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01 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

impact van stijgende energieprijzen op de index" (55020079C) 

01 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'incidence sur l'index de la hausse des prix de l'énergie" (55020079C) 

 

01.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, allereerst mijn excuses dat ik te laat ben. Ik ben met 

de trein gekomen, maar daar hebben ze nog wel wat werk aan de 

winkel. Ik begrijp dat alles opgelost zal zijn zodra we allemaal gratis 

mogen sporen. 

 

Ik heb een hele reeks vragen over de begroting. Het zijn boeiende 

tijden. Zo meteen begint u aan het begrotingsconclaaf en daarom is 

het interessant om met het Parlement vooraf enkele parameters te 

schetsen: waar staan we en waar gaan we naartoe? Ik begin bij de 

vierde vraag, over de impact van de stijgende energieprijzen op de 

index. 

 

We stellen vast dat de energieprijzen blijven stijgen. Vanochtend nog 

was de fenomenale stijging van de gasprijzen in het nieuws. Dat werkt 

natuurlijk door omdat wij een systeem kennen van automatische 

indexering, waardoor de lonen mee stijgen en een aantal uitkeringen 

verhoogt. Die indexering was voorspeld door een aantal 

onafhankelijke organisaties, maar werd nog niet meegenomen in de 

begroting. Dat zal dus moeten gebeuren door middel van een 

aanpassingsblad, hebben we van u al te horen gekregen. Toch zou 

het goed zijn als u nog even de laatste stand van zaken schetst. Nu is 

immers de analyse dat de begroting binnen het jaar nogmaals zal 

worden overschreden. Als ik me niet vergis, zou dat in juni 2022 het 

geval zijn. 

 

Ik had dus graag de laatste stand van zaken om een en ander 

begrotingsmatig correct te kunnen inschatten. Hoe zit het met de 

begrotingsaanpassing nu, én met de stijging en mogelijke indexering 

over een aantal maanden? 

01.01  Sander Loones (N-VA): 

Les prix de l'énergie enregistrent 

une augmentation phénoménale. 

Le système d'indexation auto-

matique entraîne également une 

hausse des salaires et de 

plusieurs allocations. L'indexation 

n'est pas encore comptabilisée 

dans le budget, mais la secrétaire 

d'État soumettra un feuilleton 

d'ajustement à cet effet. Selon les 

dernières données disponibles, 

l'indice pivot serait de nouveau 

dépassé dès juin 2022. 

 

Comment ces éléments seront-ils 

inscrits au budget? 
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01.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: De inflatievooruitzichten zijn 

momenteel sterk onderhevig aan veranderingen. De laatste 

inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau dateren van 

7 september 2021. De gemiddelde jaarinflatie – dus het nationale 

indexcijfer der consumptieprijzen (NICP) – wordt voor 2021 geraamd 

op 1,90 % en voor 2022 op 2,10 % ten opzichte van 0,74 % in 2020 

en 1,44 % in 2019. 

 

De groeivoet van de zogenoemde gezondheidsindex, die onder meer 

wordt gebruikt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale 

uitkeringen en huurprijzen, zal in 2021 gemiddeld 1,60 % en in 2022 

gemiddeld 2,10 % bedragen, ten opzichte van 0,99 % in 2020 en 

1,46 % in 2019. 

 

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en 

sociale uitkeringen laatst bereikt. Dit is twee maanden vroeger dan 

wat in de vorige inflatievooruitzichten van juli 2021 verwacht werd. De 

volgende overschrijding van de spilindex – momenteel 111,53 – zou 

plaatsvinden in juni 2022.  

 

De budgettaire impact op de primaire uitgaven van de overschrijding 

van de spilindex in augustus in plaats van in oktober wordt geraamd 

op bijna 80 miljoen euro. Dit bedrag komt boven op het bedrag van 

60 miljoen euro, dat al werd opgenomen in de nota van het 

Monitoringcomité en dat de kostprijs in 2021 voor een overschrijding 

van de spilindex in oktober moest dekken.  

 

Op 21 september zal het Monitoringcomité evenwel een actualisatie 

van zijn rapport van juli publiceren voor de begrotingsjaren 2021-

2022, wat het ondertussen heeft gedaan. Hierbij zullen de ramingen 

onder meer gebaseerd zijn op macro-economische parameters uit de 

economische begroting van het Federaal Planbureau van 

9 september. Op dat moment zal het effect van de vervroegde 

overschrijding van de spilindex ook gekend zijn langs de uitgavenzijde 

op de sociale prestaties en langs de ontvangstenzijde op de sociale 

bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.  

 

Men vergeet immers vaak dat een overschrijding van de spilindex niet 

enkel langs de uitgavenzijde een impact heeft, maar ook langs de 

ontvangstenzijde. Bovendien laat ik dan nog de afgeleide effecten op 

onder andere de consumptie, de btw en de vennootschapsbelasting 

buiten beschouwing.  

 

Ik herinner er u ook aan dat bijvoorbeeld de regering Michel I bij haar 

aantreden nog een indexsprong heeft doorgevoerd en dat op basis 

van de ramingen van de toenmalige minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt deze operatie budgetneutraal was.  

 

01.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Selon les dernières prévi-

sions du Bureau fédéral du Plan, 

l'inflation annuelle moyenne est 

estimée à 1,9 % pour 2021 et à 

2,1 % pour 2022. Le taux de 

croissance de l'indice santé, utilisé 

pour calculer l'indexation des sa-

laires, des allocations et des 

loyers, s'élèvera à 1,6 % en 

moyenne en 2021 et à 2,1 % en 

moyenne en 2022. 

 

En août 2021, l'indice pivot 

applicable aux salaires de la 

fonction publique et aux allo-

cations sociales a été atteint, deux 

mois plus tôt que ne l'attendaient 

les prévisions d'inflation. Le 

prochain dépassement de l'indice 

pivot aurait lieu en juin 2022. 

 

L'impact budgétaire de ce 

dépassement plus précoce que 

prévu de l'indice pivot est estimé à 

près de 80 millions d'euros, qui 

viennent s'ajouter au montant de 

60 millions d'euros dont le Comité 

de monitoring a tenu compte dans 

son rapport de juillet pour une 

indexation en octobre. Le Comité 

de monitoring a entre-temps ac-

tualisé son rapport en s'appuyant 

sur les paramètres macro-

économiques du budget écono-

mique du Bureau fédéral du Plan 

du 9 septembre. 

 

Le dépassement de l'indice pivot a 

un effet non seulement sur les 

dépenses, mais aussi sur les 

recettes, et plus spécifiquement 

sur les cotisations sociales et le 

précompte professionnel. Il y a en 

outre des effets dérivés sur la 

consommation, la TVA et l'impôt 

des sociétés. 

 

Le saut d'index que le gouver-

nement Michel a instauré lors de 

son entrée en fonction était – 

selon le ministre des Finances de 

l'époque – une opération neutre 

sur le plan budgétaire. 

 

01.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, u bevestigt dat de volgende overschrijding van de 

01.03  Sander Loones (N-VA): 

Dans le cadre des discussions 
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spilindex volgens de prognoses in juni 2022 zal plaatsvinden. Dan 

weten we dat daarmee rekening zal moeten worden gehouden in de 

begrotingsgesprekken de komende weken.  

 

Ik ben eerlijk gezegd wat verbaasd over de budgettaire impact. We 

hebben die immers besproken bij de begrotingscontrole net voor de 

zomer. Ik meen me te herinneren dat in de nota van het Rekenhof 

een bedrag van 267 miljoen euro is vermeld. Het ging toen over de 

impact over meerdere maanden. Ik denk drie maanden. 

 

Als u spreekt over een budgettaire impact van 80 miljoen euro boven 

op de al geraamde 60 miljoen euro, dan gaat het om 140 miljoen euro 

in totaal en niet om het bedrag van 260 miljoen euro van het 

Rekenhof. Bovendien was dat laatste bedrag alleen maar voor de 

maanden oktober, november en december. Het bedrag van 140 

miljoen euro heeft minstens ook betrekking op de maand september 

gelet op de vervroegde overschrijding.  

 

Ik mis daarover mogelijk wat informatie, zodat ik kan nagaan wat de 

totale meerkosten zijn voor de begroting van dit jaar en eventueel 

voor de begrotingen van de komende jaren. 

 

budgétaires pour l'année pro-

chaine, il devra être tenu compte 

de ce dépassement de l'indice 

pivot en juin 2022. 

 

Je suis étonné de l'impact 

budgétaire pour cette année. Alors 

que la Cour des comptes avait 

mentionné un montant de 

267 millions d'euros en cas de 

dépassement de l'indice pivot 

en octobre, la ministre parle à 

présent d'un total de 140 millions 

d'euros avec un dépassement 

anticipé à partir de septembre. 

 

 

01.04 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Loones, ik heb hier 

de details van wat een maand extra zou kosten. Op de post 

Personeel in de primaire uitgaven zou er 10 miljoen euro moeten 

worden ingeschreven, op die van Personeel voor de entiteiten 

931.000 euro, op de dotatie pensioenen 40 miljoen euro, op de post 

Personen met een handicap 6 miljoen euro, op die van OCMW RMI 

(Recht op Maatschappelijke Integratie) 1,3 miljoen euro, op die van 

OCMW voor de uitvoering van de wet van 1965 216.000 euro, goed 

voor een totaal van 60 miljoen euro per maand. 

 

01.04  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Si l'on additionne entre 

elles les dépenses supplémen-

taires par département, l'on obtient 

un montant de 60 millions d'euros 

par mois. 

 

 

01.05  Sander Loones (N-VA): U geeft dus de kostprijs per maand, 

terwijl het Rekenhof sprak over drie maanden. Vermenigvuldigt men 

80 miljoen met 3, dan komt men inderdaad aan 240 miljoen uit. Dat 

zal de cijfers verklaren. 

 

01.05  Sander Loones (N-VA): La 

secrétaire d'État mentionne les 

coûts par mois, alors que la Cour 

des comptes a réalisé l'addition 

pour trois mois. Si l'on multiplie 

80 millions d'euros par 3, l'on 

obtient un montant de 240 millions 

d'euros. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het 

rechttrekken van de begroting" (55020078C) 

02 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le 

redressement budgétaire" (55020078C) 

 

02.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, er is 

heel wat interesse in de begroting. We hebben dat gezien aan de 

interviews die onder andere door partijvoorzitters werden gegeven. 

Deze ochtend zal een aantal daarvan de revue passeren. 

 

Deze vraag werd ingediend naar aanleiding van een interview met 

Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, in de Krant van West-

Vlaanderen, waarin hij zei dat de begroting dé test voor deze regering 

wordt. Hij zet daar de parameter op een begroting in evenwicht tegen 

02.01  Sander Loones (N-VA): 

Dans un entretien accordé à un 

quotidien, Conner Rousseau, le 

président de Vooruit, déclarait que 

la confection du budget serait un 

test décisif pour l'exécutif, avec le 

retour à l'équilibre budgétaire à 

l'horizon 2030 en ligne de mire. 
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2030. Persoonlijk zou ik graag meer ambitie zien, maar ik was best 

verbaasd door de ambitie van Conner Rousseau. Ik had verwacht dat 

die lager zou zijn en een latere datum dan 2030 zou vermelden. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik heb de volgende vragen. Is dat 

doorgesproken? Is dat puur Conner Rousseau aan het woord of wordt 

ook binnen de regering een bepaalde datum als referentie gehanteerd 

en is die dan voor de regering en voor u 2030? 

 

In het interview werd ook verwezen naar Jean-Luc Dehaene en de 

oefeningen die toen gebeurd zijn om België te laten toetreden tot de 

eurozone. Er werd toen een voorlopige bijzondere crisisbelasting 

ingevoerd, die wij vandaag, intussen al 30 jaar later, echter nog 

steeds betalen. Ik kan deze vraag wat actualiseren, want ik lees nu 

dat de minister van Financiën die crisisbelasting wil afschaffen. 

 

Men ziet dat trouwens als de pendant om de taks op de tweede 

verblijven af te schaffen, de RSZ op voetballers af te schaffen en iets 

te doen met de auteursrechten. De minister zegt dat als we die fiscale 

voordelen afschaffen, we in de plaats die crisisbelasting kunnen 

afschaffen. Hoe zit het met die crisisbelasting? Blijft die van kracht? 

Vindt u ook dat dit logisch is? Wordt er overwogen om een 

soortgelijke nieuwe belasting in te voeren, gelet op corona? 

 

Daarnaast is er de discussie over de Europese begrotingsnormen, 

maar gelet op de spreektijd zal ik die vraag straks stellen. 

 

La question a-t-elle été abordée au 

sein du gouvernement? L'impôt de 

crise, instauré à l'époque par 

Jean-Luc Dehaene pour assurer 

l'admission de la Belgique à la 

zone euro, sera-t-il maintenu? La 

secrétaire d'État juge-t-elle ce 

maintien cohérent? Compte tenu 

de la crise sanitaire, le gouver-

nement envisage-t-il l'instauration 

d'un nouvel impôt analogue?   

 

 

02.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Als staatssecretaris voor 

Begroting binnen deze regering moet ik er in eerste instantie voor 

zorgen dat het regeerakkoord correct wordt uitgevoerd.  

 

In het regeerakkoord wordt per entiteit voorzien in een vaste en 

variabele inspanning. De vaste inspanning bedraagt 0,2 % van het 

bruto binnenlands product, cumulatief per jaar, voor de periode 2021 

en 2024. Voor de variabele inspanning werd beslist deze te laten 

ingaan vanaf 2022 en afhankelijk te maken van het niveau van het 

bbp en van de opgetekende groeicijfers. 

 

In het kader van de opmaak van de begroting 2022 zal moeten 

worden nagegaan of de uitvoering van de vaste inspanning op 

schema zit en zal de variabele inspanning op basis van de 

parameters van de economische begroting van september moeten 

berekend worden en ingevuld. 

 

De horizon voor deze regering beperkt zich tot 2024 en de krachtlijnen 

van het begrotingsbeleid werden vastgelegd in het regeerakkoord, 

zoals daarnet uitgelegd. Ik begrijp dat u graag een concreet jaartal 

van mij hoort, maar ik zal u op dat vlak moeten teleurstellen. We 

worstelen nog met wat, hopelijk, de naweeën zijn van de 

gezondheidscrisis die, hoewel minder erg dan oorspronkelijk 

gevreesd, een ongeziene impact heeft gehad op onze economie. Er is 

nog altijd veel onzekerheid over zowel het verloop van de coronacrisis 

als de kracht van het herstel. De eerste doelstelling moet zijn om de 

aangroei van de schuldgraad te stoppen en de stijging om te buigen 

naar een daling. Dat is echt prioritair. 

 

In het regeerakkoord werd een verdeling van de variabele inspanning 

voorzien van een derde uitgaven, een derde ontvangsten en een 

02.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: En ma qualité de secrétaire 

d'État au Budget, je dois veiller à 

l'exécution correcte de l'accord de 

gouvernement. Dans ce dernier, 

un effort fixe de 0,2 % du produit 

intérieur brut est prévu par entité, 

et ce pourcentage est cumulatif 

par année pour la période 2021-

2024. L'effort variable débutera en 

2022 et sera proportionnel au PIB 

et aux taux de croissance. Ces 

chiffres feront l'objet de vérifi-

cations et d'estimations plus 

approfondies lors de la confection 

du budget. L'horizon de ce 

gouvernement se limite à 2024. Je 

ne suis pas en mesure de vous 

donner une année précise pour 

cet objectif étant donné que nous 

devons encore gérer les suites de 

la crise sanitaire, qui a eu une 

incidence colossale sur notre 

économie. De nombreuses incer-

titudes demeurent. Notre premier 

objectif doit être de mettre fin à la 

croissance du taux d'endettement 

et d'arriver à faire baisser ce 

chiffre. 

 

Dans l'accord de gouvernement, il 
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derde diversen. Hieruit afleiden dat er gedacht wordt aan de invoering 

van een crisisbelasting, waarover u sprak, is zeker voorbarig. 

 

Deze regering zal in het kader van de voorbereiding van de begroting 

2022, op basis van de economische begroting van 9 september, de te 

leveren variabele inspanning bepalen en deze overeenkomstig de in 

het regeerakkoord overeengekomen sleutel concretiseren met de 

nodige maatregelen. 

 

Er is op dit ogenblik nog geen officieel standpunt van de Europese 

Commissie over een eventuele aanpassing van het budgettaire kader 

of over een andere behandeling van overheidsinvesteringen. De 

oorspronkelijke door de Commissie voorgestelde timing, eind 2020, 

werd onder druk van de coronacrisis uitgesteld. 

 

est prévu de répartir l'effort 

variable à raison d'un tiers par les 

dépenses, un tiers par les recettes 

et un tiers par d'autres biais. Il ne 

faut pas encore en déduire qu'un 

impôt de crise sera instauré. 

 

En préparation du budget 2022, le 

gouvernement fixera l'effort vari-

able à fournir sur la base du 

budget économique du 9 septem-

bre et concrétisera celui-ci en 

prenant les mesures nécessaires. 

 

Nous ne disposons pas encore 

d'une position officielle de la 

Commission européenne concer-

nant une éventuelle adaptation du 

cadre budgétaire ou un autre 

traitement des investissements 

publics. Le calendrier initialement 

fixé par la Commission à fin 2020 

a été reporté à la suite de la crise 

du coronavirus. 

