VISIE VERKIEZINGEN

KRIS PEETERS VLAAMS MINISTERPRESIDENT
E N KOE N G E E N S  F E DE R A A L M I N I S T E R VA N F I N A N C I Ë N 

‘Je kunt niet altijd zeggen
dat het glas halﬂeeg is’
Kris Peeters en Koen Geens hebben “pijn aan de oren” als ze weer eens moeten
horen dat de federale en Vlaamse regering de voorbije jaren onvoldoende
gesaneerd hebben. De christendemocratische boegbeelden willen de komende
vijf jaar de overheidsﬁnanciën verder saneren. Maar dan moeten er wel snel
regeringen gevormd worden, want onzekerheid en een stijgende rente treffen
vooral Vlaanderen.
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e kennen elkaar al meer dan
twintig jaar. Aan het begin van
de nineties kwamen Kris Peeters en Koen Geens elkaar
tegen in de Hoge Raad voor
het Bedrijfsrevisoraat. Later zaten ze
aan tafel tijdens vergaderingen van de
Federatie van Vrije Beroepen. Koen
Geens was toen een gerenommeerde
zakenadvocaat, Kris Peeters het nummer één van de kmo-organisatie Unizo.
Later had Vlaams minister-president Kris
Peeters aan Koen Geens een loyale
kabinetschef.
Vandaag zijn ze, als Vlaamse ministerpresident en federale minister van Financiën, twee CD&V-tenoren die de christendemocraten op 25 mei opnieuw boven
de 20 procent moeten loodsen. Geen makkelijke opdracht, want de peilingen ogen
niet rooskleurig. Maar Kris Peeters denkt
aan de Nederlandse PvdA-leider Diederik Samsom, die op verkiezingsdag
10 procentpunt beter scoorde dan in de
peilingen.
CD&V hoopt te overtuigen door dui-
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KOEN GEENS EN KRIS PEETERS
“Hoe sneller er een begrotingsevenwicht is, hoe beter voor
de overheidsfinanciën.”

delijk te maken waar het op staat. De
christendemocraten streven naar een
sluitende begroting in 2016. Van een uitstel tot pakweg 2018 — zoals N-VA bepleit
— is geen sprake. “We zijn Europese engagementen aangegaan. Hoe sneller het
evenwicht er is, hoe beter voor de overheidsﬁnanciën”, benadrukt Kris Peeters.
“De komende twee jaar moet 10 miljard
euro gesaneerd worden, waarvan 2,5 miljard door de deelstaten. Sommige van
onze voorstellen, zoals het optrekken van

“Twee zaken zijn
cruciaal voor de
ﬁnanciële markten
en voor de bevolking:
de schuldafbouw en
de pensioenopbouw”
Koen Geens

het belastingvrije minimum, treden pas
in 2017 in werking. We blijven ook werken aan de loonlastenverlaging.” Bovenop
wat al in het concurrentiepact was opgenomen, staat in het verkiezingsprogramma van CD&V een bijkomende lastenverlaging van 3 miljard euro.
De Vlaamse begroting heeft al een licht
overschot. Maar moet de volgende
Vlaamse regering toch niet vooral
besparen?
KRIS PEETERS. “Deze Vlaamse regering
was ook al een besparingsregering. We
hebben 2 miljard bespaard op een begroting van 25 miljard. Met de staatshervorming stijgt het budget naar 38 miljard euro, maar moeten we onze bijdrage
leveren aan de sanering van de globale
overheidsﬁnanciën. Als ik sommigen
hoor zeggen dat we overschotten moeten boeken, wijs ik erop dat er heel wat
uitdagingen zijn in de zorg en innovatie.
Denk aan de nog altijd bestaande wachtlijsten, ook al is het zorgbudget met
30 procent verhoogd. Ook de middelen ≤
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