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Op mijn kabinet

Op mijn kabinet werd de afgelopen weken hard doorgewerkt aan

de begroting. Dankzij een beperkt aantal nieuwe inkomsten en

besparingen konden we de begroting 2014, die al zeer ver

gevorderd was voor de vakantie, afronden met een structureel

tekort van 1,2 procent van het bbp, zoals we beloofden aan de

Europese Commissie.

We namen ook 160 miljoen bijkomende relancemaatregelen voor

2014, bovenop de meer dan 900 miljoen die al beslist waren. De

berg was er dus al. De muis volgde: daaronder de

investeringsaftrek voor KMO's, lastenverlagingen voor overuren in

de horeca en de bouw en voor volcontinu arbeid (arbeid die 24 op

24 uur ingezet wordt)  in profit en non-profitsector.

Voor de volledige lijst van relancemaatregelen ten bedrage van

1.104 miljoen euro: zie deze tabel.

Voor de fiscale begrotingsmaatregelen: zie volgende presentatie.

Komende week staat de bankenwet opnieuw bovenaan de

prioriteitenlijst. De uitdagingen zijn groot, maar ik zet mijn tanden in

het dossier. We moeten zorgen voor de veiligheid van het

financieel stelsel zodat de mensen opnieuw vertrouwen hebben in

de banken. Kijk hiervoor naar volgend filmpje van Ter Zake van 4

oktober 2013.

Terugblik naar voorbije week

10- 13 oktober:

In Washington voor IMF en Wereldbank

 Facebook profiel

 Twitter profiel

Ruht wohl,

Premier

Martens

Eerder deze week overleed

premier en voorzitter

Martens. Ik heb hem gevolgd

van 1973 toen hij voorzitter

van de CVP werd tot aan zijn

overlijden. Altijd onderweg,

steeds beheerst, nooit op

zichzelf gericht. Ik heb maar

enkele keren een persoonlijk

gesprek met hem gehad. De

laatste keer was toen hij

samen met zijn echtgenote,

minister van Staat Miet Smet

kwam luisteren naar een
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Deze week vertegenwoordigde ik ons land tijdens de jaarlijkse

vergaderingen van het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank

in Washington. Ik zetelde er ook als voorzitter van de Belgisch-

Nederlandse kiesgroep (IMF) en van de Belgisch-Turks-Duitse

kiesgroep (Wereldbank).

Europese aanpak begint vruchten af te werpen

Christine Lagarde (Voorzitter van het IMF) lichtte de uitdagingen en

kansen voor de wereldeconomie toe. De jongste IMF-analyse

bevestigt dat de mondiale economische groei bescheiden blijft. Het

komt er voor alle landen op aan om structurele maatregelen te

nemen die het fundament voor nieuwe welvaart kunnen leggen.

De boodschap voor Europa is relatief positief en aanmoedigend:

we zijn op weg uit de recessie, onze moedige inspanningen

worden erkend. Inflatie, begroting en schuld zijn in de meeste

eurolanden onder controle. Maar nieuwe groei kan niet meer met

eindeloze schuldfinanciering worden gefinancierd, dat ten minste

hebben we geleerd. Dit stemt me hoopvol. Europa kruipt langzaam

uit de crisis, een crisis waartegen Belgie bijzonder goed weerstand

bood. We staan net achter Duitsland in de rankings wat de groei

sedert 2008 aangaat, en voor Frankrijk en Nederland. Geen reden

voor hoogmoed, wel een stimulans om het nog beter te doen.

debat dat ik mocht hebben

met ere-gouverneur Trichet in

het voorjaar. Aan tafel die

avond sprak hij honderduit,

en haalde hij met brio en

humor de meest interessante

anekdotes boven van zijn

contacten met Mitterand en

Thatcher. Wilfried Martens

stak er een kopje bovenuit,

boven het alledaags politiek

gewoel. Hij realiseerde zich

in zijn projecten, het Belgisch

federalisme en de EVP. Geen

blijk van medeleven

beantwoordde hij niet

onmiddellijk met een even

moedgevende brief. Pas

enkele weken geleden

schreef hij me vanuit het

ziekenhuis dat hij spoedig de

werkzaamheden zou

hervatten. Hij zei eens dat hij

God hoorde als Bach werd

gespeeld. Daarom, met één

van de mooiste stukken uit

diens Passie van Johannes:

'Ruht wohl', Premier.

Mijn weekend

Dit weekend kon ik geen

afdelingen bezoeken of

activiteiten bijwonen.

Zondagmiddag pas geland uit

Washington, moet ik maandag

immers weeral naar de

vergadering van Europese

ministers van Financiën in

Luxemburg. Volgend weekend

beter, beloofd.

Mijn nieuwe

werkweek

Maandag 14 oktober

Bijeenkomst Eurogroep

Dinsdag 15 oktober

EPP meeting

Dialoog met EFTA-landen

State of the Union in het

Parlement

Toespraak Antwerp Tax

Academy (Hervorming

fiscaliteit)
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Oproep tot verdere samenwerking

In Washington heb ik het Belgische statement neergelegd bij  het

IMF en de Wereldbank. Daarin erken ik de belangrijke rol van het

IMF bij het aanpakken van de crisis, met zijn expertise en door  het

mobiliseren van fondsen. Ik riep er ook op tot verdere

samenwerking, over alle grenzen heen.