 

02.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik heb 

straks nog vragen over het Europees kader en het regeerakkoord, 

want daar bestaat ook een spanningsveld tussen wat in de pers wordt 

gezegd en wat in het Parlement wordt gezegd. 

 

Ik wil nog kort repliceren op de voorlopige crisisbelasting. Ik noteer 

dat u hebt gezegd dat de discussie over de invoering van een 

voorlopige crisisbelasting naar aanleiding van corona voorbarig is. Ik 

heb u de deur dus niet fors horen sluiten, maar in het regeerakkoord 

staat wel dat er geen nieuwe belastingen worden ingevoerd. Ik hoor u 

dat als staatssecretaris van Begroting niet even fors zeggen. Dit kan 

dus misschien toch nog de uitkomst van de begrotingsbesprekingen 

kan zijn. Dat zou dus niet helemaal uitgesloten zijn. We zullen zien. 

 

02.03  Sander Loones (N-VA): La 

discussion sur l'instauration d'une 

contribution de crise provisoire à 

l'occasion de la crise du corona-

virus est apparemment prématu-

rée, bien que l'accord de 

gouvernement précise qu'il n'in-

staurera pas de nouveaux impôts. 

J'entends que la secrétaire d'État 

n'est pas aussi résolue à cet 

égard. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

aankondiging van maatregelen zonder dat er in een afdoend budget voorzien wordt" (55020253C) 

03 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'annonce de mesures en l'absence de budget suffisant" (55020253C) 

 

03.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, deze vraag betreft ook een belangrijk thema. Ze gaat 

over ministers die graag en heel voluntaristisch allerlei zaken 

aankondigen, waarbij de budgetten echter niet steeds blijken te 

volgen. Minstens loopt er op dat vlak iets mis. Ik zou daarover graag 

meer transparantie krijgen. 

 

In bedoeld geval gaat het over de steun voor mensen die naar de 

psycholoog willen gaan. Die maatregel is heel breed aangekondigd 

door de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Dat 

consulteren van een psycholoog zou in de toekomst kunnen voor 

03.01  Sander Loones (N-VA): Il 

n'est pas rare que des ministres 

annoncent avec enthousiasme 

toutes sortes de mesures dont il 

se révèle qu'elles ne reposent pas 

toujours sur les budgets suffisants. 

Ainsi, les citoyens pourraient à 

l'avenir consulter un psychologue 

pour seulement 11 euros. Le 

ministre Vandenbroucke a dégagé 

151 millions d'euros à cet effet, 
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slechts elf euro, wat een heel grote drempelverlaging betekent. 

Mensen, ook jongeren, zullen makkelijker naar de psycholoog kunnen 

gaan. De kosten ervan zouden worden beperkt. 

 

Wat lezen wij van de specialisten? Een en ander zou niet het geval 

zijn. Slechts dertig procent van de psychologen zou volgens het tarief 

van elf euro werken. Dat komt, omdat er niet voldoende budget is 

uitgetrokken. Dat stelt alvast de Vlaamse Vereniging voor Klinisch 

Psychologen. Zij stelt dat minister Vandenbroucke daarvoor 

151 miljoen euro heeft uitgetrokken, terwijl de kostprijs anderhalf 

miljard euro zou bedragen. 

 

Ik heb het daar altijd moeilijk mee. Ik heb er in het verleden ook al op 

gewezen dat naar mijn mening een overheid geen verwachtingen 

moet scheppen die ze niet kan inlossen. Dat is immers niet alleen niet 

goed voor de geloofwaardigheid van de politiek maar ook niet voor het 

draagvlak van degelijk bestuur. 

 

Daarom heb ik een aantal vragen. 

 

Hoe komt dat nu juist? Hoe komt het dat een minister zomaar kan 

communiceren dat iedereen voor elf euro naar de psycholoog kan, 

hoewel dat niet klopt? 

 

Welk dossier is vooraf aan u bezorgd? Welke cijfers stonden daarin? 

Welke analyses zijn gemaakt? Welke parameters zijn gebruikt? 

 

Wat was het begrotingsadvies van de Inspectie van Financiën? Heeft 

zij niet de bemerking gemaakt dat die 151 miljoen euro ruimschoots 

onvoldoende is en maar een tiende is van het bedrag dat blijkbaar 

nodig zou zijn? 

 

Het is echt bijzonder dat een dergelijke maatregel wordt gecommu-

niceerd, bovendien nog naar mensen die zwakker staan in de 

maatschappij, en dat echt verwachtingen worden gecreëerd die 

blijkbaar niet kunnen worden ingelost. 

 

alors que le coût de cette mesure 

s'élèverait, semble-t-il, à un 

milliard et demi d'euros. 

 

Comment est-ce possible? 

Quelles données ont-elles été 

transmises à la secrétaire d'État à 

ce sujet? Quel avis budgétaire 

l'Inspection des finances a-t-elle 

formulé? 

 

 

03.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Loones, eind juni 2021 werd inderdaad een overeenkomst 

ondertekend tussen de vertegenwoordigers van de sector, het RIZIV 

en de FOD Volksgezondheid. 

 

Het dossier werd nog niet voorgelegd aan de regering. Ik heb 

daarover dus nog geen begrotingsakkoord afgeleverd. 

 

Er werd wel reeds een aantal keer gevraagd het dossier snel voor te 

leggen aan de regering. 

 

Momenteel kan ik u dus enkel meegeven dat binnen de begroting van 

het RIZIV een bedrag van 39 miljoen euro is ingeschreven binnen de 

partiële begrotingsdoelstelling 40 met titel 'Psychologische Zorg' en 

200 miljoen euro binnen de partiële begrotingsdoelstelling 45, zijnde 

'Herwaardering Geestelijke Gezondheidszorg'. 

 

Voor alle overige vragen kan ik u dus enkel doorverwijzen naar de 

bevoegde minister. 

 

03.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Un accord a en effet été 

signé fin juin 2021 entre les 

représentants du secteur, l'INAMI 

et le SPF Santé publique. Le 

dossier n'a pas encore été soumis 

au gouvernement. Je n'ai donc 

pas encore fourni d'accord 

budgétaire à ce sujet. Il a, il est 

vrai, été demandé à plusieurs 

reprises de soumettre le dossier 

rapidement. Pour l'instant, je puis 

uniquement mentionner que dans 

le budget de l'INAMI, un montant 

de 39 millions d'euros a été inscrit 

dans l'objectif budgétaire partiel 40 

sous le titre "Soins psycholo-

giques" et un montant de 

200 millions d'euros dans l'objectif 

budgétaire partiel 45 concernant la 

revalorisation des soins de santé 
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mentale. Pour les autres ques-

tions, je vous renvoie vers le 

ministre compétent. 

 

03.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, 

hiermee is nogmaals bewezen welke ondankbare job u hebt, maar ik 

ben wel blij dat het blijkbaar om 230 miljoen euro gaat en niet over 

150 miljoen euro. Het is nog niet de 1,5 miljard euro die nodig is, maar 

het is al iets meer.  

 

U zult hierover echter binnen de regering toch een hartig woordje 

moeten praten. Het gaat immers over een maatregel die op 

1 september in werking is getreden, maar u zegt dat die nog niet op 

de ministerraad is besproken en dat u daarover zelfs nog geen 

dossier hebt gekregen. Welke manier van werken is dat? Er worden 

beleidswijzigingen doorgevoerd, maar daar wordt in de regering zelfs 

niet over gesproken en de minister van Volksgezondheid vindt het 

zelfs niet de moeite om over die maatregel het advies van de 

Inspectie van Financiën of het advies van de diensten van Begroting 

te vragen. Dat is gewoon onbehoorlijk bestuur. Dat zijn woorden die ik 

niet licht gebruik en ik denk dat minister Vandenbroucke meer waard 

is, want wij kennen hem als een degelijke minister. Dat gebeurt dan 

ook nog eens op de kap van mensen die psychologisch zwakker 

staan. Ik vind dat echt… Ik zal mijn zin niet afmaken.  

 

03.03  Sander Loones (N-VA): 

Apparemment, le budget a déjà 

été porté à 230 millions d'euros au 

lieu des 150 millions initialement 

prévus. Il s'agit néanmoins d'une 

mesure entrée en vigueur le 

1er septembre qui, selon la 

secrétaire d'État, n'a pas encore 

été discutée au Conseil des 

ministres et pour laquelle elle n'a 

même pas encore reçu de dossier. 

C'est un exemple pur et simple de 

mauvaise gestion, au détriment de 

personnes psychologiquement 

fragiles qui plus est. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"Het rapport 'Regionale economische vooruitzichten 2021-2026'" (55019996C) 

04 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"Le rapport "Perspectives économiques régionales 2021-2026"" (55019996C) 

 

04.01  Wouter Vermeersch (VB): In juli 2021 werden de 'Regionale 

economische vooruitzichten 2021-2026' gepubliceerd. Deze zijn het 

resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het 

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut 

Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 

en Statistiek Vlaanderen. De regionale vooruitzichten schetsen een 

economisch scenario voor de drie Gewesten van dit land. De 

regionale vooruitzichten tonen aan dat de economische groei in de 

drie Gewesten geleidelijk vertraagt na het herstel in 2021 en 2022. 

 

Welke impact hebben deze regionale vooruitzichten op de 

begrotingsdoelstellingen die de regering vooropstelde voor deze 

legislatuur? 

  

De regering wil tegen 2030 komen tot een tewerkstellingsgraad van 

80% van de actieve bevolking. In dat kader is ze van oordeel dat de 

van dat beleid verwachte terugverdieneffecten progressief zullen 

stijgen van 50 miljoen euro in 2021 naar 400 miljoen euro in 2024. Om 

tot dat rendement te komen veronderstelt de regering dat er in 2021 

2.500 en in 2024 20.000 extra personen aan het werk zullen gaan 

naar aanleiding van de maatregelen die zullen worden genomen om 

die doelstelling te realiseren. Uit de regionale vooruitzichten blijkt 

echter dat de werkgelegenheidsgraad stijgt naar 71,9% tegen 2026. 

 

Welke impact hebben deze regionale vooruitzichten op deze 

04.01  Wouter Vermeersch (VB): 

La publication des “Perspectives 

économiques régionales 2021-

2026” en juillet 2021 m'amène à 

poser les questions suivantes. 

 

Quel impact le ralentissement de 

la croissance économique prévu 

dans les trois Régions à partir de 

2023 aura-t-il sur les objectifs 

budgétaires? Par rapport au taux 

d'emploi de 80 % de la population 

active escompté d'ici 2030, le 

gouvernement s'attend à 

engranger 400 millions d'euros 

d'effets retour en 2024. Quel sera 

dès lors l'impact de l'augmentation 

limitée à 71,9 % prévue en 2026? 

Que pensez-vous des prévisions 

de déficits grandissants dans les 

différentes entités? 
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begrotingsdoelstelling inzake 80% tewerkstellingsgraad? 

 

Tegen 2026 bedraagt het tekort 5,6% van het bbp, wat een 

aanzienlijke niveauverandering is ten opzichte van de tekorten van 1 à 

2% (exclusief eenmalige maatregelen) in de laatste jaren vóór de 

gezondheidscrisis. De verwachte tekorten voor de verschillende 

gefedereerde entiteiten voor 2021 vallen ook hoger uit dan in de 

vooruitzichten van februari. Wanneer het vorderingensaldo wordt 

uitgedrukt in procent van een indicator die de budgettaire omvang 

weerspiegelt, zoals de totale ontvangsten of uitgaven, heeft de 

Vlaamse Gemeenschap het kleinste tekort. In 2026 is het tekort in 

absolute cijfers in Vlaanderen (-2,2 miljard euro) zelfs kleiner dan het 

tekort van Waalse Gewest (-1,9 miljard euro) en de Franse 

Gemeenschap (-1,3 miljard euro) samen. Het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie realiseren op zich nog een bijkomend tekort van -1,3 

miljard euro. 

 

Hoe beoordeelt u deze aangroeiende tekorten en negatieve evolutie? 

 

04.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: De regionale vooruitzichten 

hebben geen impact op de begrotingsdoelstellingen zoals deze zijn 

opgenomen in het in april bij de Europese Commissie neergelegde 

stabiliteitsprogramma.  

 

Ten eerste, houden de projecties van het Federaal Planbureau geen 

rekening met alle aangekondigde maatregelen, maar enkel met deze 

waarvan de modaliteiten voldoende gedefinieerd zijn.  

 

Ten tweede, ga ik er vanuit dat ook de deelgebieden, net zoals de 

federale overheid, de nodige bijsturingen doen opdat de voorop-

gestelde doelstellingen worden behaald.  

 

Daarnaast was de geleidelijke vertraging van de groeicijfers voor de 

Gewesten na het herstel 2021 en 2022 al ingecalculeerd in de 

economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau van juni 

voor entiteit 2. Deze projecties werden opgenomen in het rapport van 

het Monitoringcomité van juni.  

 

Deze regionale vooruitzichten zullen er niet toe leiden dat deze 

regering de doelstelling van het streven naar een werkzaamheid van 

80% tegen 2030 zou opgeven. De regering houdt integendeel vast 

aan deze doelstelling die expliciet is opgenomen in het regeer-

akkoord. Om die doelstelling te realiseren wordt onder meer gefocust 

op de inactiviteitsgraad in de categorie van 25 tot 64 jaar in het 

algemeen en op de activiteits- en werkzaamheidsgraad van de 

oudere werknemers en de kwetsbare groepen in het bijzonder. 

Concrete initiatieven en actieplannen zullen daartoe genomen worden 

in samenspraak met de sociale partners en de deelstaten. De 

regering zal op structurele wijze met de deelstaten overleggen om in 

een geest van samenwerkingsfederalisme tot de nodige maatregelen 

te komen die het arbeidsmarktbeleid van de deelstaten kunnen 

flankeren en ondersteunen. 

 

Naar goede gewoonte neemt de regering het rapport van het 

Monitoringcomité als vertrekbasis voor het begrotingsconclaaf. 

Uiteraard beperkt het conclaaf zich tot entiteit 1. Toch wordt ook akte 

genomen van de ramingen van entiteit 2 als onderdeel van het 

04.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Les prévisions régionales 

n'influent aucunement sur les 

objectifs budgétaires, car les 

projections s'appuient exclusive-

ment sur des mesures dont les 

modalités ont déjà été suffi-

samment définies; de plus, les 

entités fédérées procéderont en-

core à des ajustements et le 

ralentissement progressif de la 

croissance a déjà été pris en 

considération.  

 

Le gouvernement maintient le cap 

d'un taux d'emploi de 80 % à 

l'horizon 2030, par le biais de 

mesures ciblées sur la tranche 

d'âge 25 à 64 ans et visant en 

particulier les travailleurs âgés et 

les groupes vulnérables. Une 

coopération avec les entités fédé-

rées et les partenaires sociaux 

sera mise en place à cet égard. 

 

Le rapport du Comité de moni-

toring, lequel constitue le socle du 

conclave budgétaire, a déjà in-

tégré les déficits régionaux et 

locaux prévus. Le Comité de 

monitoring estime le déficit cumulé 

des différents niveaux de pouvoir 

en 2026 à 5 %, alors que le 

Bureau fédéral du Plan et le Fonds 

monétaire international (FMI) 

l'évaluent à respectivement 5,6 et 

4,9 %.  
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resultaat voor de gezamenlijke overheid. In het rapport van het 

Monitoringcomité werd al rekening gehouden met door het 

Planbureau geraamde tekorten voor de Gemeenschappen en 

Gewesten en lokale overheden. Het Monitoringcomité raamde het 

tekort voor de gezamenlijke overheid in 2026 op 5% tegenover een 

tekort van 5,6% volgens de economische vooruitzichten van het 

Federaal Planbureau. Het Internationaal Monetair Fonds raamt het 

tekort voor België voor 2026 op 4,9 %. 

 

De geraamde oplopende tekorten zijn natuurlijk geen goede zaak 

voor de gezamenlijke overheid. Er mag echter niet uit het oog 

verloren worden dat deze projecties ramingen zijn bij ongewijzigd 

beleid. Van elke deelstaat mag verwacht worden dat ook zij de nodige 

maatregelen en actieplannen ondernemen opdat een verdere 

ontsporing van hun budgettaire situatie wordt vermeden. 

 

De federale regering kan op budgettair vlak echter geen dwingende 

maatregel opleggen aan de deelstaten. Zij kan enkel in overleg treden 

naar aanleiding van onder meer het ontwerp van begrotingplan en het 

Stabiliteitsprogramma. 

 

Les projections sont des esti-

mations à politique inchangée et 

afin d'éviter la poursuite de leur 

dérapage budgétaire, il est à 

espérer que les entités fédérées 

procéderont à des ajustements. Si 

le gouvernement fédéral ne peut 

pas imposer des mesures 

contraignantes, il peut néanmoins 

engager la concertation avec les 

entités fédérées.  

 

 

04.03  Wouter Vermeersch (VB): Ten eerste, ik hoop dat de cijfers 

een wake-upcall zijn voor de regering. Daarom heb ik de vraag 

gesteld. U gaat daar nogal gemakkelijk over, vind ik. U becommen-

tarieert zeer gematigd, maar het rapport komt toch tot de conclusie 

dat de werkzaamheidgraad tegen 2026 maar stijgt naar 71 % of 72 %. 

 

U en deze regering willen 80 % behalen tegen 2030. Dat betekent dat 

u op vier jaar tijd nog eens 8 % extra zou moeten bereiken. Uiteraard 

bij ongewijzigd beleid. Dat is toch echt wel een rood knipperlicht. 

