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Op mijn kabinet

Na weken intensieve voorbereiding door mijn kabinet,

heeft de Ministerraad op donderdag de fiscale

vereenvoudigingswet goedgekeurd. Het is een

omvattend pakket met concrete maatregelen: minder

beslommeringen voor bedrijven en burgers. Een eerste

stap in een lang proces !

Intussen bereiden we het relance-overleg met de

Gewesten (6/11) en de bankenwet voor. In Villa Politica

op donderdag en in het Nieuwsblad op zaterdag lichtte ik

deze week enkele tippen van de sluier.

Terugblik naar voorbije week

Vrijdag 25 oktober:

Luchen met Chinese Vice-Premier Ma Kai

Lunchen met de Chinese Vice-Premier Ma Kai, dat gebeurt niet

elke dag. In het mooie Egmontpaleis hadden we een uiterst

boeiend gesprek over innovatie en groene technologie.

Samenwerking en win-win zijn de sleutelwoorden. China

beschouwt ons land als Europees bruggenhoofd voor de

handelsrelaties met China. Een kans voor ons land.

 Facebook profiel

 Twitter profiel
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Koen op Stap

Zaterdag 26 oktober:

Liedekerkse loods

Op zaterdag opende ik “De

Loods” in Liedekerke. De Loods

is de nieuwe werkplek van de

technische diensten van het

gemeentebestuur. Een geslaagd

voorbeeld van hoe in tijden van

budgettaire krapte

toekomstgerichte investeringen

mogelijk blijven. Burgemeester

Wynant was heel blij dat het

budget maar met 0,69 %

overschreden werd. Zijn

voorganger Etienne Schouppe

was zichtbaar fier op 'de'

gemeente. Ook ik was blij: mijn

speech zat goed want

geschreven door Liekerkenaar en
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Donderdag 26 oktober:

Vereenvoudigingswet goedgekeurd

De Ministerraad zette het licht op groen voor de fiscale

vereenvoudigingswet. Het is geen revolutionaire wet, maar ze zorgt

wel voor concrete vereenvoudigingen in het leven van burger en

bedrijf. De lange lijst aan maatregelen kan je hier raadplegen.

Voor een verslag in de media zie het artikel De Tijd

of het  interview op Kanaal Z. (vanaf minuut 11)

Belangrijke modernisering voor het notariaat

De modernisering van het notariaat (ook “e-notariaat” genaamd) is

al geruime tijd aan de gang. We zetten nu met “e-registratie”

opnieuw een grote stap vooruit: voortaan zal alle

gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de notarissen

op elektronische manier kunnen gebeuren.  Bovendien is dit een

eerste stap in de richting van een digitale databank van notariële

akten voor de burger.

Lastenverlaging horeca

Op donderdag werd een belangrijk wetsontwerp voor de horeca

goedgekeurd. Het introduceert een nieuw regime voor de

gelegenheidsarbeid, met gerichte lastenverlaging, in de

personenbelasting en inzake sociale bijdragen. Recent keurde de

regering ook een bijkomende lastenverlaging voor overuren goed.

Volgende week dinsdag ontmoet ik op vraag van Senator Dirk

Claes enkele horeca- mensen uit het Leuvense om toelichting te

geven bij deze maatregelen.

Vragenuurtje Kamer

kabinetsmedewerker Geert

Temmerman; en, wat meer is,

Roos Bockstael zegde mij haar

hulp toe bij de campagne.

Leuk was ook de ontmoeting met

Etienne Pede die nog op het

kabinet van mijn schoonvader Jos

Dupre gewerkt had en veel lof

voor hem over had. Etienne is de

echtgenoot van schepen Dorette

Heymans. Een vergelijkende

studie van Etienne en mijn

medewerker Geert Temmerman:

"voor uw schoonvader moest het

ook vooruitgaan, maar hij was

braver dan gij (sic)".

Vrijdag 25 oktober:

Wending Brugge

Vrijdagavond was ik gastspreker

in het Brugse genootschap

Wending dat geleid wordt door

notaris Wauters die nog onder

mijn begeleiding doctoreerde. Ik

kreeg een prachtig beeldje dat ter

plaatse werd geschonken door

zijn maker, de befaamde

kunstenaar Jef Claerhout. Ik gaf

het de naam 'de berg heeft een

muis gebaard'.

Woensdag 23 oktober:

Ik had een heel fijne avond bij

CD&V Zaventem. Het is de

enthousiaste afdeling van Vlaams

Parlementslid Eric Van Rompuy,

die zijn duurzaamheid al meer

dan dertig jaar bewees, en

scherper staat dan ooit.

Benevens door Eric, werd ik in

Zaventem hartelijk onthaald door

fractieleider Bart De Wandeleer

en voorzitster Hilde Van

Craenenbroeck. 

Alvorens naar Zaventem af te

zakken, reikte ik de jaarlijkse

levensverzekeringstrofeeen uit in

de Square in Brussel. Ik sprak er

de verzekeraars en de makelaars

toe over de gevolgen van het

lage rentebeleid voor de sector.

Een hele uitdaging voor de
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Lees hier het verslag van het vragenuurtje in de Kamer. Ikzelf

beantwoordde er vragen over onder meer de aangepaste

Europese begroting voor 2013. Ik sprak er ook in Villa Politica.

