
Op mijn kabinet
Het nieuw fiscaal wetboek – mijn “blauwdruk” voor een
fiscale hervorming – is in volle voorbereiding. Ik deelde
deze week met de parlementsleden een aantal feitelijke
vaststellingen, over de lasten op arbeid, consumptie,
milieu en kapitaal in ons land. Ik hoop dat we op basis
hiervan een sereen debat kunnen voeren.

Intussen werken we intensief verder aan de nieuwe
bankenwet. Het wordt een omvattend project. De
bedoeling is om op heel korte termijn gesprekken aan te
vatten in een werkgroep met de andere regeringspartijen.

De week van Geens
27 september: akkoord eenheidsstatuut goedgekeurd
Op vrijdag keurde de Ministerraad het akkoord over het
eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden goed. Ik ben
oprecht blij dat ik kon bijdragen door in de fiscale
vrijstelling te voorzien van de bijkomende provisies voor
sociaal passief die door de nieuwe regeling noodzakelijk
zullen worden.
26 september: Op weg naar sluitende begroting 2014

Samen met Minister van Begroting Chastel, sprak ik met
elk van de Vice-Premiers over de begroting voor 2014. Ik
heb er vertrouwen in dat we ook deze oefening succesvol
zullen afronden en onze begrotingsdoelstellingen zullen
halen. We gaan hiervoor systematisch en oplossingsgericht
te werk. Ook dit weekend werken we hier verder aan.

25 september: Unizo Midden West-Vlaanderen

Voor een zaal gevuld met energieke West-Vlaamse
ondernemers en politici gaf ik – even energiek – toelichting
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Voorbije weekend
Begrotingsopmaak
Zaterdagmiddag zaten we
voor het eerst samen met
de uitgebreide kern rond
de begroting 2014. Collega
Chastel en ikzelf brachten
verslag uit over de
bilaterale ontmoetingen
met de zes vice-premiers.
In juli namen we gelukkig
al maatregelen voor meer
dan 2 miljard om de
begroting van 2014 te
doen aansluiten bij de
objectieven die we samen
vastlegden. Voor de
resterende 359 miljoen
zullen we de eerste week
van oktober nog
verschillende keren
samenzitten. Want tegen
15 oktober moeten de
begrotingen 2014 van alle
Belgische overheden



bij de maatregelen die ik heb genomen en nog zal nemen
om het ondernemersklimaat te verbeteren. Zo besprak ik
de beperking van de wederbeleggingsvergoeding voor
KMO’s, de fiscaal gunstigere behandeling van vers kapitaal
voor de KMO maar ook de volkslening. De tax-cificatie, het
platform fiscus-ondernemer dat ik heb opgezet om het
wederzijds vertrouwen aan te zwengelen, geven we verder
concrete vorm. In dezelfde geest zal 200% niet meer de
norm zijn bij BTW- boetes en schrappen we de belasting op
aanvraag van octrooien.

25 september: Een dak voor daklozen

Op woensdag stelden collega Maggie De Block en ikzelf het
project "Housing First" voor. In Gent, Brussel, Charleroi,
Antwerpen en Luik geven we chronisch daklozen nieuwe
kansen door hen aan een dak te helpen. Uit de fondsen
van de Nationale Loterij maak ik speciaal hiervoor dit jaar
860.000 euro vrij.

25 september: Gegroet, tweeps!

Op woensdag verstuurde ik mijn eerste tweet. Zo wil ik
jullie nog beter informeren over mijn beleid en activiteiten,

worden voorgelegd aan de
Europese Commissie.
Voetbalmatch OHL - AA
Gent
Zaterdagavond ging ik
samen met de Gentse
gouverneur Jan Briers
naar de match OHL-Gent
kijken. Hoewel beide
ploegen nog naar hun
beste vorm zoeken, werd
het een heel spannende
match. Nadat Gent op
voorsprong kwam in de
eerste helft, maakte OHL
verdiend gelijk na de rust.
De laatste twintig minuten
schakelde OHL in zesde
versnelling, maar het
mocht niet zijn. Jan Briers
was wat blij om met een
puntje naar Gent te
mogen terugkeren. En de
Leuvense burgemeester
Tobback heb ik hartelijk
getroost. Dat hielp te snel,
want toen hij hoorde dat
ik in mijn jeugd een
Beerschot-supporter was,
begon hij mij te troosten.
Eetfestijn
Te gast op het eetfestijn in
Grimbergen,
deelgemeente Humbeek
vanwaar onze fiscale
kabinetsmedewerker Bart
Van Humbeeck afkomstig
is. Onze burgemeester
Marleen Mertens leidt er
een bloeiende werking.
Ook onze ere-deputé, ere-
burgemeester en
voorzitter van regio
Vilvoorde, Jean-Paul
Olbrechts waakte onder
het toeziend oog van onze
trouwste militante
Lucienne Jonkers over
onze troepen. Het was er



maar ook over mijn andere passies. Volg mij via
@Koen_Geens1.