 

Het probleem is dat deze regering doelstellingen stelt die pas door de 

volgende regering, of zelfs de regering daarna, zullen moeten behaald 

worden. Tenzij de regering ondertussen een paar keren valt, zal de 

volgende regering normaal gezien regeren van 2024 tot 2029. Deze 

doelstelling van 80 % wordt pas voor 2030 beoogd. 

 

Ten tweede, ik vroeg u uiteraard ook naar de gefedereerde entiteiten. 

Wij zien dat in absolute cijfers het tekort in het Waalse Gewest en in 

de Franse Gemeenschap samen groter zal zijn dan in Vlaanderen. 

Gisteren heeft de Vlaamse regering een aantal aankondigingen 

gedaan over hoe zij het tekort zal aanpakken. Dat zal ook verder 

duidelijk worden in de komende tijd. 

 

U hebt het in uw antwoord ook telkens over ongewijzigd beleid. Maar 

daarover zal ik vandaag nog een aantal andere vragen stellen. Wat is 

eigenlijk het doel van de regering? Wanneer wil zij de kaap van 3 % 

tekort opnieuw halen? Wanneer zullen de begrotingsregels 

gerespecteerd worden? Wanneer zal men de staatschuld opnieuw 

beginnen afbouwen? Dat zijn vragen die ik vandaag zeker nog zal 

stellen. 

 

04.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Le gouvernement fixe des objectifs 

qui ne devront être atteints que par 

un prochain gouvernement. Entre 

2026 et 2030, le taux d'emploi 

devrait augmenter de pas moins 

de 8 %. La ministre ne s'attarde 

guère sur ce point. Hier, le 

gouvernement flamand, qui doit 

faire face à un déficit moins 

important que celui observé dans 

l'autre partir du pays, a précisé 

comment il entend résorber son 

déficit. Je reviendrai dans mes 

questions suivantes sur les 

initiatives que le gouvernement 

fédéral compte prendre à cet 

égard. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"De uitlatingen van de Waalse minister van Begroting" (55020020C) 

05 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 
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"Les déclarations du ministre wallon du Budget" (55020020C) 

 

05.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de voorzitster, ik verwijs 

naar de ingediende vraag. 

 

Voor Jean-Luc Crucke (MR), de Waalse minister van Begroting, zal 

de last van de wederopbouw na de overstromingen in de eerste 

plaats worden gedragen door het Waalse Gewest, maar ook de 

federale regering moet volgens hem haar belofte "om Wallonië niet te 

laten vallen" waar maken. 

In Le Vif laat Crucke ook noteren: “J'ai des contacts avec ma collègue 

Eva De Bleeker et je pense qu'elle peut me rejoindre sur la nécessité 

de règles de gouvernance budgétaire plus adaptées au monde 

d'aujourd'hui." 

 

Kan de staatssecretaris deze contacten bevestigen? Binnen welke 

overlegstructuur vonden deze plaats? Werden de andere Gewesten 

hierbij ook betrokken? 

 

Crucke lijkt te stellen dat de staatssecretaris ook gewonnen is voor 

het aanpassen van de begrotingsregels.  

In De Tijd van 17 december 2020 liet de staatssecretaris net het 

omgekeerde optekenen:  

“'De Commissie heeft haar strenge begrotingsregels zelf losgelaten 

(…) Maar zodra ze weer aanknoopt met het normale begrotingsbeleid, 

zullen wij dat ook doen. Ik ben een aanhanger van begrotings-

discipline." 

Kan de staatssecretaris duidelijkheid scheppen? En werd dit 

standpunt overlegd met de andere Gewesten?  

 

Belga meldde dat Crucke de premier vroeg om bij Europa op soepele 

begrotingsregels aan te dringen. 

Deelt de staatssecretaris het Waalse pleidooi tot verdere opschorting 

en versoepeling van de Europese begrotingsregels en zitten de 

andere Gewesten ook op deze lijn? 

 

Wallonië maakte 2 miljard euro vrij. Federaal 20 miljoen euro via de 

OCMW's en 1 miljoen euro voor het Rode Kruis. 

Waaruit kan de bijkomende federale budgettaire ondersteuning, 

waarop Crucke aanstuurt, bestaan? 

 

Heeft de staatssecretaris in haar contacten met Crucke ook de 

zorgwekkende situatie van de Waalse financiën besproken?  

De Waalse begroting kleurde al bloedrood en daar komt nog eens de 

miljardenfactuur van de coronacrisis én de miljardenfactuur van de 

overstromingen bovenop. 

 

Dit jaar hebben de Waalse overheden (Franse Gemeenschap en 

Waals Gewest) al 32 miljard euro schulden. Tegen 2024 loopt dat op 

tot minstens 44 miljard euro, of anderhalf keer het gezamenlijke 

budget van beide regeringen. 

Acht de staatssecretaris deze budgettaire situatie houdbaar? 

 

Momenteel is de terugbetaling van de schuld beheersbaar dankzij de 

lage rente. Maar bij stijgende rentes komen de Waalse overheden 

budgettair in de gevarenzone door oplopende intrestlasten en een 

verdere daling van internationale ratings.  

Acht de staatssecretaris dat risico beheersbaar? 

05.01  Wouter Vermeersch (VB): 

Pour le ministre wallon du Budget 

Jean-Luc Crucke, la charge de la 

reconstruction faisant suite aux 

inondations reposera d'abord sur 

la Région wallonne, mais le 

gouvernement fédéral doit 

également apporter son soutien. 

 

La secrétaire d'État a-t-elle déjà eu 

des contacts avec lui à ce sujet? 

Selon quelles modalités? Belga a 

indiqué que le ministre Crucke 

avait demandé au premier ministre 

d'insister auprès de l'Europe pour 

bénéficier d'un assouplissement 

des règles budgétaires. Est-ce 

exact? Ce dossier a-t-il fait l'objet 

d'une concertation avec les autres 

Régions? Qu'en est-il du plaidoyer 

wallon en faveur de la suspension 

et de l'assouplissement accrus des 

règles budgétaires européennes? 

En quoi peut consister le soutien 

budgétaire fédéral supplémentaire 

visé par le ministre Crucke? La 

secrétaire d'État a-t-elle également 

évoqué dans ses contacts avec lui 

la situation préoccupante des 

finances wallonnes? La Commu-

nauté française et la Région 

wallonne croulent d'ores et déjà 

sous 32 milliards d'euros de 

dettes; d'ici 2024, ce montant 

grimperait au moins à 44 milliards, 

soit une fois et demi leur budget. 

La secrétaire d'État estime-t-elle 

cette situation tenable, surtout en 

cas d'augmentation des charges 

d'intérêt sur la dette? 
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05.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Op geregelde tijdstippen is 

er overleg tussen de ministers van Begroting van de diverse 

overheden. Dat gebeurt doorgaans binnen de Interministeriële 

Conferentie voor Financiën en Begroting. 

 

Ik heb op 26 augustus een brief ontvangen van minister Crucke, 

bevoegd voor Begroting in de Waalse regering, in verband met de 

budgettaire impact van de overstromingen van juli 2021 op de Waalse 

begroting. Ik kan uit de brief niet direct afleiden dat er een aanpassing 

van de Europese begrotingsregels wordt gevraagd. Er wordt echter 

wel gevraagd om bij budgettaire discussies rekening te houden met 

de impact van deze natuurramp. 

 

Wat eventuele contacten tussen de premier en minister Crucke 

betreft, verwijs ik u graag door naar de betrokkenen. Er is momenteel 

geen beslissing om andere budgettaire middelen vrij te maken. 

 

Op dinsdag 21 september heeft er een vergadering van de Interminis-

teriële Conferentie voor Financiën en Begroting plaatsgevonden 

waarbij ook de heer Crucke aanwezig was. In de variapunten werden 

de regio's eraan herinnerd dat ze ons in het kader van de 

voorbereidende werkzaamheden voor het draft budgetary plan hun 

info, ook die over de overstromingen, tegen 30 september dienden te 

bezorgen. 

 

Van elke deelstaat mag verwacht worden dat zij de nodige 

maatregelen en actieplannen neemt opdat een ontsporing van de 

budgettaire situatie wordt vermeden. De federale regering kan op 

budgettair vlak weinig dwingende maatregelen opleggen ten aanzien 

van de deelstaten. Binnen de Belgische institutionele context zijn de 

deelstaten verantwoordelijk voor hun budgettair beleid. 

 

05.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Des concertations ont lieu 

régulièrement entre les ministres 

du Budget des différentes 

autorités lors du Comité inter-

ministériel des Finances et du 

Budget. Le 26 août, j'ai reçu une 

lettre du ministre wallon du Budget 

Crucke concernant l'incidence 

budgétaire des inondations sur le 

budget wallon. Je ne peux pas en 

déduire directement qu'il demande 

un ajustement des règles 

budgétaires européennes, mais 

qu'il demande de tenir compte de 

cette catastrophe naturelle lors 

des discussions budgétaires. 

S'agissant des contacts entre le 

Premier ministre et le ministre 

Crucke, je vous renvoie aux 

intéressés. Il n'a pas été décidé 

pour l'heure de libérer d'autres 

moyens budgétaires. Au cours du 

Comité interministériel des 

Finances et du Budget du 

21 septembre, il a été rappelé aux 

Régions de transmettre, pour le 

30 septembre, leurs données, y 

compris celles sur les inondations, 

dans le cadre de la préparation du 

projet de plan budgétaire (draft 

budgetary plan). 

 

Il est à espérer que les différentes 

entités fédérées adopteront des 

mesures et des plans d'action afin 

d'éviter un dérapage budgétaire. 

En matière budgétaire, dès lors 

que d'un point de vue 

institutionnel, les entités fédérées 

sont responsables de leur politique 

budgétaire, l'exécutif fédéral ne 

dispose que d'une maigre marge 

pour leur imposer des mesures 

contraignantes. 

 

05.03  Wouter Vermeersch (VB): Dank u, mevrouw de voorzitster.  

 

Mevrouw de staatssecretaris, de vraag is al een tijdje geleden 

ingediend maar uiteindelijk is die wel brandend actueel. Mijn vraag 

was immers wat de federale overheid kan doen naar Wallonië toe. Er 

zijn door de premier een aantal beloftes gemaakt aan Wallonië. 

Ondertussen werden reeds cijfers genoemd. Wallonië wil een fonds 

van 1,2 miljard euro en vraagt daarvoor minsterns 600 miljoen euro. 

Ik dacht dat het staatssecretaris Dermine was die zei dat ze 600 

miljoen euro nodig hebben. Ondertussen heeft zijn collega Crucke 

gezegd dat het ministens 600 miljoen euro moet zijn dat van het 

05.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Que peut faire le gouvernement 

fédéral face à la Wallonie? Celle-ci 

veut instaurer un fonds de 

1,2 milliard d'euros et demande 

une contribution fédérale d'au 

moins 600 millions d'euros. Il est 

important de suivre cela de près. 

Le gouvernement wallon n'était 

pas prêt pour affronter la crise 

sanitaire et affiche un déficit 
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federale niveau moet komen. Het is dus wel belangrijk om dat 

allemaal in de gaten te houden. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, in de pers werpt u zich soms op als de 

nieuwe Margaret Thatcher binnen België. Misschien moet u op de 

wijze van Margaret Thatcher gaan spreken met de heer Crucke. Ik 

citeer de cijfers. Dit jaar hebben de Waalse overheden al 32 miljard 

euro schulden gemaakt. Tegen 2024 loopt dat op tot minstens 44 

miljard euro.  

 

De Waalse overheid was niet klaar voor de coronacrisis en had al 

jaren rode cijfers. Daar bovenop kwam de coronafactuur en daar 

komt nu nog de overstromingsfactuur bovenop. Ik kan u dus alleen 

maar aanraden om toch op de wijze van Margaret Thatcher binnen 

België en tegenover uw coalitiepartners op de tafel te slaan. Uiteraard 

met het voorbehoud dat elke regio binnen België autonoom beslist 

wat ze met haar centen doet. Dat is de opdracht, denk ik. 

 

budgétaire depuis des années. À 

la facture corona, il faudra à 

présent ajouter la facture des 

inondations. Je compte sur la 

secrétaire d'État pour faire preuve 

de fermeté dans ce dossier.   

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"Het begrotingsevenwicht tegen 2030" (55020033C) 

06 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'équilibre budgétaire pour 2030" (55020033C) 

 

06.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, ik 

verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag. Het betreft een 

voorstel van Conner Rousseau. 

 

De voorzitter van meerderheidspartij Vooruit pleit in de Krant van 

West-Vlaanderen voor een begroting in evenwicht in 2030: 

 

“Wat is uw economische hervorming? 

Conner Rousseau: Het doel is een begroting in evenwicht tegen 2030. 

Dat moet wel een gezonde begroting zijn met ruimte om te investeren 

in de volgende generaties. (…)" 

 

1. Acht de staatssecretaris een begroting in evenwicht tegen 2030 

ernstig? 

2. Ligt deze doelstelling concreet op de regeringstafel? 

3. Wanneer acht de staatssecretaris een begroting in evenwicht 

opnieuw noodzakelijk en wenselijk? Graag een concreet jaartal. 

 

06.01  Wouter Vermeersch (VB): 

Dans une interview accordée à un 

quotidien, le président de Vooruit, 

Conner Rousseau, a plaidé pour 

un budget en équilibre en 2030. 

 

La secrétaire d'État considère-t-

elle que c'est réaliste et cet objectif 

est-il concrètement sur la table du 

gouvernement? Quand un budget 

en équilibre est-il de nouveau 

nécessaire et souhaitable, d'après 

la secrétaire d'État? 

 

 

06.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Vermeersch, als 

staatssecretaris van Begroting moet ik er in de eerste plaats voor 

zorgen dat het regeerakkoord correct wordt uitgevoerd. In het 

regeerakkoord werd voor entiteit I voorzien in een vaste en variabele 

begrotingsinspanning. De vaste begrotingsinspanning bedraagt 0,2% 

van het bruto binnenlands product, gecumuleerd per jaar, voor de 

periode van 2021 tot 2024. 

 

De variabele begrotingsinspanning, die ingaat vanaf 2022, is 

afhankelijk van het bruto binnenlands product en de genoteerde 

groeicijfers. 

 

Bij de opmaak van de begroting 2022 zal moeten worden nagegaan 

of de uitvoering van de vaste begrotingsinspanning op schema zit en 

06.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: (La secrétaire d'État fournit 

une réponse identique à celle 

fournie à la question 

n° 55020078C de M. Loones) 
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zal de variabele begrotingsinspanning op basis van de parameters 

van de economische begroting van september moeten worden 

berekend en ingevuld. 

 

De horizon voor de regering beperkt zich tot 2024 en de krachtlijnen 

van het begrotingsbeleid werden vastgelegd in het regeerakkoord. Ik 

begrijp dat u van mij graag een concreet jaartal hoort, maar ik zal u ter 

zake moeten teleurstellen. We worstelen nog met wat hopelijk de 

nadelen van de gezondheidscrisis zijn, die hoewel minder dan 

voorheen gevreesd, toch een ongeziene impact had op de economie. 

Er is nog altijd onzekerheid over het verloop van de coronacrisis en de 

kracht van het herstel. De eerste doelstelling moet zijn om de 

aangroei van de schuld een halt toe te roepen en de stijging naar een 

daling om te buigen. 

 

Mevrouw de voorzitter, hiermee moet ik nagenoeg hetzelfde antwoord 

geven als op een vorige vraag. Het zou best zijn dat vragen in dat 

geval samengevoegd worden. 

 

De voorzitster: Ik moet bekennen dat er iets fout gelopen is met de lijst. Een aantal vragen was 

samengevoegd, maar werden toch apart aan de orde gesteld. 

 

06.03  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, u 

had het over variabele en vaste inspanningen. We hebben allemaal 

het regeerakkoord gelezen en die passage hebben we al ettelijke 

keren gehoord, we weten dus wat wel en wat niet het doel is van deze 

regering. 

 

In uw antwoord verwees u ook naar de begrotingsopmaak voor 2022. 

Ik hoop dat u daar intussen mee bezig bent, daarom stellen we deze 

vragen ook. We hopen dat we daar vandaag al antwoorden op 

kunnen krijgen. Als we alles moeten uitstellen tot december, dan 

wordt het wel erg laat voor ons. Wij hopen immers met enige 

voorbereiding aan de begrotingsbesprekingen in het Parlement te 

kunnen beginnen. 

 

Het regeerakkoord heeft het wel over het saneren van de begroting 

maar niet over een begroting in evenwicht. Ook hier houdt u het 

echter bij nietszeggende voornemens. U weigert immers concrete en 

duidelijke doestellingen te formuleren. 

 

Conner Rousseau pleitte in de krant voor een begrotingsevenwicht in 

2030, ook de streefdatum voor een werkzaamheidsgraad van 80 %. 

De paars-groene partijen formuleren dus geen doelstellingen voor 

deze regering of de volgende maar pas voor degene die daarna komt. 

Zo is het gemakkelijk om aan politiek te doen, als de meerderheid 

doelstellingen formuleert voor binnen twee regeringen. Partij-

voorzitters als Rousseau kletsen heel wat af in de pers en schuiven 

de hete aardappel voor zich uit. De rekening is dan voor de volgende 

generaties. In die zin is de nieuwe sp.a duidelijk niet anders dan de 

oude. 