Woensdag 23 oktober:

Sensibiliseren bedrijven voor start SEPA

Tegen 1 februari moet de Europese betaalmarkt (Single European

Payments Area of SEPA) een feit zijn. Het betekent dat betalingen,

overschrijvingen en domicilieringen op een geharmoniseerde wijze

zullen verlopen in 33 landen. De consument merkt weinig van de

overstap (behalve dan wat langere rekeningnummers), maar voor

de bedrijven vergt dit een aantal aanpassingen. Hierover kan u

hier meer lezen. Op woensdag gaf ik hierover toelichting samen

met het kabinet van Minister Laruelle, de Gouverneur van de

Nationale Bank en FEBELFIN.

Onze schuldgraad

Op woensdag gaf ik duiding bij de schuldgraad die Eurostat voor

het tweede kwartaal van 2013 heeft gepubliceerd. Ik deed in juli

hetzelfde voor het eerste kwartaal. Ik vind deze duiding nodig, niet

om te minimaliseren, maar wel omdat het tussentijds cijfer niet

representatief is voor wat we op het einde van het jaar kunnen

verwachten. De inschatting voor het einde van het jaar bedraagt

volgens het Monitoringcomité nu 100,5%. De doelstelling om onder

de symbolische grens van 100% te gaan, staat overeind.

Opvolgingscommissie Financiële crisis

spreker, maar veel meer nog voor

verzekeraars die het vandaag

extra moeilijk hebben om

rendementen te garanderen.

Dinsdag 22 oktober:

Een avond vol wetenschap

De vooravond van dinsdag

woonde ik de viering bij van 75

jaar Vlaamse Academie (waarvan

ik zelf lid ben) die plaats had in

aanwezigheid van de Koning. Het

ging er erg gemoedelijk aan toe

en Mark Eyskens hield een

briljante toespraak over de

toekomst van de wetenschap: het

onderscheid tussen informatie en

kennis werd duidelijk. We

veranderden van niet

geïnformeerde weters in

geïnformeerde niet-weters.

Nadien mocht ik zelf op het

verhoog in de Universitaire

stichting. Het thema was

opgebouwd rond de vraag of de

Belgische economie die zich

bijzonder weerbaar heeft getoond

de laatste vijf jaar, ook duurzaam

zal blijken op de lange termijn.

Maandag 21/10:

Eeen kwartet

aan toespraken

Op maandag had ik een

hartverwarmende ontmoeting met

de CD&V-senioren van regio

Kortrijk en Roeselare-Tielt. Mooie

opkomst, boeiende gesprekken.
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Vijf jaar na het uitbreken van de financiële crisis werden zowel op

het niveau van de EU als van België belangrijke maatregelen

genomen om de banken sterker te maken. Deze week gaf ik in de

Kamercommissie voor de opvolging van de Financiële crisis een

uitgebreid overzicht. Het werk is niet af. De bankenwet wordt het

sluitstuk.

Dinsdag 22 oktober:

Kamercommissie Financiën

In de Kamercommissie Financiën beantwoordde ik deze week

vragen over bonussen voor bankiers, de IMF-kwakkel over het

spaargeld en de Tobintaks. Klik hier voor het verslag.

Maandag 21  oktober:

Airport House: een schitterend initiatief

In Zaventem werd op maandag het “Brussels Airport House” 

ingewijd. Het centraliseert alle informatie voor nieuwe jobs in en

rond de luchthaven. De initiatiefnemers verwachten 10.000 nieuwe

jobs over de komende 10 jaar. Dit biedt belangrijke kansen voor

onze regio.

Mijn nieuwe werkweek

Dinsdag 29 oktober

Dialoogmoment met horeca in Oud-Heverlee

Bezoek aan Organisation mondiale des douanes

Toespraak voor de ESBG (European Savings Banks Group)

Woensdag 30 oktober

Openingstoespraak Kansspelcommissie

ERB- event Leuven en ontmoeting met studenten

Donderdag 31 oktober

Ondertekening bilateraal

kwijtscheldingsprotocol België-Guinée

Van daar ging het

achtereenvolgens naar de

prijsuitreiking op de Fiscale

hogeschool Brussel en het Huis

van Lotharingen aan het

Poelaertplein: eerst kon ik de

afgestudeerden en hun

professoren, dan een zeer ruim

bankgezelschap onderhouden

over mijn fiscale

hervormingsplannen.

De avond eindigde in de Munt

waar ik samen met Herman De

Croo een benefietconcert inleidde

ten voordele van het Olivia

Hendrickx-fonds. De moeder van

het overleden meisje Olivia is Ilse

Dereze. Zij kreeg het voorbije jaar

de prijs van de Alumni van de

Leuvense rechtenfaculteit omwille

van haar inzet voor de strijd tegen

hersenkanker bij kinderen.

Professor Van Gool (KULeuven)

die een innovatieve therapie

tegen het maligne glioma

ontwikkelde, is bijzonder tevreden

met de steun van het Fonds. Ik

kon aankondigen dat de

erkenning van het Fonds voor de

aftrekbaarheid van fiscale giften

werd verlengd.

Zondag : Rustdag

Tijd om onze jongste kleinzoon

Arthur te wiegen.
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