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Op mijn kabinet

In afwach	ng van de fiscale hervormingen heb ik aan mijn

mensen gevraagd om een oplijs	ng te maken van een

aantal zaken die achterhaald of onredelijk zijn, of die

strijdig zijn met het Europees recht. Het wetsontwerp dat

we maakten om deze situa	e zo vlug mogelijk recht te

trekken, wordt binnenkort voorgelegd aan de

Ministerraad. Hierbij geef ik u alvast een greep uit de

maatregelen:

- de taks op octrooien vervalt voor bedrijven;

- kleine ondernemingen en verenigingen zijn pas

  BTW-plich	g vanaf een omzet van 25.000 euro;

- het registra	erecht op vonnissen vervalt;

- bij BTW-boetes is 200% niet langer de norm

- hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet langer

  bij veroordelingen.

Terugblik naar de voorbije
week
20 september: te gast bij VKW Limburg

De Top 500 van VKW Limburg is een begrip. Elk jaar

opnieuw slagen ze erin om de 500 grootste bedrijven met

alle relevante cijfers op te lijsten. En de winnaars van de

befaamde Ambiorix prijs zijn blijvers in de Limburgse en

Belgische economie. Ik mocht de gelegenheidsspeech

geven. Ik toonde aan dat Belgische economie ondanks

alles heel veel weerstand had geboden aan de crisis. En

dat het nu zaak is om groei te creëren die ons sociaal

model duurzaam houdbaar maakt. Het spreekt vanzelf dat
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Mijn weekend

La Libre Belgique op

zaterdag 21 september

2013

Aan de Franstalige krant

gaf ik dit weekend een

interview over mijn vier

werven. De voornaamste

boodschap die ik wou

meegeven was dat de

federale Regering goed

werk geleverd hee4. Maar

dat er over de

samenstelling van de

volgende regering en over

wie dan premier wordt,

voor de verkiezingen geen

zinnig woord kan gezegd

worden.

U kunt het ar	kel nalezen

op www.koengeens.be

Geef me je mening via

facebook !

Dansen in Vilvoorde
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deze en de volgende regering de ondernemers daarbij

hard zullen moeten helpen. Het compe		viteitspact zal

daarin een cruciale rol spelen.

 

18 september: Eerste overlegcomité concurren�epact 

 

Het overlegcomité boog zich een eerste keer over de

voorstellen van de gewesten om de concurren	ekracht

een boost te geven. Verschillende werkgroepen gaan nu

met die pistes aan de slag. De federale regering zal een

aantal voorstellen doen, wanneer ze haar

begro	ngsopmaak bij Europa indient. Op 6 november

zi;en we opnieuw samen.

 

17 september: Lunch met Bernd Pfaffenbach

 

Bernd Pfaffenbach, voormalig economisch adviseur van

Bondskanselier Gerhard Schröder en tot 2011 ook

raadgever (G8sherpa) van Kanselier Angela Merkel, gaf me

een boeiende uitleg over hoe de Duitse houding ten

aanzien van Europa en de Bankenunie moet begrepen

worden.

 

17 september: 100 jaar KMI

 

Weer of geen weer (en het regende pijpestelen die dag !) ,

ik was gastheer in de Koninklijke Munt van België waar een

munt van 2 euro werd geslagen ter ere van de 100 ste

verjaardag van het Koninklijk Meteorologisch Ins	tuut

(KMI)

Na een academische

ziEng in Leuven, trok ik

vrijdagavond naar het

dansfeest van onze

Vilvoordse afdeling.

Gelukkig voor mij was er

eerst een stevig diner met

lokale specialiteiten. Zo

kon ik zien hoe oud en

nieuw mekaar

harmonisch vinden. De

talrijkste tafels waren die

van de Vilvoordse

Andalusiërs en uiteraard

de dansclub. CD&V

Vilvoorde swingt

opnieuw!

Eten in Halle

Op zaterdag reed ik naar

de Rochuswijk in Halle.

Dirk Pieters houdt er vier

opeenvolgende dagen,

tweemaal per dag,

eeIes	jn. Zelden zoveel

vrienden ‘met schort’ van

een burgemeester gezien

die, bovendien, om ter

eerst de nieuwe minister

bedienden. Ik ging op de

foto met al wie al meer

dan 25 jaar Dirk hielp. De

tafel van de Zwarte Dame

maakte het meest indruk

op mij: vijf jonge

slechtzienden die het tot

gerenommeerde schaker

brachten met uiteraard

een Dame als allerbeste. .

Mijn nieuwe

werkweek

- Maandag 23/9: Opening

academiejaar KUL;

Kamercommissie

Ins	tu	onele

Hervormingen.