 

06.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Le point relatif aux efforts 

variables et fixes nous permet déjà 

de savoir ce qui figure ou non 

parmi les objectifs du gouver-

nement. Espérons que la secré-

taire d'État s'occupe actuellement 

de la confection du budget pour 

2022, car si ce travail est reporté 

à décembre, il ne nous restera 

guère de temps pour nous 

préparer aux discussions budgé-

taires au Parlement. Je n'entends 

parler d'aucun objectif concret 

concernant un budget en équilibre. 

Conner Rousseau a également 

plaidé pour un taux d'emploi de 

80 % d'ici 2030. C'est évidemment 

un peu trop facile. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"De financiële steun aan Afghanistan" (55020123C) 

07 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 
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"Le soutien financier accordé à l'Afghanistan" (55020123C) 

 

07.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, sinds 

2008 heeft België meer dan 60 miljoen euro (72 miljoen dollar) gestort 

in het 'Afghan National Army Trust Fund' (ANA Trust Fund) via 

bijdrages uit de federale begrotingskas. 

 

Het ANA Trust Fund werd opgericht in 2007 om het 'Afghan National 

Army' te ondersteunen, zowel wat betreft training als uitrusting. De 

bijdragen aan het Trust Fund komen van 29 NAVO-bondgenoten, 12 

partnerlanden en de Afghaanse regering zelf. Staatshoofden en 

regeringsleiders beslisten op de NAVO-top van 2018 in Brussel om 

het Afghaanse leger steun te verlenen tot 2024 

1. Kan de staatssecretaris deze cijfers bevestigen? 

2. België was bijna twee decennia lang ook militair aanwezig in 

Afghanistan.  

Kan de staatssecretaris de kostprijs voor de begroting van deze 

militaire operaties in Afghanistan ramen? 

3. Zijn er naast het 'Afghan National Army Trust Fund' en de militaire 

operaties in Afghanistan nog andere middelen uit de federale 

begroting naar Afghanistan gevloeid in de afgelopen jaren? Zo ja, 

voor welke bedragen? 

4. In de begroting werd deze legislatuur nog eens 9 miljoen euro 

voorzien voor het 'Afghan National Army Trust Fund'. 

 

Wat zal er met deze middelen in de begroting gebeuren? En werden 

er nog andere bedragen voorzien in de begrotingen? 

 

07.01  Wouter Vermeersch (VB): 

Depuis 2008, la Belgique a versé 

plus de 60 millions d'euros dans le 

Fonds d'affectation spéciale pour 

l'armée nationale afghane, qui a 

été créé en 2007 dans le but de 

soutenir l'armée afghane. Au 

sommet de l'OTAN Bruxelles 

2018, il a été décidé d'encore 

apporter un soutien jusqu'en 2024. 

 

Ces chiffres sont-ils exacts? La 

secrétaire d'État connaît-elle le 

coût des opérations militaires 

belges qui ont été menées en 

Afghanistan? D'autres moyens 

prélevés sur le budget ont-ils été 

consacrés à l'Afghanistan au cours 

des dernières années? 

 

Pour cette année, un montant de 

9 millions d'euros a été inscrit au 

budget pour le Fonds d'affectation 

spéciale pour l'armée nationale 

afghane. À quelles fins ces 

moyens vont-ils être utilisés? 

D'autres montants ont-ils été 

réservés pour l'Afghanistan dans 

le budget? 

 

07.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Vermeersch, in 

totaal heeft België 72.253.000 dollar, omgerekend bijna 66 miljoen 

euro, bijgedragen in het kader van het ANA Trust Fund.  

 

De eerste bijdrage gebeurde in 2015 overeenkomstig de notificaties 

inzake de BC 2015, basisallocatie 14.53.11.35.40.02. In 2021 werd 

besloten om de kredieten ten gunste van het ANA Trust Fund op te 

nemen in de interdepartementale provisie, namelijk 9 miljoen euro, en 

niet meer rechtstreeks in de kredieten van sectie 14 Buitenlandse 

Zaken. Er is echter geen overdracht van de kredieten gebeurd in het 

kader van de verschillende KB's die dit jaar werden gerealiseerd. In 

2021 is er met andere woorden geen enkele uitgave gedaan in het 

kader van het ANA Trust Fund.  

 

In het kader van de opmaak van de begrotingen van 2022 tot 2026 

werd er in 2022, 2023 en 2024 een bedrag van 9 miljoen euro 

ingeschreven in de interdepartementale provisie.  

 

Dit bedrag werd ingeschreven in de provisie tijdens de 

voorbereidingen op technisch niveau van de begrotingen van 2022 tot 

2026, dus voor de machtsovername door de taliban. 

 

Samengevat zijn de verschillende bijdrages vanaf 2015 tot en met 

2020 66.334.493,70 euro. 

 

Voor uw tweede vraag verwijs ik u door naar de minister van 

07.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: La Belgique a apporté une 

contribution totale de près de 

66 millions d'euros au Fonds 

d'affectation spéciale pour l'armée 

nationale afghane. La première 

contribution a été versée en 2015. 

En 2021, les crédits pour le fonds, 

soit 9 millions d'euros, ont été 

inscrits dans la provision inter-

départementale et non plus à la 

section 14 Affaires étrangères. 

 

Aucun transfert de crédit n'a 

toutefois eu lieu cette année. Par 

conséquent, aucune dépense n'a 

été effectuée au profit du Fonds 

d'affectation spéciale pour l'armée 

nationale afghane en 2021. 

 

Un montant de 9 millions d'euros a 

également été inscrit dans la 

provision interdépartementale pour 

les années 2022, 2023 et 2024. 

 

Ce montant a été inscrit aux 
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Defensie. 

 

Er werden geen andere bedragen expliciet voor Afghanistan inge-

schreven in de begroting. De voltallige regering zal dat moeten 

bekijken, in het kader van het begrotingsconclaaf. 

 

Er werden geen bedragen, expliciet voor Afghanistan, in de begroting 

ingeschreven. 

 

budgets lors des préparatifs 

budgétaires techniques, c'est-à-

dire avant la prise de pouvoir en 

Afghanistan. 

 

Pour la deuxième question, je 

renvoie M. Vermeersch à la minis-

tre de la Défense. 

 

Aucun autre montant n'a été 

explicitement inscrit au budget 

pour l'Afghanistan. 

 

07.03  Wouter Vermeersch (VB): Via dit fonds werd door Westerse 

politici, Sinterklaaspolitici, maar liefst 3,4 miljard euro in Afghanistan 

gepompt. Ons land heeft meer dan 66 miljoen euro gestort in een 

fonds via bijdrages uit de federale begrotingskas. Andere landen 

hebben veel minder bijgedragen. 

 

Ik heb het even opgezocht ter vergelijking. Denemarken heeft maar 

37 miljoen euro bijgedragen, de helft van de Belgische bijdrage. 

Denemarken is als land te vergelijken met België. 

 

Dat is nog maar eens het bewijs dat Belgische politici, of toch uw 

voorgangers, graag sponsor van buitenlandse regimes spelen op 

kosten van de belastingsbetaler, maar zonder enige garantie op 

succes. Dat moet benadrukt worden als het we het fiasco in 

Afghanistan bekijken. 

 

Het Vlaams Belang kan alleen maar hopen dat deze regering en u, 

mevrouw de staatssecretaris, lessen zullen trekken uit dergelijke 

geopolitieke fiasco's en beter zullen omspringen met onze 

belastingscenten. Er stromen veel miljoenen uit onze begroting naar 

het buitenland, terwijl de noden in eigen land, zeker na de corona-

crisis en de overstromingen, nog nooit zo hoog zijn geweest. 

 

Dus laat ons ons belastingsgeld nu eindelijk eens gebruiken voor 

onze eigen economie, onze eigen ondernemingen en onze eigen 

mensen. 

 

07.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Des politiciens occidentaux ont 

pompé pas moins de 3,4 milliards 

d'euros dans ce fonds afghan, 

dont 66 millions proviennent du 

budget fédéral belge. La contri-

bution d'autres pays a été nette-

ment plus faible. 

 

Le Vlaams Belang espère que le 

gouvernement tirera des enseig-

nements du fiasco en Afghanistan 

et qu'il utilisera désormais l'argent 

du contribuable pour répondre à 

nos besoins nationaux, qui n'ont 

encore jamais été aussi impor-

tants. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Samengevoegde vragen van 

- Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De budgettaire 

impact van de overschrijding van de spilindex" (55020254C) 

- Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De inflatie 

en de spilindex" (55020373C) 

- Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De tweede 

overschrijding van de spilindex" (55020822C) 

08 Questions jointes de 

- Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "L'incidence 

budgétaire du dépassement de l'indice pivot" (55020254C) 

- Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "L'inflation et 

l'indice pivot" (55020373C) 

- Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le second 

dépassement de l'indice pivot" (55020822C) 
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08.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, in feite is mijn vraag over de spilindex zonet 

beantwoord. Ik verwijs graag naar mijn schriftelijk ingediende 

voorbereiding. Als u nog iets wilt toevoegen, dan kan dat. Anders zal 

de heer Vermeersch het antwoord in het verslag kunnen lezen. 

 

De spilindex wordt vroeger dan verwacht overschreden. Ook in uw 

begrotingscontrole net voor de zomer is daar geen rekening mee 

gehouden, en dit ongeacht de vraag van de N-VA en het Rekenhof 

om dat wél te doen. Een N-VA-amendement daartoe werd 

weggestemd in de bevoegde commissie en in de plenaire 

vergadering. 

 

Het Federaal Planbureu becijferde eerder dat de spilindex in oktober 

2021 zou worden overschreden. In die veronderstelling zouden de 

sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel met 2% 

worden opgetrokken in respectievelijk november en december 2021, 

wat zou leiden tot een stijging van de uitgaven met ongeveer 267 

miljoen euro. 

 

De begroting(scontrole) houdt hiermee dus geen rekening. 

Opgemerkt kan echter worden dat verschillende experten zelfs al 

langer een nog eerdere overschrijding van de spilindex verwachten, 

vroeger dan oktober. En de kost dus nog verder kan oplopen. 

 

In dit verband graag volgende vragen: 

Wat is de budgettaire impact van deze nog vroegere overschrijding 

van de spilindex op de begroting 2021? 

 

Hoe schat u de evolutie van de inflatie verder in? 

 

08.01  Sander Loones (N-VA): La 

ministre vient de répondre à ma 

question relative à l'indice pivot. 

 

Quelles sont ses prévisions quant 

à l'évolution de l'inflation?  

 

 

08.02  Wouter Vermeersch (VB): Ook ik verwijs naar mijn tot 

tweemaal toe schriftelijk ingediende vragen met betrekking tot de 

spilindex. 

 

De aangepaste begroting houdt rekening met de toename van de 

consumptieprijsindex voor 2021 van 1,3 % en de gezondheidsindex 

van 1,1 % en schatte in dat de spilindex in januari 2022 zal worden 

overschreden. 

 

Het Rekenhof waarschuwde dit voorjaar echter dat de spilindex al in 

oktober 2021 zou worden overschreden. In die veronderstelling 

zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheids-

personeel met 2 procent worden opgetrokken in respectievelijk 

november en december 2021, wat zou leiden tot een stijging van de 

uitgaven met ongeveer 267 miljoen euro. De mogelijke stijging van de 

sociale uitkeringen vanaf november 2021 (op 240 miljoen euro 

geraamd) en van de lonen van de ambtenaren vanaf december 2021 

werd uiteindelijk niet opgenomen in de aanpassing. 

 

In België is de werkelijke inflatie ondertussen opgelopen richting 3 

procent (2,73 % in augustus 2021). Dat is een stuk meer dan de 2,3 

procent in juli en de sterkste stijging sinds het najaar van 2018. 

Daardoor is de spilindex in augustus al overschreden. Door de 

overschrijding worden de sociale uitkeringen en de pensioenen al in 

september 2021 met 2 procent verhoogd, de lonen in de openbare 

sector volgen in oktober 2021. In de privésector zal dat later 

gebeuren, afhankelijk van de cao. 

08.02  Wouter Vermeersch (VB): 

Quel est l'impact budgétaire 

estimé du dépassement de l'indice 

pivot prévu en juin 2022 par le 

Bureau fédéral du Plan? Quel est 

l'impact budgétaire de la hausse 

attendue en 2022 du taux 

d'inflation – selon les prévisions, il 

devrait s'élever à 2,1 % – sur le 

solde de financement du pouvoir 

fédéral, sur le solde de 

financement de la sécurité sociale 

et sur la dotation d'équilibre? 
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De impact van de overschrijding van de spilindex in oktober 2021 

werd dus op 267 miljoen geraamd. Nu de spilindex 2 maand vroeger 

werd overschreden, wat is de budgettaire impact? (In miljoen euro) 

Wat is de budgettaire impact van deze sterke inflatie op het 

vorderingensaldo van de federale overheid? 

Wat is de budgettaire impact van deze sterke inflatie op het 

vorderingensaldo van de sociale zekerheid en de evenwichtsdotatie 

aan de sociale zekerheid? En hoe zal deze impact op de sociale 

zekerheid worden ondervangen gezien die evenwichtsdotatie in de 

aangepaste begroting al 26 miljard bedraagt? 

 

De spilindex dreigt binnen het jaar nog eens te worden overschreden. 

In de nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau wordt juni 

2022 naar voren geschoven. Voor de schatkist betekent dat extra 

uitgaven voor ambtenarenweddes en -uitkeringen.  

 

Wat is de verwachte budgettaire impact van een overschrijding van de 

spilindex in juni 2022? (In miljoen euro) 

 

Uit de nieuwste inflatievooruitzichten blijkt dat het Planbureau rekent 

op een gemiddelde inflatie van 2,1 procent over 2022. In vorige 

prognoses was dat nog 1,9 procent. Wat is de budgettaire impact op 

het vorderingensaldo van de federale overheid van deze verhoogde 

inflatie? 

 

Wat is de budgettaire impact van deze sterke inflatie over 2022 op het 

vorderingensaldo van de sociale zekerheid en de evenwichtsdotatie 

aan de sociale zekerheid? 

 

08.03 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Aangezien in het vorige 

antwoord het stuk over de sociale zekerheid niet expliciet aan bod 

kwam, lijkt het mij belangrijk om dit antwoord nog eens te lezen. 

Ongetwijfeld zal er enige overlap zijn, maar dat is niet zo erg. 

 

Allereerst wil ik nogmaals benadrukken dat een overschrijding van de 

spilindex niet enkel rechtstreekse gevolgen heeft aan de uitgavenzijde 

van de overheid, maar ook op de inkomsten. Zo zal de overheid aan 

de ene kant worden geconfronteerd met stijgende loonkosten voor 

haar federale ambtenaren, met een stijging van de sociale prestaties 

zoals de werkloosheidstoelagen, pensioenen en RIZIV-uitkeringen, en 

met een stijging van andere sociale uitgaven, zoals de toelagen aan 

de OCMW's, tegemoetkomingen aan personen met een handicap en 

de inkomensgarantie voor ouderen. Aan de andere kant zal de 

overheid evenwel, als een gevolg van de hogere lonen, ook extra 

ontvangsten genereren via de sociale bijdragen en de 

bedrijfsvoorheffing. Daarnaast mag niet uit het oog worden verloren 

dat een overschrijding van de spilindex ook een aantal afgeleide 

effecten met zich meebrengt op onder meer de werkgelegenheid, de 

consumptie en de vennootschapsbelasting. 

 

Wat de impact betreft op de primaire uitgaven van de federale 

overheid, inclusief de dotatie voor de overheidspensioenen, betekent 

de overschrijding van de spilindex in augustus in plaats van in oktober 

een bijkomende kostenpost in 2021 van bijna 80 miljoen euro. Het 

Monitoringcomité had in zijn rapport van juli al rekening gehouden met 

een overschrijding van de spilindex in oktober en raamde reeds 

ongeveer 61 miljoen euro kosten. 

08.03  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Un dépassement de l'indice 

pivot a des répercussions sur les 

dépenses mais également sur les 

recettes. Les traitements des fonc-

tionnaires, les allocations sociales 

et autres dépenses sociales 

augmentent, mais en parallèle, le 

gouvernement perçoit également 

des cotisations sociales supplé-

mentaires grâce à l'augmentation 

des salaires tandis que le 

précompte professionnel aug-

mente. En outre, des effets sont 

observés sur l'emploi, la consom-

mation et l'impôt des sociétés, 

notamment. 

 

Le fait que l'indice pivot ait déjà été 

dépassé en août 2021 et pas 

en octobre seulement entraîne des 

coûts supplémentaires de près de 

80 millions d'euros. L'estimation 

actualisée du Comité de 

monitoring réalisée en septembre 

2021 tient compte du dépasse-

ment plus rapide de l'indice pivot, 

en plus bien sûr de toutes les 
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Het Monitoringcomité heeft op 23 september 2021 een actualisering 

gepubliceerd van de begrotingsjaren 2021 en 2022. Die actualisering 

is gebaseerd op de macro-economische parameters van de 

economische begroting van het Federaal Planbureau van 

9 september. Deze nieuwe inschatting neemt dus ook de impact van 

een vroeger dan verwachte overschrijding van de spilindex mee, 

naast natuurlijk alle andere macro-economische ontwikkelingen. 

 

Het is moeilijk om in de gehanteerde ramingen deze effecten af te 

zonderen van de indexering Toch kan men ervan uitgaan dat de 

effecten op de uitgaven grotendeels gecompenseerd worden door de 

hogere ontvangsten. 

