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Op mijn kabinet

Op mijn kabinet werd deze week de laatste hand gelegd aan de

vereenvoudigingswet. In afwachting van een globale fiscale

hervorming wil ik immers nog een aantal verouderde en

“vervelende” belastingen hervormen of schrappen. Ik leg het

wetsontwerp donderdag ter goedkeuring voor aan de Ministerraad.

Terugblik naar voorbije week

Vrijdag 18 oktober:

Fris nieuw overheidsgebouw in Aalst

Op vrijdag opende ik samen met collega Servais Verherstraeten

het nieuwe Federaal Administratief Centrum in Aalst. Dit moderne

project brengt alle federale overheidsdiensten (Justitie, WASO,

Regie en Financiën) samen in één eigentijds gebouw. Het ligt

bovendien vlakbij het station. Klantvriendelijkheid en

kostenbesparing, hand in hand.

CD&V Izegem

Izegem is niet bij de deur. Maar samen met Roeselare is het een

vruchtbare CD&V-omgeving. De voorbije zeven maanden was ik er

al drie keer te gast. Deze keer mocht ik in kasteel Blauwhuis een
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Mijn weekend

Afscheid

De begrafenis van Wilfried

Martens was ontroerend door

zijn eenvoud en zijn

waardigheid. Zoals Wilfried

Martens zelf. De

rouwplechtigheid was

nauwelijks ten einde of het

land werd opgeschrikt door

een jammerlijk

vliegtuigongeval in Namen.

Soms weet je dat het einde

nadert, soms komt de dood

heel plots. Elke dag leven

alsof het morgen gedaan kan

zijn, en toch alsof je eeuwig

zal voortduren. Een

eenvoudig devies maar niet

eenvoudig te be-leven.

Fiscale dentank

Zaterdagnamiddag zaten we

weer samen op het kabinet

met onze fiscale denktank

over een grondige hervorming

van het belastingrecht. De

confrontatie van politiek en

wetenschap is nooit
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causerie houden bij een heerlijk diner dat georganiseerd werd door

voorzitter Matthias Vandenbussche. Het was mijn taak om de

maaltijd verteerbaar te houden. Ik maakte er kennis met de

opvolgster in de Kamer van Stefaan De Clerck, ereburgemeester

Gerda Mylle. Een enthousiaste dame met pit.

Donderdag 17 oktober:

Zuiddag, een fantastisch project  

Donderdag was het Zuiddag. Zo'n 12.000 scholieren gaan een

dagje aan het werk en staan  hun loon af ten voordele van jonge

boeren in Peru.  Dries Vandervelde uit Leuven kwam mij helpen.

Hij volgde ’s ochtends mijn college Bank- en Effectenrecht aan de

KU Leuven. Daarna brachten we een bezoek aan het Leuvense

OCMW. Met OCMW-voorzitter Erik Vanderheiden bezochten we de

vernieuwde onthaalinfrastructuur. We kregen ook  een toelichting

over armoede bij ons. Er is nooit te weinig armoede en nooit te

veel solidariteit. De ervaring met Dries was uitstekend. Ik nodigde

hem meteen uit voor een vakantiejob.

Voor het verslag op Rob-tv, klik op dit filmpje.

Voor het verslag op Radio 2, klik op dit fragment (vanaf minuut 22).

Woensdag 16 oktober:

Kamerdebat federale beleidsverklaring 

In de Kamer heb ik mijn plannen voor de resterende maanden

uiteengezet. Met de bankenwet wil ik het vertrouwen van burgers

in de banken versterken en de banken zelf veiliger maken. De

fiscaliteit vereenvoudigen en hervormen, daar wil ik ook werk van

maken.   De begroting is ingediend. Op het vlak van relance bereid

eenvoudig. Maar ze is altijd

lonend. We werken naarstig

door, zodat we tegen het

einde van de legislatuur

zinvolle en gedragen

voorstellen kunnen doen.

Clemenza di Tito

Meestal gaan we niet prive in

deze nieuwsbrief. De

uitzondering bevestigt de

regel. Zaterdagavond gingen

mijn echtgenote en ikzelf naar

Clemenza di Tito in onze

Munt. Mozart vertelt het

verhaal van een Romeins

keizer die mededogen toont

voor politieke vrienden die

hem verraden hadden.

Heerlijke muziek met een

prachtige les. De keizer kwam

er versterkt uit.

83ste verjaardag

En zondag vierden we de 83e

verjaardag van mijn moeder,

samen met alle kinderen en

kleinkinderen. Dag op dag 55

jaar nadat mijn vader zeer

jong overleed. Natuurlijk was

er een speeltuin, en een

overbezorgde

overgrootmoeder.

Het was er heerlijk.