- Dinsdag 24/9:

Kamercommissie Sociale
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Europa laat jongeren niet onberoerd

 

Maandagavond 16 september ontmoe;e ik een groep

geëngageerde jongeren onder leiding van hun prof. Steven

Van Hecke. We gingen 2 uur in debat rond de toekomst

van Europa. Meer Europa, minder Europa of een Europa

dicht bij de burger waren maar een paar van de vele

thema’s die aan bod kwamen. Het was boeiend om te

deba;eren rond hoe Europa, zonder toe te geven op de

essen	e van zijn sociaal model, zichzelf opnieuw in de

economische wereldtop zal hijsen.Zoveel vragen en

uitdagingen voor ons allen. Moeilijke uitdagingen die we

alleen met veel enthousiasme tot een goed eind kunnen

brengen. Maar ik heb veel goes	ng bij deze groep

jongeren gevoeld en ik heb er waarlijk van genoten ! Heb

jij ook een idee rond het Europa van morgen? Laat het

weten op mijn facebook-pagina!

 

16 september: naar een begro�ng in evenwicht

 

De regering star;e haar begro	ngscontrole voor 2013. Het

wordt een rela	ef pijnloze opera	e: na een aantal

technische correc	es, oa. de meerekening van een

RPI-dividend van 75 miljoen (bad bank For	s) kon het

geraamd tekort van 206 miljoen euro alsnog in evenwicht

worden gebracht.

 

Terug naar school met Thomas More

 

Als voorzi;er van de Thomas More hogeschool mocht ik

op maandag 16 september terug naar de eerste

hogeschooldag. Dit ins	tuut leidt 13.000 studenten met

veel toewijding naar hun masterdiploma. De school hee4

Zaken; HoorziEng

Gemengde Commissie

Fiscale Hervorming.

- Woensdag 25/9:

Voorstelling project

Na	onale Loterij “Housing

First”; Startersevenement

Unizo West-Vlaanderen .
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ves	gingen in 7 steden: Antwerpen, Mechelen, Geel, Lier,

Turnhout, Sint-Katelijne-Waver en Vosselaar. De integra	e

van deze scholen hee4 als doel om een betere kwaliteit te

kunnen aanbieden door samenwerking. Sinds 2010 zet ik

mee mijn schouders onder deze uitdaging. Omdat

onderwijs mij boeit maar ook zo belangrijk is om onze

jongeren te versterken.

 

Dag van de Landbouw

 

Op de dag van de Landbouw vergezelde ik Kris Peeters,

Marianne Thyssen, Carl Devlies en Peter Van Rompuy op

bezoek bij het “Stappershof” , een florerend

landbouwbedrijf in Merchtem waar ik een boeiend

gesprek had met Piet Vanthemse, voorzi;er van de

Boerenbond. Daarna bezocht ik de pedagogische hoeve

“Hof ter Vaeren” in mijn eigen Huldenberg. Ze verkopen er

het beste ijs van de streek, een aanrader voor iedereen !

 

Een boeiend weekend: van Klara tot Gooik

 

"Op een ongelooflijke mooie manier oud worden doe je

door jong te blijven, maar daar moet je wel vroeg genoeg

mee beginnen…”
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Dit was één van mijn gespreksonderwerpen 	jdens mijn

gesprek met Pat Donnez in het programma Berg en Dal op

Klara op zondagochtend. Het programma gaat over

boeken die je niet onberoerd laten. Bij mij is dat Stoner

van John Williams, Sprakeloos van Tom Lanoye, de

verzamelde werken van Elsschot en Duister Con	nent van

Mark Mazower.

In het leven zoals het is volgens Stoner heb ik geleerd dat

het een kunst is om heel veel schoonheid te vinden in het

banale leven. Dat we iedere dag opnieuw moeten

proberen te beginnen, ook in menselijke rela	es.

Als lievelingslied koos ik “La vie en Rose” in de versie van

Louis Armstrong. Wilt u het nog eens nabeluisteren, klik

hier.

 

Na een filosofisch uurtje was ik te gast in het journaal van

1 uur op VTM die zondag. Ik gaf er toelich	ng rond mijn

overleg rond Ecofin in Litouwen en ik heb de nodige

toelich	ng gegeven rond mijn 4 werven en de poli	eke

uitdagingen voor het najaar waarover ik u vorige week al

vertelde. U kunt het hier nog eens opnieuw bekijken. 

 

Nog op die zondag was ik ere-gast op het zondagsontbijt

van CD&V Gooik. Burgemeester Michel Doomst is de

ideale gastheer in een dankbare en dynamische afdeling.

 

Het belang van een sterke bankenunie - ECOFIN

 

Op 14 september ontmoe;e ik in Vilnius (Litouwen) mijn

Europese collega’s en Gouverneurs van de Centrale

Banken voor een informeel overleg. De besprekingen

gingen over de toekomst van de Europese Bankenunie, de

economische vooruitzichten en de Europese strijd tegen
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belas	ngsfraude en belas	ngontwijking. Iedereen was het

erover eens dat we moeten streven naar een sterke

bankenunie om de uitdagingen waar we voor staan aan te

kunnen.

In de strijd tegen belas	ngontwijking en fraude heb ik

aangestuurd op een zo breed mogelijke samenwerking

betreffende de automa	sche uitwisseling van gegevens

tussen de lidstaten.
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