 

De wet van 18 april 2017 houdende de hervorming van de financiering 

van de sociale zekerheid bepaalt dat er in een evenwichtsdotatie 

wordt voorzien in het stelsel van zowel de werknemers als de 

zelfstandigen en dat die zo wordt bepaald dat de beide globale 

beheren een overschot noch een tekort vertonen. Bijgevolg zal de 

budgettaire impact van een stijgende inflatie via de evenwichtsdotatie 

worden opgevangen, maar vermits – zoals vermeld – de stijgende 

inflatie een impact heeft op de ontvangsten en uitgaven, kan deze de 

evenwichtsdotatie zowel opwaarts als neerwaarts beïnvloeden. 

 

Wat de toekomstige evolutie van de inflatie betreft, dat valt moeilijk in 

te schatten. De meeste modellen lijken ervan uit te gaan dat deze 

opstoot tijdelijk is, onder meer omwille van extra spanningen op een 

aantal grondstoffenmarkten. Het Federaal Planbureau gaat nu uit van 

een overschrijding van de spilindex in juli 2022, daar waar er in de 

economische begroting van juni 2021 geen overschrijding was 

voorzien in 2022. 

 

Dit betekent dat er ten opzichte van de ramingen van juli zes 

maanden bijkomende indexering moet worden voorzien voor de 

sociale uitkeringen en vijf maanden voor de wedden van ambtenaren. 

In het rapport van het Monitoringcomité van 23 september wordt de 

impact van deze versnelling van de indexering van de uitkeringen en 

wedden geraamd op 227,5 miljoen euro voor de primaire uitgaven, 

inclusief de dotatie voor de overheidspensioenen, 497 miljoen euro 

voor de sociale uitkeringen in het stelsel van de werknemers en 

52 miljoen euro voor de sociale uitkeringen in het stelsel van de 

zelfstandigen. In totaal gaat het dus om 776,5 miljoen euro. 

 

Bovenstaande cijfers geven de impact weer van de versnelling van de 

overschrijding van de spilindex op de uitgaven van entiteit 1. Men mag 

dit cijfer niet lezen als het effect van de verhoogde inflatievooruit-

zichten op de begroting. 

 

autres évolutions macroécono-

miques.  

 

Pour la sécurité sociale, l'impact 

budgétaire de la hausse de l'infla-

tion est compensé par le biais de 

la dotation d'équilibre confor-

mément à la loi du 18 avril 2017. 

Toutefois, comme cette hausse a 

une incidence tant sur les dépen-

ses que sur les recettes, elle peut 

influencer la dotation d'équilibre à 

la hausse comme à la baisse.  

 

S'il est difficile de prévoir quelle 

sera l'évolution future de l'inflation, 

la plupart des modèles font état 

d'une poussée temporaire, notam-

ment en raison de la tension sur 

les marchés des matières 

premières. 

 

Suite au dépassement prévu de 

l'indice pivot en juillet 2022, le 

rapport du Comité de monitoring 

de septembre prend en compte un 

impact de 227,5 millions d'euros 

sur les dépenses primaires, y 

compris la dotation pour les pen-

sions du secteur public, 497 mil-

lions d'euros sur les allocations 

sociales dans le régime des 

travailleurs salariés et 52 millions 

d'euros dans le régime des 

indépendants. Cela représente un 

montant total de 776,5 millions 

d'euros. Il s'agit en l'occurrence de 

l'impact de l'accélération du 

dépassement de l'indice pivot sur 

les dépenses de l'entité 1, et non 

des effets sur le budget des 

prévisions d'inflation revues à la 

hausse. 

 

 

08.04  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank 

u voor de aanvullende informatie. 

 

Ik heb toch drie korte replieken. Ten eerste, u bent staatssecretaris 

van Begroting en beantwoordt de vraag over de indexering dus op 

een begrotingswijze, waardoor u een eerder nauwe definitie van het 

debat hanteert. U hebt het over de inkomsten en uitgaven en hoe die 

in de begroting worden verwerkt. Ik wil het wat breder opentrekken en 

doe bij deze ook een oproep aan u. Bekijk het brede maatschap-

pelijke debat daarover. De mensen hebben geen boodschap aan een 

08.04  Sander Loones (N-VA): La 

réponse de la secrétaire d'État 

procède d'un point de vue 

purement budgétaire, mais beau–

coup de personnes n'en ont que 

faire: les travailleurs du secteur 

privé ne voient pas d'indexation 

automatique des salaires, mais 

seulement des augmentations de 

prix. En outre, l'indice de santé 
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nauw louter budgettair antwoord, zeker wanneer ze de prijzen zien 

stijgen. Heel wat lonen zijn gekoppeld aan de index, maar niet 

allemaal. Er zijn genoeg mensen die in de privésector werken en die 

geen automatische loonindexering zien. Zij zien alleen maar de 

prijzen stijgen. 

 

Ten tweede, wij praten in dit land over een gezondheidsindex, wat 

betekent dat heel wat prijsstijgingen niet verwerkt zijn in die 

indexering. Zelfs mensen die hun lonen en uitkeringen wel zien stijgen 

worden geconfronteerd met een aantal prijsstijgingen. 

 

Het is begrijpelijk dat u het debat bekijkt als staatssecretaris voor 

Begroting, maar wanneer u met uw collega's overlegt, zorg dan ook 

voor aandacht voor het brede debat. Dan gaat het onder andere over 

de impact van het lakse monetaire beleid van de Europese Centrale 

Bank, het sluiten van kerncentrales, wat waarschijnlijk voor extra druk 

op de energieprijzen zal zorgen, en een aantal fiscale maatregelen. 

 

Ten tweede, wij moeten toch echt afstappen van het systeem van een 

automatische indexering die op eender welk moment kan 

plaatsvinden. Heel wat landen die werken met een indexering doen 

dat  met een systeem van een geannualiseerde indexatie, die dan 

wordt toegepast in het begin van het jaar bijvoorbeeld, waardoor zij op 

een veel voorspelbare manier kunnen begroten. 

 

Dat is zelfs nog geen afschaffing van de automatische indexering. Dat 

is gewoon het meer ordentelijk toepassen ervan, zodat er voorspel-

baarheid in het beleid kan worden ingevoegd. Dat kan misschien een 

suggestie zijn voor uw komende begrotingsbesprekingen? 

 

utilisé ne tient pas compte de 

nombreuses augmentations de 

prix. Dans le cadre des discus–

sions budgétaires, il convient de 

prêter attention au débat plus 

large, notamment à l'impact de la 

politique monétaire laxiste de la 

Banque centrale européenne, de 

la fermeture des centrales nuclé-

aires et de certaines mesures 

fiscales. 

 

Nous devrions mettre un terme à 

l'indexation automatique à n'im–

porte quel moment. Dans de 

nombreux pays, l'indexation n'a 

lieu qu'une fois par an, ce qui leur 

permet d'établir leur budget de 

manière beaucoup plus prévisible. 

Cet aspect devrait également être 

envisagé. 

 

 

08.05  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, de 

indexsprong was wel voorspelbaar, in die zin dat het Rekenhof er al in 

het voorjaar voor gewaarschuwd had dat de index overschreden zou 

worden, maar wel op een ander moment. Het Rekenhof verwachtte 

dat voor november-december. Het is september-oktober geworden. 

 

In het rapport van het Rekenhof zag ik cijfers van ongeveer 

300 miljoen euro. U hebt een aantal cijfers genoemd dat onder 

100 miljoen euro blijft. Ik vraag mij af of dat het effect is van die 

verschuiving van november-december naar september-oktober? 

 

08.05  Wouter Vermeersch (VB): 

En ce qui concerne le saut d'index, 

le rapport de la Cour des comptes 

avançait le chiffre de 300 millions 

d'euros, mais les chiffres men–

tionnés par la secrétaire d'État 

sont inférieurs à 100 millions 

d'euros. 

 

 

08.06  Sander Loones (N-VA): Het was per maand. 

 

08.06  Sander Loones (N-VA): 

C'étaient des chiffres sur une base 

mensuelle. 

 

08.07  Wouter Vermeersch (VB): Oké. Dan begrijp ik het beter. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, de conclusie die u maakt over de 

effecten op de uitgaven, is ook door het Rekenhof geciteerd. Die 

belopen blijkbaar ongeveer 100 miljoen euro per maand. U zegt 

echter dat er ook een effect is op de inkomsten. Dat is duidelijk: de 

sociale bijdragen stijgen, en zo. Maar ik meen dat het niet zo 

eenduidig is als u het vandaag voorstelt. Anders had het Rekenhof in 

het voorjaar een concreet cijfer gekleefd op de uitgaven en ook een 

concreet cijfer op de inkomsten, en gezegd: het is ongeveer 

budgetneutraal. 

 

Het Rekenhof heef dat voor alle duidelijkheid niet gedaan. Ik durf dus 

08.07  Wouter Vermeersch (VB): 

Si la Cour des comptes évalue à 

environ 100 millions d'euros par 

mois l'incidence sur les dépenses, 

elle n'avance, par contre, aucun 

chiffre quant à l'impact sur les 

recettes. Nous ne pouvons, dès 

lors, pas considérer qu'il s'agira 

d'une opération neutre d'un point 

de vue budgétaire. Le budget 2021 

sera-t-il encore ajusté cette 

année?  
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de conclusie betwijfelen dat het één op één mooi samenvalt. 

Natuurlijk zijn er voor de inkomsten vertragingseffecten. De sociale 

bijdragen zullen pas op termijn stijgen. Er zijn ook heel wat lonen die 

niet meestijgen, en dergelijke meer. Ik durf uw conclusie dus niet te 

trekken. 

 

De vraag die ik overhoud, is of er dit jaar nog een aanpassing komt 

van de begroting voor 2021? 

 

 

08.08 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Ik heb in een vorige 

commissievergadering al gezegd dat er inderdaad nog een 

aanpassingsblad komt voor die indexeringsaanpassing. 

 

08.08  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: J'ai déjà indiqué lors d'une 

précédente réunion de la com-

mission qu'un ajustement bud-

gétaire interviendra effectivement 

encore.  

 

08.09  Wouter Vermeersch (VB): Dank u. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

09 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het 

budgettaire traject en de ambitie van de regering" (55020255C) 

09 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "La 

trajectoire budgétaire et l'ambition du gouvernement" (55020255C) 

 

09.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, u hebt ongetwijfeld vastgesteld dat wij via 

verschillende invalswegen en -hoeken proberen zicht te krijgen op wat 

u en deze regering wensen te realiseren en wat het ambitieniveau is. 

Ik hoop dat u niet enkel het regeerakkoord zult voorlezen, maar wat 

meer duidelijkheid zult geven.  

 

U hebt een aantal interviews gegeven. Ik ben fan van uw interviews, 

die altijd interessant zijn. Daarin zegt u dat er een budgettaire 

oefening van 3 miljard euro zou moeten gebeuren. Het land, of 

minstens uw regering, stond op zijn kop, terwijl u eigenlijk enkel het 

regeerakkoord had voorgelezen. U hebt gewoon letterlijk het 

regeerakkoord genomen: vaste inspanningen: 0,2; variabele 

inspanningen: 0,4. De som van beide is 3 miljard euro. U hebt 

eigenlijk gewoon voorgelezen wat in het regeerakkoord staat, maar 

dat mag blijkbaar niet gezegd worden. Voor uw regeringspartners is 

dat blijkbaar no pasarán. Dat is toch wel speciaal, want hoe zit dat nu 

precies met dat regeerakkoord? Het bevat een hele passage over die 

vaste en variabele inspanningen. Er staat duidelijk dat wanneer de 

Belgische economie voldoende hersteld is, die variabele inspanningen 

zullen worden geleverd. Uit heel wat interviews en analyses blijkt dat 

de economie voldoende hersteld is en dat we opnieuw op het peil 

zitten van vóór corona. Hoe zit dat nu juist? Zal het regeerakkoord, 

dat zwart op wit beschreven staat, ook worden uitgevoerd? Ik denk 

dat dit vooral een liberaal punt is in het regeerakkoord. Of zullen 

alleen de linkse punten van het regeerakkoord worden uitgevoerd? 

Dat hebben we immers al gezien bij de belastingverhogingen op het 

vlak van de salariswagens, de niet-indexatie van pensioenen 

enzovoort. Als het veeleer een links punt is, wordt het uitgevoerd. Zal 

ook op dit punt de ambitie worden verwezenlijkt?  

 

09.01  Sander Loones (N-VA): 

Nous essayons de sonder le 

niveau d'ambition de ce gouver-

nement sous différents angles. 

 

Dans une interview, la secrétaire 

d'État a déclaré qu'un effort bud-

gétaire de 3 milliards d'euros 

devrait être consenti. Bien qu'elle 

ne fasse que suivre l'accord de 

gouvernement, ses partenaires 

gouvernementaux n'ont pas ap-

précié cette déclaration. 

 

L'accord de gouvernement prévoit 

que lorsque l'économie belge se 

redressera, des efforts budgé-

taires non seulement fixes, mais 

aussi variables, seront consentis. 

Avec la reprise de l'économie qui 

se profile, ce passage sera-t-il 

également respecté? Ou est-ce 

que seules les ambitions de 

gauche de l'accord de gouver-

nement seront réalisées? 

  

09.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 09.02  Eva De Bleeker, secrétaire 
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mijnheer Loones, u geeft eigenlijk in het eerste deel al het antwoord 

op uw vraag. Ik wil nog eens voorlezen wat u daarnet hebt gezegd. De 

grootte van de te leveren variabele inspanningen zal tijdens het 

lopende begrotingsconclaaf worden vastgelegd. Wat mij betreft, moet 

het jaar vóór de aanvang van de coronacrisis, dus 2019, als 

referentiepunt genomen worden. De inspanning dient dan bepaald te 

worden op basis van zowel het niveau van het bruto binnenlands 

product in reële termen ten opzichte van het jaar 2019 (Is het bbp dus 

hersteld tot het niveau van 2019?) als van de kracht van de 

economische groei in het betrokken jaar, dus 2022-2023-2024. De te 

leveren variabele inspanning zal dus inderdaad afgeleid worden uit de 

cijfers van de economische begroting van september, maar die 

besprekingen lopen nog. 

 

d'État: L'ampleur de l'effort va-

riable sera déterminée lors du 

conclave budgétaire sur la base du 

budget économique de septembre. 

Selon moi, l'année précédant la 

crise du coronavirus doit être prise 

comme référence. Il faut donc 

regarder le niveau du PIB en 

termes réels par rapport à 2019 et 

le niveau de croissance écono-

mique de l'année en question.  

 

09.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik vind 

het jammer dat u in de pers sterk communiceert en het debat voert, 

maar hier in het Parlement niet. Wat u zegt in de kranten, zegt u hier 

niet. Ik vind dat niet netjes. Ik vind dat u beter consequent beiden zou 

doen of het helemaal niet doet. Als u dat overal doet – in de kranten 

en in het Parlement – dan kunnen wij daarover debatteren zoals dat 

hoort in het Parlement.  

 

Ik lees hier tussen de lijnen dat wat zwart op wit in het regeerakkoord 

staat, opnieuw ter discussie staat. Dat het niet verworven is en 

opnieuw voorwerp uitmaakt van onderhandelingen. U heeft daarover 

nochtans al onderhandeld bij de totstandkoming van de regering en 

daarvoor een prijs betaald. Nu zal er opnieuw een prijs moeten 

betaald worden voor een budgettair kader dat eigenlijk al verworven 

zou moeten zijn. Bij deze weten wij wat de waarde is van het 

regeerakkoord. Ik vrees dat dit een vodje papier is. 

 

09.03 Sander Loones (N-VA): Je 

regrette que la secrétaire d'État 

mène le débat dans la presse, 

mais pas au Parlement. 

 

Je lis bien en filigrane que les 

dispositions en question qui 

figurent dans l'accord de gouver-

nement sont remises en cause. 

Cela avait pourtant déjà été 

négocié lors de la formation du 

gouvernement. Cet accord de 

gouvernement n'est apparemment 

qu'un chiffon de papier. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

10 Samengevoegde vragen van 

- Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De al dan niet 

verlenging of stopzetting van de coronasteunmaatregelen" (55020257C) 

- Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

verlenging van de coronasteunmaatregelen" (55020534C) 

- Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De verlenging 

van de coronasteunmaatregelen" (55021107C) 

10 Questions jointes de 

- Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le prolongement 

ou la suspension éventuels des mesures d'aide corona" (55020257C) 

- Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "La 

prolongation des mesures de soutien corona" (55020534C) 

- Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "La prolongation 

des mesures d'aide dans le cadre de la crise du coronavirus" (55021107C) 

 

10.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, de 

vragen zijn al een tijdje geleden ingediend en ondertussen weten wij 

al wat meer over de verlenging van de coronasteunmaatregelen. 

Normaal gezien zouden zij eind september allemaal aflopen en in de 

pers werd gediscussieerd over welke maatregelen zouden worden 

verlengd en welke niet. U zei in de pers dat geen enkele maatregel 

zou worden verlengd, maar op dezelfde dag zei minister Dermagne 

dat daar nog eens over moest worden gepraat. Wij weten 

ondertussen wat het resultaat is: niet alle maatregelen worden 

10.01  Sander Loones (N-VA): 

Les mesures corona ne seront pas 

toutes prolongées, mais bien 

quelques-unes. Les informations à 

ce sujet sont floues et contra-

dictoires et les chiffres divergent. 

Qu'en est-il exactement?  
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verlengd, maar wel een aantal.  