Mijn nieuwe

werkweek

Maandag 21 oktober

Gastspreker CD&V senioren

regio Kortrijk en Roeselare-

Tielt: "Financiën nu"

Dinsdag 22 oktober

Kamercommissie Financiën

Viering 75 jaar KVAB

Universitaire Stichting

Brussel: "Over de weerstand

en de duurzaamheid van de

Belgische economie“

Woensdag 23 oktober

Opvolgingscommissie

Financiële Crisis

Gastspreker CD&V

Zaventem: "Wat met uw geld?
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ik het competitiviteitsdebat met de Gewesten voor. We nemen ook

maatregelen om de KMO’ s eenvoudiger toegang te geven tot

krediet.

CD&V Roosdaal

Ik beleefde een genoeglijke avond in het Koetshuis in Roosdaal

dat een geweldig CD&V-bestuur heeft. Ik werd onthaald door

burgemeester Christine Hemerijckx, voorzitter Stefaan Maekelberg,

raadslid Christine Bert en hun duivel doet al Emmanuel de

Bethune. De burgemeester stelde haar beleid voor en kreeg

daarvoor brede steun van haar burgers. Ik probeerde het mooiste

van alle verhalen te vertellen, dat van de christendemocratie.

Nadien ontmoette ik de militanten, waaronder de trouwe Maria

Vierendeels, en ouderdomsdeken Leo Herreweghe. Toffe en

trouwe mensen.

ICHEC

Een gelegenheidstoespraak houden bij de diplomering van fiscale

studenten zou een kolfje naar de hand moeten zijn van de Minister

van Financien. Ik genoot het voorrecht dat te doen voor de

studenten van ICHEC. Het leukste moment was toen ik naar

waarheid vertelde dat ik zelf, reeds 30 jaar geleden, lang overwoog

een doctoraal proefschrift te plegen over 'de minst belaste weg',

een van de intellectueel mooiste onderwerpen van de

belastingwetenschap. Gelukkig deed ik het niet. Als Minister van

Financien zou het geen pas gegeven hebben.

Dinsdag 15 oktober:

Beleidsverklaring Premier Di Rupo

Op dinsdag legde Premier Di Rupo de beleidsverklaring af in

Kamer en Senaat. Ik hoorde en zag een zelfzekere en bevlogen

Premier. Op twee jaar tijd bracht de federale regering opnieuw

stabiliteit voor ons land. De begroting is op koers en er zijn

maatregelen genomen om de relance aan te zwengelen. Daar blijft

het niet bij: we werken verder!

Begrotingsontwerp ingediend bij Europa

Donderdag 24 oktober

Ministerraad

Plenaire zitting Kamer en

Senaat

Vrijdag 25 oktober

Gastspreker wending Brugge
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De Lidstaten moesten uiterlijk op 15 oktober hun

begrotingsontwerp indienen bij Europa. Voor 2014 hebben we een

begroting opgemaakt die ons structureel tekort terugbrengt tot

1,2% van het BBP. Dit ligt in lijn met de doelstellingen van ons

stabiliteitsprogramma. Europa zal tegen het eind van deze maand

laten weten of zij grote problemen ziet. In dat geval hebben we 3

weken om het ontwerp bij te sturen. Een finaal oordeel van Europa

komt dan tegen eind november. De regering wil het

begrotingsontwerp begin december in het federaal Parlement

indienen.

Maandag 14 en dinsdag 15 oktober:

Ecofin Luxemburg 

Net terug uit Washington en al meteen opnieuw naar Luxemburg

voor de ECOFIN Raad in Luxemburg. Ik voerde met mijn Europese

collega’s een belangrijk debat over de Bankenunie. De

vergadering was vooral gewijd aan de zgn. backstops, dit zijn de

mechanismen die toelaten een bank in nood te herkapitaliseren.

De aanwezigheid van deze mechanismen op de achtergrond moet

toelaten om het toezicht van alle Europese grootbanken veilig toe

te vertrouwen aan de Europese Centrale Bank vanaf 2014.

Ik heb geen geluk met onze schitterende ambassadeurs. Net nadat

ik een lang of kort verblijf op hun residentie heb doorgemaakt,

keren ze terug naar het vaderland. Zo kon ik maar twee keer te

gast zijn bij onze jarenlange ambassadeur in Washington, Jan

Matthysen die einde van dit jaar afscheid neemt van zijn post. En

hetzelfde gebeurde me in Luxemburg met ambassadeur

LucTeirlinck die heel binnenkort met pensioen gaat. Beide

ambassadeurs zijn absolute kranen in hun vak. In Washington

kregen we een heerlijk diner met alle Belgische experten. Wat zal

ik Jan Matthysen missen bij een volgende bezoek aan DC. In

Luxemburg mocht ik lunchen met 10 vooraanstaande bankiers die

me op de rooster legden over het Belgische banken- en fiscaal

beleid.
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