24 september: Ontmoeting met Edward Gardner, IMF
mission chief in België

Ik had op dinsdagavond een boeiende ontmoeting met
Edward Gardner, het hoofd van de IMF-missie in België.
Gardner was zeer positief over de inspanningen van de
regering om de budgettaire doelstellingen te halen. Hij
vond ook dat België op de goede weg is als het gaat over
verbetering van de competitiviteit en over de geplande
structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en van de
pensioenen. Het is voor hem van groot belang dat wij de
ingeslagen weg verder blijven volgen.

24 september - Hoorzitting commissie fiscale hervorming

Zoals u reeds weet, is een van mijn vier grote werven de
voorbereiding van een fiscale hervorming. In de commissie
fiscale hervorming van Kamer en Senaat, voorgezeten door
collega Carl Devlies, kreeg ik de gelegenheid om meer
toelichting te geven. De consensus groeit over het feit dat
arbeid te zwaar wordt belast. Verschillende instellingen
(het IMF, de OESO, de Europese Commissie, de Hoge Raad
van Financiën) zijn het erover eens dat er een
lastenverschuiving moet komen naar andere bronnen zoals
consumptie, kapitaal en milieu. Ik wil daar werk van maken
en reken hiervoor op een genuanceerd en sereen debat
met de parlementsleden. Zo zal ik deze werf kunnen
voltooien en constructieve oplossingen op het bureau van
mijn opvolger kunnen leggen.

lekker, in Humbeek.
Komende week
- Maandag 30/9: CD&V
Londerzeel
- Dinsdag 1/10:
Kamercommissie
Financiën - mondelinge
vragen
- Donderdag
3/10: Opening Europalia
Indië
- Vrijdag
4/10: Ministerraad
- Zaterdag 5/10: Trekkers
en Toppers Leuven

Samen met voorzitter
Wouter Beke en collega
politica Marianne Thyssen
nodig ik u graag uit
komende zaterdag vanaf
9u op de campus van de
KU Leuven, Arenberg III in
de Celestijnenlaan 200A.
Ik neem er deel aan een
debat rond versterken van
mensen. Samen met een
aantal externe mensen Jan
Caeyers (musicoloog,
oprichter en artistiek
leider en dirigent van “Le
Concert Olympique” en
tevens docent KU Leuven)
en Katlijn Malfliet (Decaan
sociale wetenschappen KU
Leuven) bespreken we
hoe we mensen
daadwerkelijk kunnen
versterken.
Nadien kunt u deelnemen
aan diverse workshops
afhankelijk van uw
interesses en uw
verantwoordelijkheid
binnen uw afdeling.
Schrijf u in via deze link



24 september: Zuurstof voor de horeca

Het relanceplan van de regering wil meer zuurstof bieden
aan de horeca. Ikzelf wil in dit kader een gerichte
lastenverlaging doorvoeren. Op dinsdag stelde ik een
wetsontwerp voor met een nieuw fiscaal regime voor de
gelegenheidsarbeiders in de sector. Het komt erop neer
dat het inkomen uit gelegenheidsarbeid afzonderlijk zal
worden belast aan een tarief van 33%. Dat betekent in de
meeste gevallen een belangrijke lastenverlaging. Het is een
van de maatregelen die de invoering van de geregistreerde
kassa op 1 januari 2014 ondersteunen. Lees meer via
volgende link.

24 september: Speech voor de beroepsvereniging van de
vastgoedsector

Vastgoed en fiscaliteit hebben meerdere raakvlakken. Op
dinsdag kon ik voor meer dan 150 vastgoedmakelaars in
hartje Brussel ingaan op een aantal knelpunten in de
vastgoedsector. Ik had het over BTW-tarieven bij afbraak
en heropbouw van woningen, het BTW-tarief voor sociale
woningbouw en de BTW op de verhuur van onroerende
goederen. Ik ben tevreden dat mijn toespraak met grote
aandacht werd gevolgd.

23 september – Opening academiejaar KU Leuven

De plechtige opening van het academiejaar aan de KU
Leuven is elk jaar opnieuw een speciale gebeurtenis
waarop ik de voorbije jaren bijna altijd aanwezig was.
Helaas kon ik er dit jaar niet bij zijn, maar op dinsdag kon ik
wel mijn eerste college “Bank- en effectenrecht” geven in
de vertrouwde aula in De Valk. De studenten hadden er
duidelijk zin in – net als ik trouwens.

Droomjob voor Philippe

Ik warmde me al op voor het nieuwe academiejaar door
een jonge Leuvense student Philippe Nys die graag
minister zou worden vertrouwd te maken met de
ruimtelijke omgeving van het kabinet van Financiën. Of
beter gezegd, hij maakte mij vertrouwd met de rol van een
bode die nog veel meer moet dienen dan een minister.
Bedankt voor de les, Philippe.
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