 

Het zou goed zijn dat wij daarover wat transparantie krijgen, trouwens 

ook over hoe die gesprekken verlopen zijn. Ik heb al het een en ander 

kunnen achterhalen, maar het is blijkbaar een stevig gesprek geweest 

in de regering. Op een gegeven moment zei een Franstalige journalist 

van La Libre dat er een akkoord was, maar vijf minuten later was zijn 

tweet verwijderd. De volgende dag zei hij nogmaals dat er een 

akkoord was en dat dat op een persconferentie zou worden 

aangekondigd, maar dat gebeurde ook niet. Nog een dag later was er 

eerst geen en dan weer wel een akkoord. Dat gebeurde trouwens 

allemaal terwijl de eerste minister op een vliegtuig richting New York 

zat. Het was dus niet de mooiste beurt, maar dat is voor de 

geschiedenis. Ik hoop dat iemand ooit transparantie geeft over de 

sfeer in de ploeg, maar nu wil ik graag voor de mensen wat 

transparantie krijgen over wat er nu juist is beslist.  

 

Er wordt melding gemaakt van een budget van 90 miljoen euro, maar 

op basis van de cijfers van dezelfde journalist komt men eerder uit op 

115 miljoen euro, een verschil van 25 miljoen euro dus. In zijn tweets 

zei hij dat hij navraag had gedaan bij de regering over dat verschil en 

daaruit blijkt dat dat ligt aan wat technici de prijs van de liefde 

noemen. Hij zei daarover dat men dat aan niemand uitgelegd krijgt en 

dat hij hoopte dat de regering dat eens zou uitleggen. Bij dezen stel ik 

u dus de vraag hoe het juist zit met de prijs van de liefde. 

 

10.02  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, ik 

heb Belga net even geopend: in die berichten ziet men voortdurend 

flipfloppen over de coronasteunmaatregelen, herzieningen van 

persberichten enzovoort. Collega Loones heeft dat zeer goed 

beschreven.  

 

Uiteindelijk zouden er vijf coronasteunmaatregelen overleven en één 

belangrijke maatregel niet, namelijk de verlaging van de btw op de 

horeca. 

 

De verlaging van de btw voor de horeca heeft het niet overleefd. 

 

Die vraag willen wij updaten. 

 

Welke maatregelen zijn overeind gebleven? Wat is de budgettaire 

kostprijs van alle bedoelde maatregelen? 

 

10.02  Wouter Vermeersch (VB): 

Les informations relayées dans la 

presse sur cette question sont 

constamment ajustées. Au final, 

cinq mesures de soutien orona 

devraient survivre, mais la TVA 

réduite dans l'horeca ne serait pas 

prolongée. 

 

Quelles mesures seront-elles 

maintenues et quel est le coût 

budgétaire de toutes ces me-

sures? 

 

 

10.03 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Loones, mijnheer Vermeersch, verontschuldig mij, omdat ik 

u even te vroeg wilde antwoorden. 

 

De regering heeft, zoals u aangaf, beslist vijf coronamaatregelen al 

dan niet in licht gewijzigde vorm te verlengen. De totale kostprijs wordt 

geraamd op 114,5 miljoen euro. 

 

De respectievelijke administraties hebben de kostprijs van het 

verlengen van de maatregelen tot eind 2021 als volgt geraamd. 

 

De kostprijs voor het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloos-

heid is geraamd op 25,4 miljoen euro. Het overbruggingsrecht voor 

zelfstandigen, waarvoor in de huidige fase van de sanitaire crisis de 

nadruk zal liggen op het enkelvoudig overbruggingsrecht voor 

10.03  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Le gouvernement prolon-

gera cinq mesures de lutte contre 

le coronavirus, avec ou sans 

légères modifications. Le coût total 

est estimé à 114,5 millions 

d'euros, répartis comme suit: 

25,4 millions d'euros pour le 

système simplifié de chômage 

temporaire, 35,4 millions d'euros 

pour le droit passerelle en faveur 

des indépendants, 14,35 millions 

d'euros pour le soutien au 

transport ferroviaire et 39,4 mil-

lions d'euros pour la prime de 
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zelfstandigen met een omzetverlies van 65 %, wordt geraamd op 

35,4 miljoen euro. De ondersteuning  van het spoorvervoer wordt 

geraamd op 14,35 miljoen euro. De premie van in dit geval 25 euro 

voor sociaal kwetsbaren wordt geraamd op 39,4 miljoen euro. 

 

Het klopt dus inderdaad dat de premie voor de sociaal kwetsbaren 

een hoge kostprijs heeft, die gedeeltelijk wordt gefinancierd binnen de 

voorziene kredieten. 

 

Bij de initiële begroting 2021 werd een budget ingeschreven van 

35 miljoen euro. Dat is maar voor een klein deel benut. Dat is dus de 

door u genoemde prijs van de liefde. Daarvan wordt dus 35 miljoen 

euro gebruikt. 

 

25 euros destinée aux personnes 

socialement vulnérables. Dans le 

budget 2021 initial figurait un 

montant de 35 millions d'euros, 

dont seule une petite partie a été 

mise à profit. Cet argent sera donc 

utilisé. 

 

 

10.04  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, wij hebben nu enige duidelijkheid over de bedragen. 

 

Ik noteer wel iets opmerkelijks, namelijk dat aanvankelijk overal is 

gecommuniceerd dat er een budget was van 90 miljoen euro, dat 

werd gekoppeld aan de verlenging van de steunmaatregelen. Ook de 

minister van Financiën gebruikt dat, om in zijn communicatie aan te 

geven dat de steun echt wel is ingeperkt. Wij zouden maar 90 miljoen 

euro meer besteden en niet meer de grote bedragen. 

 

U verklaart vandaag echter dat het bedrag 114,5 miljoen euro is. Er is 

dus blijkbaar wel degelijk een verschil tussen de cijfers. 

 

10.04  Sander Loones (N-VA): 

Voilà qui nous apporte un peu plus 

de clarté. Au départ, il était 

toujours question d'un budget de 

90 millions d'euros. Aujourd'hui, on 

parle de 114,5 millions d'euros. Il y 

a donc bien une différence. 

 

 

10.05  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw 

de staatssecretaris, een bedrag van 114 miljoen euro is uiteindelijk 

een kostprijs die beheersbaar is. 

 

Wij missen vooral een maatregel die niet mee was opgenomen en die 

voor ons absoluut wel moest zijn opgenomen, namelijk de verlenging 

van de btw-verlaging naar 6 % voor de horeca. 

 

U weet dat een aantal handelszaken, zoals bijvoorbeeld nachtclubs, 

pas vanaf 1 oktober 2021 openen. Zij hebben dus nooit het voordeel 

gehad van die btw-verlaging. 

 

Anderzijds zijn er heel wat handelszaken die voor hun winterseizoen 

staan, bijvoorbeeld aan de Vlaamse kust, een heel moeilijk seizoen 

waarin er weinig omzet kan worden gehaald. Aangezien deze 

sectoren hun verlies nog niet helemaal te boven zijn gekomen, 

hebben zij dat steuntje nog wat langer nodig. Dat is dus een 

maatregel die wij missen, zeker aangezien het om beheersbare 

kosten gaat. Deze maatregel is immers haalbaar en betaalbaar. Dat is 

dus een manco in de vijf maatregelen die hier voorliggen. 

10.05  Wouter Vermeersch (VB): 

Une somme de 114 millions 

d'euros est en fin de compte un 

coût que l'on peut maîtriser. Nous 

regrettons particulièrement que la 

réduction de la TVA à 6 % pour le 

secteur horeca ne soit pas 

prolongée. Selon nous, cette 

mesure aurait dû faire partie des 

mesures à prolonger, dès lors que 

certains commerces n'ont même 

jamais pu en bénéficier. Par 

ailleurs, une saison hivernale 

difficile, au cours de laquelle ils ne 

pourront réaliser qu'un faible 

chiffre d'affaires, attend de 

nombreux établissements. Ces 

secteurs ont encore besoin de 

soutien pendant quelque temps. Il 

s'agit là d'un manquement. 

 

10.06 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Ik wil even verduidelijken dat 

die 90 miljoen euro eigenlijk de 114,5 miljoen euro van de totale 

kostprijs is min de kost die gerecupereerd wordt via het bestaande 

krediet van 34 miljoen euro. Het gaat dus om een totale kostprijs van 

114,5 miljoen euro, waarvan 90 miljoen euro de bijkomende kost voor 

de verlenging is. Er wordt dus 24,5 miljoen euro gerecupereerd op het 

openstaande krediet van 35 miljoen euro dat voorzien is voor de prijs 

van de liefde. Er was dus 35 miljoen euro voorzien voor de prijs van 

de liefde. Daarvan wordt 24,5 miljoen euro gerecupereerd op eigen 

kredieten. De 114,5 miljoen euro min die 24,5 miljoen euro die op 

10.06  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Ces 90 millions d'euros 

sont obtenus en déduisant du coût 

total de 114,5 millions d'euros 

celui récupéré par le biais du crédit 

existant de 34 millions d'euros. Il 

s'agit donc d'un coût total de 

114,5 millions d'euros, incluant 

90 millions d'euros de coûts 

additionnels pour la prolongation. 



 28/09/2021 CRIV 55 COM 578 

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

24 

eigen kredieten wordt genomen geeft 90 miljoen euro. Daarom wordt 

er gezegd dat de kostprijs 90 miljoen euro bedraagt. 

 

En effet, 24,5 millions d'euros sont 

récupérés sur le crédit en cours de 

35 millions d'euros prévu pour le 

prix de l'amour; 114,5 millions 

d'euros moins ces 24,5 millions 

d'euros donnent 90 millions 

d'euros.  

 

10.07  Sander Loones (N-VA): Begroten is technisch niet makkelijk 

en we doen er allen goed aan om zo transparant mogelijk te 

communiceren. Wat mij betreft is 114 miljoen euro de totale kostprijs 

van de verlenging van de maatregelen. Als ik u hoor, dan meen ik dat 

het eigenlijk netter is om dat zo aan de bevolking mee te delen. 

Nadien kunnen er dan technische discussies zijn over de vraag via 

welke lijn dat precies gefinancierd wordt en welk bedrag waar zat. 

Iedereen moet echter de totale kost transparant te zien krijgen. Het 

siert u dat u in uw antwoord meteen de totale kost geeft, alleen 

hadden we dat ook graag in de pers gelezen. Ik hoop dat iedereen 

deze boeiende discussie in de commissie volgt maar de kans is groter 

dat ze de televisiejournaals hebben gezien of de kranten hebben 

gelezen. 

 

10.07  Sander Loones (N-VA): 

Personnellement, je considère que 

le coût total de la prolongation des 

mesures s'élève à 114 millions 

d'euros et il me paraît plus 

transparent de le communiquer en 

ces termes à la population.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

11 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

subsidiëring van private jobs" (55020258C) 

11 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Les 

subventions pour les emplois dans le secteur privé" (55020258C) 

 

11.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, zeker in 

budgettair moeilijke tijden duiken er interessante voorstellen op, 

omdat iedereen creatief nadenkt over de te volgen richting, extra 

ondersteuning en de aanpassing daaraan van de begroting. Ik ben 

des te geïnteresseerder als zo'n voorstel komt van een 

staatssecretaris van Begroting. En u, mevrouw de staatssecretaris, 

hebt er inderdaad een gelanceerd in Het Laatste Nieuws afgelopen 

zomer naar aanleiding van uw oproep om out of the box te denken. U 

zei toen een idee van econoom Milton Friedman bijzonder genegen te 

zijn: als het loon echt laag is, kan de overheid een deel bijpassen, 

zodat werken meer loont. 

 

Wat bedoelt u daar precies mee, mevrouw de staatssecretaris? Ik kan 

die uitspraak namelijk op verschillende manieren lezen. Ik lees het 

alvast niet als een voornemen om de fiscale druk op de lonen te 

verminderen, maar wel als een om een nieuwe loonsubsidie in te 

voeren. Is dat laatste inderdaad wat u bedoelde? Of moet ik ze 

anders interpreteren? 

 

Ik ga ervan uit dat u als staatssecretaris van Begroting ook de 

budgettaire impact en het eventueel terugverdieneffect in het licht van 

meer mensen aan het werk van uw voorstellen becijfert. Hebt u dus 

een begrotingsfiche van uw voorstel? Idealiter is er ook een advies 

van de Inspectie van Financiën, maar ik ben al tevreden met een 

begrotingsfiche. 

 

11.01  Sander Loones (N-VA): 

Dans le cadre des pistes de 

réflexion par rapport aux pro-

positions budgétaires et lors d'une 

récente interview dans la presse 

écrite, la secrétaire d'État a fait 

allusion à une idée de l'écono-

miste Milton Friedman, selon 

laquelle l'État pourrait suppléer en 

partie aux très bas salaires afin 

d'augmenter l'attractivité du travail. 

 

Qu'entend précisément par là la 

secrétaire d'État? S'agit-il d'une 

nouvelle subvention salariale? A-

t-elle prévu une fiche budgétaire 

pour encadrer cette proposition? 

 

 

11.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Loones, u leest 

kennelijk al mijn interviews. 

11.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Lors de cette interview, j'ai 
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In het aangehaalde interview heb ik inderdaad gepleit voor een 

tijdelijke subsidiëring van lage lonen. Dat idee is niet zo wereldvreemd 

en werd trouwens ook opgenomen in het Vlaams regeerakkoord, dat 

voorziet in een jobbonus. Ik wou in het interview vooral aangeven dat 

het zeker loont om inzake de arbeidsmarkt alternatieve stimuli uit te 

werken om bepaalde groepen gemakkelijker naar de arbeidsmarkt 

toe te leiden, zeker in het licht van de door iedereen gedeelde 

doelstelling van een activiteitsgraad van 80%. Het was niet mijn 

bedoeling om een uitgewerkt plan voor te leggen, maar aan te tonen 

dat ik daarover nadenk. Natuurlijk laat ik het aan de vakministers over 

om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb daarover nog geen 

uitgebreide begrotingsfiche. Het is alleszins nuttig om maatregelen ter 

verbetering van de activiteitsgraad te inventariseren, en daarbij 

kunnen de ideeën van Friedman nuttig zijn. 

 

effectivement plaidé pour l'octroi 

temporaire d'une subvention aux 

bas salaires, une idée qui figure 

également dans l'accord de 

gouvernement flamand, lequel 

prévoit un bonus à l'emploi. Je 

considère cette subvention comme 

un incitant alternatif pour guider 

plus facilement certains groupes 

vers le marché de l'emploi, surtout 

dans la perspective du taux 

d'emploi de 80 % que nous 

ambitionnons. Il appartient évi-

demment aux ministres compé-

tents de s'y atteler. Je n'ai donc 

pas encore établi de fiche 

budgétaire détaillée à ce propos. 

 

11.03  Sander Loones (N-VA): Ik vind het altijd fijn als er nieuwe 

voorstellen komen en we daarover kunnen debatteren. Ik was er 

inderdaad verkeerdelijk van uitgegaan dat u als federaal 

staatssecretaris van Begroting een voorstel deed over de federale 

bevoegdheden, maar het gaat om een voorstel dat mogelijk door de 

deelstaten kan worden opgenomen, want zij zijn in deze wel bevoegd 

en u niet. Tenzij het toch een loonsubsidie zou worden, want dan 

komt het weer bij u. Het is nogmaals bewezen hoe complex dit land in 

elkaar zit en dat het arbeidsmarktbeleid best volledig zou worden 

gedefederaliseerd. 

 

De oproep die ik daarnet aan minister Vandenbroucke deed, wil ik 

graag herhalen voor u. Wanneer ministers komen met voorstellen en 

zeker ministers van Begroting, is het altijd interessant dat daaraan, 

minstens in ruwe termen, een budget aan wordt gekoppeld. Het is net 

iets te gemakkelijk om iets in de kikkerpoel van het publieke debat te 

gooien, wanneer daar zelfs geen minimale becijfering tegenover staat. 

 

11.03  Sander Loones (N-VA): Je 

suis toujours ouvert à de nouvelles 

propositions, y compris dans l'op-

tique d'un débat. Mais il s'agit donc 

d'une proposition que les entités 

fédérées compétentes peuvent 

éventuellement envisager. Mais – 

je le répète – il serait préférable 

que de telles propositions soient 

accompagnées d'une estimation 

au moins approximative du budget 

nécessaire. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

12 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

besparingen in de sociale zekerheid" (55020259C) 

12 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Les 

économies dans la sécurité sociale" (55020259C) 

 

12.01  Sander Loones (N-VA): Deze vraag betreft hetzelfde interview 

in Het Laatste Nieuws. Dat was een goed interview, met een mooie 

foto. U zegt dat er niet enkel gekeken moet worden naar jobs, maar 

ook naar hervormingen en besparingen. U zegt: “In die sociale 

zekerheid kan ook nog bespaard worden. Het is een te groot vangnet 

geworden dat te weinig aanmoedigt." Gelet op de opbouw van het 

interview lijkt u daarmee te insinueren dat u voorstander bent van een 

aantal nieuwe hervormingen, activering enzovoort. Ik weet niet of dat 

helemaal het geval is. U hebt het ook over het kerntakendebat. 

 

Welke besparingen in de sociale zekerheid stelt u dan precies voor? 

 

Wat zou dat budgettair moeten opbrengen? 