Samenwerking en solidariteit zijn de enige weg vooruit. In de

economie wil dat zeggen dat wie overschotten heeft, die moet

proberen weg te werken ten gunste van degene die tekorten boekt,

en omgekeerd. Met andere woorden: Duitsland (en bij uitbreiding

de Europese Unie) en de Verenigde Staten moeten zich hoeden

voor te grote handels- en kapitaaloverschotten. En ze moeten

ervoor zorgen dat hun burgers thuis voldoende verbruiken (in

plaats van teveel uit te voeren) en dat hun banken voldoende

kapitaal investeren in de nieuwe economieën (in plaats van dat

enkel in eigen land te doen). Er was in Washington dus veel

aandacht voor de normalisatie van de Amerikaanse monetaire

politiek, die recent door Bernanke werd aangekondigd. Indien die

te hard wordt aangezet, dreigen de nieuwe economieën veel

kapitaal terug naar de Verenigde Staten te zien vloeien. Daarnaast

was er ook bezorgdheid over de Duitse en Europese

handelsoverschotten. De vraag op de Europese thuismarkten naar

producten uit de nieuwe economieën moet worden aangewakkerd.

Onder de indruk van ontmoe�ng met voorzi�er 

Wereldbank

Het onderhoud met de nieuwe voorzitter van de Wereldbank, Prof.

Dr. Kim, heeft een diepe indruk op me gemaakt. Deze Amerikaan

van Koreaanse afkomst, paart charisma aan eenvoud en visie aan

pragmatisme. Hij is zonder meer een van de beste

ontwikkelingseconomen van de wereld, en vond bij de gouverneurs

Woensdag 16 oktober

Kamercommissie Financiën

Opening academiejaar ICHEC

- toespraak

Toespraak CD&V Roosdaal

Donderdag 17 oktober

Plenaire zittingen Kamer &

Senaat

Vrijdag 18 oktober

Ministerraad

Opening federaal

administratief centrum Aalst

Toespraak CD&V Izegem
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van de Wereldbank unaniem steun voor zijn nieuw beleid. Hij wil

komaf maken met de bureaucratie van de Wereldbank, en 400

miljoen kosten sparen per jaar. Zijn strategie is onder meer gericht

op het betrekken van de privé-banken bij de financiering van

infrastructuur in de lage inkomenslanden. Onlangs bezocht hij

samen met de VN-secretaris-generaal de streek van de Grote

Meren in Congo. De meerwaarde die zijn economische en

praktische aanpak aanbracht, werd sterk op prijs gesteld, zowel

door België als door China.

Nog meer boeiende contacten

Ik ontmoette eveneens Indermit Gill (econoom Wereldbank), Luc

Frieden (Luxemburgse Minister en voorzitter van de IMF-

vergadering), Ali Babacan (Turkse Vice-Premier), Axel Weber

(voormalig voorzitter Bundesbank). Stuk voor stuk contacten die

van nut zullen blijken in de volgende maanden

Woensdag 9 oktober:

Gastcollege Faculteit TEW Antwerpen

38 jaar nadat ik er zelf op de UFSIA-banken zat, probeerde ik de

studenten van mijn vriend Daniël Cuypers te overtuigen dat macht

moet gecontroleerd worden in een systeem van “checks and

balances”. Dat is de essentie van een democratische rechtsstaat.

Hoge woorden voor achttienjarigen. Maar de pijl moet hoog

worden geschoten. Hij zakt al genoeg bij het vallen. Zie de

ATV-reportage over dit gastcollege.   

Dinsdag 8 oktober:

Opening parlementair jaar

Ik kon op dinsdag tussen de begrotingsbesprekingen door toch

nog enkele ogenblikken vrijmaken om aanwezig te zijn op de

opening van het parlementair jaar. Hoogtepunt was natuurlijk het

welgemeende eerbetoon voor onze landgenoot François Englert

die vandaag de Nobelprijs Fysica kreeg.  God is nu ook een beetje

een Belg.

Bezoek van Gurria, de secretaris-generaal van de OESO
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Angel Gurria, de secretaris-generaal van de OESO was deze week

in ons land. Ik had het genoegen hem op mijn kabinet te

ontvangen. Gurria is een energieke en aimabele man. Hij staat met

visie aan het hoofd van de OESO. We wisselden van gedachten

over de economische vooruitzichten en de belangrijke

begrotingsinspanningen van ons land. We maakten een uurtje tijd

om samen na te denken over de fiscale toekomst van ons land. De

eerste twee lessen waren: minder overheidbeslag leggen en een

responsabiliserend financieringssysteem voor de gewesten

invoeren. Dat laatste doen we met de zesde staatshervorming. De

derde les was de last verleggen van arbeid naar consumptie en

vermogen. Een BTW-verlaging vond dus geen genade bij Gurria.

We maakten afspraak voor een Parijs OESO-seminarie in januari.

En bij het afscheid kreeg ik de OESO-studie over onderwijs

cadeau, waarin Vlaanderen hoge ogen gooide.

  Facebook profiel 
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