenomen. Ze ontkrachtte ook dat de daling 
van de btw op elektriciteit mag worden voorgesteld als een indexsprong. 

	  