 

12.01  Sander Loones (N-VA): 

Dans une interview accordée au 

quotidien Het Laatste Nieuws, la 

secrétaire d'État affirme que 

l'attention ne doit pas se con-

centrer exclusivement sur les 

emplois, mais qu'il faut également 

réfléchir à des réformes et à des 

mesures d'économie. Elle déclare, 

par exemple, que des économies 

peuvent encore être réalisées 

dans la sécurité sociale, qu'elle 

qualifie de filet de sécurité trop 

grand et trop peu stimulant.  
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Quelles sont les économies qu'elle 

propose? Quelles devraient en 

être les recettes budgétaires?  

 

12.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Als staatssecretaris voor 

Begroting zal ik in de aanloop van de begrotingsdiscussie nu natuurlijk 

geen verklaringen doen die de serene voorbereiding van dat 

begrotingsdebat in gevaar kunnen brengen. Voorstellen voor 

besparingen zullen voorgelegd worden aan de regering. De 

verklaringen waar u naar verwijst, passen perfect binnen het 

regeerakkoord. Het is de ambitie van deze regering om de 

werkzaamheid op termijn naar 80% te krijgen. Hiervoor wordt er elk 

jaar een werkgelegenheidsconferentie georganiseerd. Er is geen 

specifiek project rond het kerntakendebat opgestart. In een 

omvangrijk en complex systeem als onze sociale zekerheid moet er 

continu aandacht zijn voor mogelijke efficiëntiewinsten. Het kritisch 

bekijken en evalueren van bestaande regelingen en regimes vanuit de 

begroting kan dit proces aanmoedigen en ondersteunen, maar een 

belangrijke rol blijft hier natuurlijk weggelegd voor de bevoegde 

administraties, kabinetten en openbare instellingen van sociale 

zekerheid en de sociale partners.  

 

12.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: À la veille des discussions 

budgétaires, je m'abstiendrai de 

toute déclaration qui risquerait de 

les perturber. Les propositions 

d'économies seront soumises au 

gouvernement.  

 

Mes propos lors de cette interview 

s'inscrivent dans la ligne de 

l'accord de gouvernement. Le 

gouvernement ambitionne effec-

tivement de relever le taux 

d'emploi à 80 %. Dans un système 

aussi complexe que celui de notre 

sécurité sociale, la recherche 

permanente de potentiels gains 

d'efficacité est importante. Les 

réglementations existantes peu-

vent, à cet égard, être évaluées en 

continu d'un point de vue 

budgétaire, en coopération, cela 

va de soi, avec l'ensemble des 

administrations, des cabinets con-

cernés et des partenaires sociaux.  

 

12.03  Sander Loones (N-VA): Dit voorstel om te zoeken naar 

besparingen in de sociale zekerheid past volgens u perfect binnen het 

regeerakkoord. Mevrouw Lalieux heeft echter al bij herhaling aan u 

gezegd "Arrêter avec l'idéologie du tout à l'austérité et tout à 

l'économie". Ik mag niet alles linken aan wat blijkbaar austeriteit 

genoemd wordt. U zegt dat het het regeerakkoord is en mevrouw 

Lalieux zegt dat het niks te maken heeft met het regeerakkoord, maar 

dat dat austeriteit is en dat is gezegd dat we dat niet zullen doen. Een 

van beiden spreekt de waarheid. Is dat de minister van Pensioenen of 

bent u dat? De bevolking heeft recht om te weten wat er nu precies is 

afgesproken tijdens de regeringsonderhandelingen vorig jaar. Geldt 

dat regeerakkoord of geldt dat helemaal niet? 

  

Ten tweede, ik heb respect voor het feit dat u zegt: ik zal nu geen 

publieke uitspraken doen, om de begrotingsonderhandelingen niet te 

bemoeilijken. Wij zitten immers in de aanloop van de begrotings-

discussies. 

 

Maar ik noteer dat wij op 28 augustus dan niet in de aanloop van de 

begrotingsdiscussies zaten, want toen hebt u wel uitspraken gedaan. 

Bij deze wil ik dus graag weten: vanaf wanneer begint de aanloop van 

de begrotingsdiscussies? Het kan misschien interessant zijn een 

soort sperperiode af te spreken, onder de ministers van deze 

regering, om te bepalen tot wanneer iedereen de wereld mag beloven, 

met bomen die tot in de hemel groeien. 

 

Dan weten wij ook dat wij dat allemaal niet ernstig moeten nemen, 

12.03  Sander Loones (N-VA): La 

secrétaire d'État affirme que sa 

recherche de nouvelles économies 

est parfaitement conforme à 

l'accord de gouvernement, mais la 

ministre Lalieux ne partage pas ce 

point de vue. Cette dernière 

s'oppose à une idéologie du tout à 

l'austérité. Qu'a-t-il été convenu 

exactement lors des négociations 

gouvernementales: peut-on oui ou 

non réaliser des économies?  

 

Je comprends que la secrétaire 

d'État ne puisse pas faire de 

déclarations publiques durant la 

période qui précède directement 

les discussions budgétaires. 

Toutefois, de telles déclarations 

étaient manifestement encore 

possibles durant l'interview qu'elle 

a donnée le 28 août. À partir de 

quand ces propos sont-ils 

proscrits? Les ministres du gou-

vernement devraient peut-être se 

mettre d'accord sur une période 

d'attente, à l'image de celle qui 
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want dat het gezegd is vóór de sperperiode van de begroting. Dan 

weten wij ook dat vanaf de sperperiode begint, er pas echt door 

ernstige mensen gesproken wordt over de centen van de 

belastingbetaler. 

 

Wanneer begint de aanloop van de begroting? Het zou interessant 

zijn dat te weten. 

 

précède les soldes. Nous saurions 

ainsi désormais que toutes les 

déclarations faites avant cette 

période d'attente ne doivent pas 

être prises au sérieux. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

13 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het 

pensioendossier" (55020320C) 

13 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le 

dossier des pensions" (55020320C) 

 

13.01  Sander Loones (N-VA): Dit is een belangrijke kwestie. Ik 

meen te ontwaren wat de precieze taakverdeling is onder de PS-

ministers. Staatssecretaris Dermine moet zeer offensief de PS-lijn 

brengen, minister Lalieux moet in feite alles saboteren wat in het 

regeerakkoord staat en wat de PS niet bevalt – zij doet voorstellen die 

toch niet meer zullen lukken, waardoor het dossier meteen besmet is 

en niet meer besproken wordt –, en hopelijk kan minister Dermagne 

dan de redelijke stem zijn, die ervoor zorgt dat er toch nog iets 

gebeurt binnen uw regering. 

 

Hier draait het om het meest tastbare voorstel van minister Lalieux. 

Wat stellen we vast? De coronacrisis was een zeer drukke periode, 

vooral voor de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse 

Veiligheid. Een aantal andere ministers had wat minder werk aan 

corona. Je zou mogen aannemen dat de minister van Pensioenen 

een van hen was. We gingen er dan ook allemaal van uit dat zij hard 

aan het werk was om een zeer degelijk pensioenvoorstel uit te 

werken. Er werd al maandenlang aangekondigd dat dat debat vanaf 

de herfst gevoerd zou worden. 

 

Wat we echter kregen van de minister van Pensioenen, was een 

kladje, het debat onwaardig. Het enige resultaat ervan is dat de 

discussie over de pensioenen nu weggeduwd is. Over de discussie 

over de arbeidsmarktvoorstellen stel ik overigens hetzelfde vast. U 

moet evenwel onderhandelen over een begroting, en de voorstellen 

over de pensioenen en het arbeidsmarktbeleid hebben een zeer 

directe impact op die begroting. De premier gaf eerder al aan dat de 

drie thema's samen behandeld zouden moeten worden tijdens het 

begrotingsconclaaf. Het gaat immers niet alleen over centen uitdelen, 

maar ook over doorgevoerde hervormingen. 

 

Ik moet nu vaststellen dat de vragen over de pensioenen niet aan bod 

zullen komen in het begrotingsconclaaf. Afgelopen week zei minister 

Van Quickenborne nog in De Zondag dat de pensioenen nu niet 

besproken zullen worden. Wat vindt u, als verantwoordelijke voor de 

begroting, daar nu eigenlijk van? Ik kan me niet voorstellen dat u dat 

logisch vindt. Ik neem aan dat ook u vindt dat hervormingen, centen 

uitgeven en centen binnenhalen deel moeten uitmaken van één en 

hetzelfde debat. 

 

13.01  Sander Loones (N-VA): 

On peut discerner une répartition 

des tâches entre les ministres du 

PS: le secrétaire d'État Dermine 

annonce offensivement la ligne du 

PS, la ministre Lalieux formule des 

propositions irréalisables afin de 

mener les dossiers indésirables à 

l'impasse et le ministre Dermagne 

fait en sorte – espérons-le – que 

l'une ou l'autre initiative soit malgré 

tout prise par votre gouvernement.  

 

Alors que la ministre des Pen-

sions, Mme Karine Lalieux, a eu 

tout le temps nécessaire durant la 

pandémie du Covid-19 pour 

préparer ses propositions en 

matière de pensions, elle est 

venue présenter un brouillon, si 

bien qu'il est à présent impossible 

de mener un débat. Cela vaut 

d'ailleurs également pour les 

propositions relatives au marché 

de l'emploi. Que pense la 

secrétaire d'État du fait que les 

propositions relatives aux pen-

sions, qui ont un impact sur les 

dépenses, ne seront pas abordées 

lors du conclave budgétaire?  

 

 

13.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Als staatssecretaris voor 

Begroting is het voor mij niet strikt noodzakelijk dat het pensioen-

13.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Le dossier des pensions ne 
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dossier wordt gekoppeld aan budgettaire besprekingen, in het 

bijzonder aan de begrotingsopmaak 2022. Veel belangrijker is het dat 

de regering de tijd neemt om het voorstel voor de pensioen-

hervorming grondig te bekijken en te bespreken. Voor mij is het wel 

zeer belangrijk dat het voorstel ook de doelstelling waarmaakt die in 

het regeerakkoord werd opgenomen, en dat we dus met andere 

woorden zekerheid hebben dat we door de hervorming ook de 

voorspelde extra kosten door de vergrijzing kunnen beheersen. 

 

De hervorming zal er ook toe bijdragen de door de regering 

hervormde werkgelegenheidsgraad van 80 % te halen. De financiële 

en de sociale houdbaarheid staan voor mij voorop. 

doit pas nécessairement être lié 

directement aux discussions 

budgétaires. Il est important qu'il 

fasse l'objet d'un débat approfondi 

et que nous parvenions, grâce à la 

réforme, à gérer les coûts 

supplémentaires attendus en 

raison du vieillissement de la 

population. La réforme contribuera 

également à la réalisation de 

l'objectif de 80 % de taux d'emploi 

que nous nous sommes fixé. La 

soutenabilité financière et sociale 

prévaut à mes yeux. 

 

13.03  Sander Loones (N-VA): Ik vind het jammer dat ik geen 

journalist ben geworden, want dan zou ik andere antwoorden van u 

krijgen. Ik ben helaas parlementslid en dan krijg ik de wishy-washy. 

 

In de kranten en de media zegt u: alle hervormingsdossiers hebben 

natuurlijk een budgettaire impact en we moeten daar zeer waakzaam 

voor zijn. Hier zegt u vandaag dat het pensioendossier niet aan de 

begrotingsbesprekingen moet worden gekoppeld. U zegt als 

staatssecretaris van Begroting dat u liever gaat voor een goed 

akkoord dan voor een snel akkoord, maar er zijn al maatregelen voor 

de pensioenen genomen, waardoor de vergrijzingskosten nog tien 

jaar langer in de tijd zullen bestaan. We weten allemaal dat de 

budgettaire kosten meer dan 26 miljard euro zullen bedragen, boven 

op de uitgaven die we al voor de begroting hadden voorzien. 

 

Dit is een dossier waarin  u uw voet in het slijk moet zetten en 

volkomen tegengas geven. Wat uw regeringspartners vandaag van u 

horen, van de staatssecretaris van Begroting, is dat het van u wel wat 

tijd in beslag mag nemen. Als de kosten daardoor extra oplopen, wie 

zal daarvan wakker liggen? Wel, ik lig daar wakker van. 

 

13.03  Sander Loones (N-VA): La 

secrétaire d'État a pourtant 

déclaré dans les médias que tous 

les dossiers de réforme ont un 

impact budgétaire et qu'il faut faire 

preuve de vigilance. Les mesures 

en matière de pensions qui ont 

déjà été prises ont provoqué une 

augmentation des coûts, qui 

s'élèvent désormais à plus de 

26 milliards d'euros, un montant 

supérieur à celui initialement bud-

gétisé. La secrétaire d'État devrait 

donner un coup de frein afin 

d'empêcher une hausse des 

coûts. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

14 Samengevoegde vragen van 

- Katrien Houtmeyers aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Het naleven van de betaaltermijnen 

door de overheid" (55020384C) 

- Leen Dierick aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het tijdig betalen 

van facturen door de overheid" (55020573C) 

14 Questions jointes de 

- Katrien Houtmeyers à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le respect des délais de paiement par 

les autorités publiques" (55020384C) 

- Leen Dierick à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le paiement des 

factures dans les délais par les autorités publiques" (55020573C) 

 

14.01  Katrien Houtmeyers (N-VA): Ik zal collega Loones wat laten 

op adem komen en verwijzen naar mijn schriftelijke vraag. 

 

De Europese Commissie stelt ons land in gebreke wegens de 

buitensporige betalingsachterstand door de overheid. Ik moet dit 

onderwerp helaas opnieuw aansnijden in deze commissie. Al sinds 

14.01  Katrien Houtmeyers (N-

VA): La Commission européenne 

met notre pays en demeure pour 

délai excessif de paiement par les 

autorités publiques. De 

nombreuses entreprises et PME 
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het begin van de legislatuur breng ik dit probleem onder de aandacht, 

maar de overheid slaagt er maar niet in om haar betaaltermijnen beter 

na te leven. Begin december werd mijn resolutie over dit onderwerp 

zelfs weggestemd in deze commissie. Men kan zich dus de vraag 

stellen of de meerderheid de ernst van dit probleem begrijpt. 

 

Veel bedrijven en kmo’s bevinden zich in een precaire situatie door de 

coronacrisis en hun liquiditeitspositie gaat erop achteruit. Het op tijd 

ontvangen van betalingen is dus nog crucialer dan anders. Ik dacht in 

u een medestander te vinden, aangezien u dit ook heeft aangehaald 

in uw beleidsverklaring. Herinner u, pijler 3 “bescherming tegen 

laattijdige betaling”. Toen hebt u bevestigd dat er een probleem is met 

het naleven van betaaltermijnen, ook door de overheid, en dat u zich 

zou engageren om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, om zo 

onze kmo’s te beschermen. 

 

In juli 2021 hebben wij unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat 

een striktere betaaltermijn oplegt aan ondernemingen (B2B), maar 

ook aan de overheid (G2B). De betalingstermijnen mogen niet meer 

dan 60 dagen bedragen. Die wet is op 30 augustus gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad, en dus in werking getreden op de tiende dag 

na publicatie. 

 

Hoe reageert u op deze aanmaning van de Europese Commissie? 

 

Kan u bevestigen dat er nog steeds een groot probleem is met het 

naleven van betalingstermijnen door de overheid? 

 

Bent u aan het werken aan een plan om dit probleem op te lossen? 

Zo ja, hoe ver staat u met dit plan en wanneer kunnen we een 

concreet voorstel verwachten in deze commissie? 

Zo nee, wat ik dan ten zeerste betreur, wanneer denkt u dit probleem 

aan te pakken en aan een plan te beginnen? 

 

Wat vindt u zelf van het wetsvoorstel om een striktere betaaltermijn op 

te leggen aan ondernemingen én aan de overheid. Staat u hier 

achter? 

 

se trouvent dans une situation 

difficile en raison de la crise du 

coronavirus et leur état de liquidité 

régresse. Il est, dès lors, crucial 

qu'elles perçoivent les paiements 

en temps voulu. Dans son exposé 

d'orientation politique, la secrétaire 

d'État avait aussi indiqué vouloir 

régler ce problème dans les 

meilleurs délais. En juillet 2021, 

nous avons adopté à l'unanimité 

une proposition de loi imposant un 

délai de paiement plus strict aux 

entreprises, mais également aux 

pouvoirs publics. 

 

Que pense la secrétaire d'État de 

la mise en demeure de la 

Commission européenne? Admet-

elle qu'il reste un gros problème à 

résoudre? Travaille-t-elle à un plan 

pour y remédier? Peut-elle nous 

en dire davantage ou quelles 

autres actions pense-t-elle 

entreprendre? Soutient-elle la 

proposition de loi précitée? 

 

 

14.02  Leen Dierick (CD&V):Ik zal niet verwijzen naar een interview 

of tweet van mevrouw de staatssecretaris maar wel naar mijn 

schriftelijke vraag. 

 

Niet alle federale overheidsdiensten zijn even stipt in hun betalingen. 

Sinds het aantreden van de huidige regering gaat de betaalhygiëne 

erop vooruit, maar er blijft ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit heel 

wat cijfers die ik opvroeg bij de verschillende ministers en 

staatssecretarissen.  

 

Overheidsdiensten kunnen, tot vandaag, via een juridisch 

achterpoortje immers de betalingstermijn pas laten starten na de 

verificatie van de factuur, die ook 30 dagen in beslag kan nemen. Zo 

verlengen vele diensten de betalingstermijn in de praktijk tot 60 

dagen. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, 

moeten het goede voorbeeld geven qua betaalhygiëne. 

 

Daarom heb ik in februari 2020 een wetsvoorstel ingediend dat er 

mede voor zorgt dat de achterpoortjes worden gesloten. Hierdoor 

leggen we striktere betalingstermijnen op aan onze overheids-

14.02  Leen Dierick (CD&V): 

Depuis l'entrée en fonction du 

gouvernement, le comportement 

en matière de paiement progresse, 

mais des améliorations demeurent 

possibles. Nombre de services 

portent le délai de paiement à 

60 jours dans la pratique. C'est 

pourquoi j'ai déposé en février 

2020 une proposition de loi visant 

à contribuer à supprimer les 

échappatoires existantes et à 

obliger nos services publics à 

observer des délais de paiement 

plus stricts. Cette proposition de loi 

a été adoptée et publiée au 

Moniteur belge le 30 août 2021. 

 

Quelles démarches la secrétaire 

d'État entreprendra-t-elle pour 
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diensten. De verificatietermijn zal integraal deel uitmaken van de 

betalingstermijn. 

 

Op donderdag 15 juli 2021 heeft de plenaire vergadering unaniem 

mijn wetsvoorstel (55k1036) aangenomen dat de stiptheid van 

betalingstermijnen sterk zal verbeteren, voor zowel overheden (G2B) 

als bedrijven (B2B).  

Ondertussen werd mijn wetsvoorstel gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 30 augustus 2021. De wet dient in werking te treden op 

de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Welke stappen zal u 

ondernemen en binnen welke termijn zal dit gebeuren om de naleving 

van deze nieuwe wetgeving te garanderen door de federale 

overheidsdiensten? 

 

Welke initiatieven zal u nemen om ervoor te zorgen dat de federale 

overheid stipter haar facturen zal betalen?  

 

garantir le respect de cette 

nouvelle législation? Comment et 

dans quel délai veillera-t-elle à ce 

que l'État fédéral soit plus ponctuel 

à cet égard? 

 

 

14.03 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw Dierick, uw vraag 

werd naar deze commissie doorverwezen. De FOD Economie heeft 

aangegeven dat ze de bepalingen van de wet van 14 augustus 2021 

respecteert. De schuldeiser en de schuldenaar mogen de ontvangst-

datum niet langer zelf vaststellen. De betalingstermijn begint te lopen 

bij ontvangst van de factuur. 

 

Er wordt gestreefd om steeds 30 dagen na de ontvangstdatum te 

betalen. In de behandelingstermijn van de factuur zit de verificatie 

vervat van de geleverde prestaties. Daarnaast wordt ook een 

afstemming gemaakt van de gefactureerde prestaties met de 

bestelbon of het contract. De reden van de eventuele te late betaling 

is meestal te wijten aan problemen met de oplevering van de 

prestaties en/of het gevolg van onvolledige of niet correct uitgevoerde 

prestaties.  

 

Sinds 2018 heeft de FOD BOSA bij de meeste federale overheids-

diensten e-invoicing geïmplementeerd. Het zal mogelijk worden om 

op een uniforme wijze te rapporteren over de betalingstermijnen van 

de verschillende FOD's en POD's op basis van zowel de factuurdatum 

als de scanningsdatum van binnengekomen facturen. 

 

Het is de bedoeling om deze rapportering op regelmatige tijdstippen te 

publiceren. Het is mijn ambitie om de betaaltermijnen de volgende 

jaren positief te beïnvloeden door middel van een verdere uitbreiding 

van e-invoicing en het uitvoeren van een continue monitoring.   

 

De reglementering inzake overheidsopdrachten is reeds geruime tijd 

aangepast aan de Europese richtlijn van 16 februari 2011 betreffende 

de bestrijding van betaalachterstand bij handelstransacties.  

 

Tot slot verwijs ik naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 122 

ingediend door mevrouw Houtmeyers.  

 

14.03  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Le SPF Économie respec-

tera les dispositions de la loi du 

14 août 2021. Le créancier et le 

débiteur ne peuvent plus définir 

eux-mêmes la date de réception et 

le délai de paiement commence à 

courir à la réception de la facture. 

L'on vise un paiement systé-

matique dans le délai de 30 jours 

suivant la date de réception. Le 

délai de traitement de la facture 

couvre la phase de vérification des 

prestations fournies et de la 

correspondance entre les 

prestations facturées et le bon de 

commande ou le contrat. Le 

paiement tardif est généralement 

imputable à des problèmes de 

livraison des prestations et/ou à 

des prestations incomplètes ou 

non correctement exécutées. 

 

Depuis 2018, le SPF Stratégie et 

Appui a instauré l'e-invoicing au 

sein de la plupart des services 

publics fédéraux. Il sera possible 

de rapporter uniformément les 

délais de paiement des différents 

SPF et SPP sur la base de la date 

de facturation et de la date de 

scanning des factures. La volonté 

est de publier régulièrement ces 

rapports et je vise un élargisse-

ment de l'e-invoicing ainsi qu'un 

contrôle continu. La réglemen-

tation en matière de marchés 

publics a été adaptée de logue 

date déjà à la directive euro-

péenne relative à la lutte contre le 
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retard de paiement dans les 

transactions commerciales. Enfin, 

je renvoie à la réponse à la 

question écrite n° 122 de 

Mme Houtmeyers. 

 

14.04  Katrien Houtmeyers (N-VA): Dank u wel, mevrouw de 

staatssecretaris. Ik ben in ieder geval al blij dat u dit dossier wil 

overnemen, ter harte nemen en systematisch opvolgen. Begin 

december werd mijn resolutie over dit onderwerp in de commissie 

weggestemd. Men kan zich de vraag stellen of de regering de ernst 

van dit probleem wel inziet.  

 

U stelt dat er een verbetering is inzake het betalen van facturen. Bij de 

FOD Financiën is er een verbetering met 12 procentpunten. 

  

Dat betekent echter dat 14 % nog altijd laattijdig wordt betaald. Zeker 

in deze coronacrisis is het meer dan ooit belangrijk dat die facturen op 

tijd worden betaald. 

 

Wat mij wel zorgen baart, is dat u zegt momenteel niet te beschikken 

over voldoende gegevens om een volledig beeld te krijgen van de 

betalingen van de federale overheid en dat deze bovendien laattijdig 

beschikbaar zijn. Het lijkt mij toch noodzakelijk dat er een 

systematische opvolging en publicatie komt. Ik hoop dan ook dat wij 

daarop kunnen rekenen en dat u dit verder zult opvolgen. 

 

14.04  Katrien Houtmeyers (N-

VA): Je me réjouis en tout cas que 

la secrétaire d'État veuille suivre 

systématiquement ce dossier. Si 

l'on observe une amélioration dans 

12 % de cas en ce qui concerne le 

SPF Finances, 14 % des factures 

sont toujours payées en retard. Il 

est plus important que jamais que 

les factures soient honorées dans 

les délais, surtout en cette période 

de crise sanitaire. Que la secré-

taire d'État ne dispose pas à 

l'heure actuelle de données 

suffisantes pour appréhender la 

situation globalement et en temps 

utile, est préoccupant. 

 

 

14.05  Leen Dierick (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u 

voor uw antwoord. 

 

Ik denk dat wij allemaal dezelfde ambitie hebben, namelijk de betaal-

termijn beperken. Er is inderdaad al verbetering, maar zoals mevrouw 

Houtmeyers zegt, is die nog niet voldoende en moeten er nog extra 

inspanningen worden geleverd. 

 

Ik kijk uit naar de suggesties die u zult formuleren. U zei ook dat een 

permanente monitoring belangrijk is. Ik hoop dat die openbaar wordt 

gemaakt. De overheid moet het goede voorbeeld geven en kan een 

stimulans zijn voor anderen als ze zien dat daarin verbetering is. Ik 

hoop dat die monitoring dus online kan worden bekeken. Dat is mij 

nog niet helemaal duidelijk, dus misschien kunt u verduidelijken hoe 

dat concreet in zijn werk zal gaan. 

 

14.05  Leen Dierick (CD&V): 

Nous souhaitons tous des délais 

de paiement plus courts et cela 

nécessitera des efforts supplé-

mentaires. J'attends avec impa-

tience les suggestions de la 

secrétaire d'État et j'espère que ce 

monitoring pourra être consulté en 

ligne. 

 

 

14.06 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Het is momenteel nog niet 

helemaal vastgelegd hoe dat precies zal worden gepubliceerd, maar 

ik zal daarop zeker nog terugkomen zodra we over meer informatie 

beschikken. 

 

14.06  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: J'y reviendrai certainement 

dès que nous aurons plus de 

détails quant au mode de 

publication précis. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

15 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

budgettaire impact van de besparingsvoorstellen" (55020622C) 

15 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'impact budgétaire des propositions d’économies" (55020622C) 

 

15.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 15.01  Sander Loones (N-VA): 
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staatssecretaris, een nieuwe vraag, een nieuw interview van u. Deze 

keer geen interview in Het Laatste Nieuws, maar in Le Soir van 

16 september. Daarin doet u opnieuw een aantal interessante 

voorstellen om te besparen, vooral op de werking van de overheid. U 

zegt dat er besparingen mogelijk zijn bij het gebruik van 

overheidsgebouwen, bijvoorbeeld bij telewerk. Ook verwijst u naar de 

nieuwe regeling voor de invoer van minder dure producten (minder 

dan 22 euro). Interessant. Ten eerste zal de staatssecretaris daarbij 

ongetwijfeld cijfers hebben. Wat hoopt u te bereiken met het 

telewerk? Er loopt een aantal proefprojecten. Wilt u die breder 

uitrollen? Hebt u ramingen van de mogelijke opbrengsten? We 

beschikken al over voorlopige cijfers van de minister van Financiën 

over de opbrengsten van de invoer van producten van minder dan 

22 euro. Misschien kunt u die aanvullen? Een meer fundamentele 

vraag is of u een benchmark hebt met betrekking tot de werking van 

de overheid. Wat is uw punt op de horizon? Vergelijkt u met andere 

overheden? Welke? Wat is uw streefdoel? Hoeveel mag de werking 

van een overheid volgens u kosten?  

 

Dans une récente interview au 

Soir, la secrétaire d'État a indiqué 

que des économies pouvaient être 

réalisées au niveau de l'utilisation 

des bâtiments publics, notamment 

grâce au recours au télétravail. 

Elle fait également référence à la 

nouvelle réglementation relative à 

l'importation de produits moins 

chers, dont le prix est inférieur à 

22 euros. 

 

Peut-elle fournir de plus amples 

informations et des chiffres à ce 

sujet? 

 

 

15.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, in 

de door de regering besliste vaste besparingen is al in een belangrijke 

besparing voorzien voor de administratie. Ze loopt op tot 150 miljoen 

euro in 2021 en tot 600 miljoen euro in 2024. Dat is die 0,2%. 

 

Inzake telewerk blijkt uit de resultaten van een als proefproject 

uitgevoerde spending review dat, uitgaande van een veralgemening 

van twee dagen telewerk per week en een betere toepassing van de 

bezettingsnormen van de Regie der Gebouwen, er op lange termijn 

een jaarlijkse besparing mogelijk is van ongeveer 67 miljoen euro op 

de door de Regie der Gebouwen betaalde huurgelden voor de 

gebouwen van de federale overheid die in Brussel zijn gelegen. Op 

korte termijn, dit is tegen de horizon van 2028, zou een besparing van 

37 miljoen euro mogelijk zijn.  

 

De werkgroep die de spending review uitvoerde, geeft wel aan dat de 

realisatie van deze besparing afhankelijk is van een aantal rand-

voorwaarden. Ten eerste de noodzaak om op korte termijn te 

investeren in inrichtingswerkzaamheden die de uiteindelijke 

recurrente besparing mogelijk moeten maken. Ten tweede de 

consequente toepassing van het systeem New Way of Work en de 

ermee verbonden nieuwe telewerknorm van de Regie der Gebouwen. 

Ten derde de beschikbaarheid van up-to-date behoefteprogramma's 

van de verschillende departementen. Ten vierde de beschikbaarheid 

van actuele en betrouwbare informatie over gebouwen. Het betreft het 

overzicht van de gebouwen, parkings, huurlasten en de bezetting. 

 

Voor de vragen over de impact van het gewijzigde btw-stelsel voor de 

online aankopen onder 22 euro hebt u voorlopige cijfers van de 

minister van Financiën. Voor concretere cijfers verwijs ik u ook naar 

hem door.  

 

15.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: En matière d'économies 

fixes, le gouvernement a déjà 

prévu des économies importantes 

pour l'administration, jusqu'à 

150 millions d'euros en 2021 et 

600 millions d'euros en 2024.  

 

En ce qui concerne le télétravail, 

un examen des dépenses a 

montré qu'avec une généralisation 

de deux jours de télétravail par 

semaine et une meilleure 

application des normes d'occu-

pation établies par la Régie des 

Bâtiments, une économie annuelle 

de quelque 67 millions d'euros sur 

le loyer des bâtiments fédéraux à 

Bruxelles pourrait être réalisée à 

long terme. D'ici 2028, 37 millions 

d'euros pourraient être écono-

misés de cette manière.  

 

Cependant, le groupe de travail 

concerné attire l'attention sur un 

certain nombre de conditions 

annexes, telles que la nécessité 

d'investir à court terme dans les 

travaux d'aménagement, l'appli-

cation cohérente du New Way of 

Working et de la nouvelle norme 

en matière de télétravail de la 

Régie, la disponibilité de 

programmes des besoins mis à 

jour par les différents dépar-

tements et des informations 

actualisées et fiables relatives aux 

bâtiments. 

 



CRIV 55 COM 578   

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

33 

En ce qui concerne l'impact du 

régime de TVA modifié sur les 

achats en ligne de moins de 

22 euros, le ministre des Finances 

dispose de chiffres provisoires et 

je vous renvoie dès lors à lui.  

 

15.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, het zijn 

interessante cijfers over het telewerk. Zoals bij alles, moet men eerst 

investeren om daarvan een zekere return te zien. Zou de spending 

review die gebeurd is, aan het Parlement kunnen worden bezorgd, 

zodat wij dat meer in detail kunnen opvolgen in de commissie die 

belast is met Ambtenarenzaken? 

 

U vermeldt de cijfers om te werken naar een efficiëntere overheid: 

150 miljoen euro, 600 miljoen euro, op termijn 24 miljoen euro, die al 

in de 0,2 % fix zit. Ik stel daarbij de politieke vraag wie dat coördineert. 

Men moet altijd lessen trekken uit het verleden en ook eerlijk zijn over 

wat er is gebeurd. In de vorige legislatuur zijn op dat vlak 

inspanningen geleverd, maar die hadden ambitieuzer moeten zijn. In 

mijn analyse is dat niet gelukt omdat men eigenlijk iemand nodig heeft 

die boven de vakministers staat en hen dwingt om efficiënter te 

werken. Voor de staatssecretaris voor Begroting is het moeilijk om 

voldoende dwang op te leggen aan de vakministers, zodat zij effectief 

hun targets halen. In het verleden is dat alleszins niet gelukt. Het is 

deels gelukt, maar het was onvoldoende. Ik denk oprecht dat de 

eerste minister in zo'n dossier het best zijn verantwoordelijkheid 

opneemt, maar ik weet niet of daarover afspraken zijn gemaakt. Zo 

niet, kan dat misschien een suggestie zijn. 

 

15.03  Sander Loones (N-VA): 

Comme toujours, il faut d'abord 

investir pour obtenir un certain 

retour. Pourrions-nous recevoir 

l'analyse des dépenses en 

question en vue du suivi? Qui va 

coordonner les économies de 

150 et 600 millions d'euros dans 

l'administration? Il est vrai qu'on 

aurait alors besoin de quelqu'un 

qui se trouve au-dessus des 

ministres compétents et qui les 

oblige à travailler plus efficace-

ment. Cette tâche incombe pro-

bablement au premier ministre. 

 

 

15.04 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Loones, ik moet 

even nagaan of dat publiek kan worden gemaakt. Ik zie zelf niet in 

waarom dat niet zou kunnen, maar wij moeten het even nagaan. Zo 

ja, dan zullen wij dat zeker doen.  

 

Wat het monitoren van de vastgestelde inspanningen door de 

verschillende vakministers betreft, veronderstel ik inderdaad dat de 

eerste minister en ikzelf die zullen monitoren en onze collega's erop 

zullen wijzen dat het noodzakelijk is om het budget op orde te stellen. 

Dat is geen formele afspraak, maar zo voel ik dat aan. Ik zal dat 

inderdaad misschien eens met de eerste minister verder bespreken. 

 

15.04  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Je vérifierai si ces infor-

mations peuvent être rendues 

publiques et, si c'est le cas, nous 

les diffuserons certainement. À 

mon sens, le monitoring sera 

effectué par le premier ministre et 

moi-même. J'en discuterai encore 

avec lui. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

16 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

budgettaire impact van de pensioenhervorming" (55020624C) 

16 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'impact budgétaire de la réforme des pensions" (55020624C) 

 

16.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, het betreft een dossier dat wij al herhaaldelijk 

hebben besproken in het Parlement. Wij wisten dat er een 

pensioenhervorming zou aankomen. Niemand kreeg ze echter te 

zien. 

 

Zelfs vóór de zomer heb ik vragen over dat thema gesteld aan de 

eerste minister, waarin ik stelde dat mevrouw Lalieux iets aankondigt. 

16.01  Sander Loones (N-VA): 

Une réforme des pensions est 

prévue, mais personne n'en a vu 

la couleur. En effet, la ministre 

Lalieux n'a pas voulu montrer ses 

cartes, mais entre-temps nous 

avons pu lire toutes sortes de 

choses dans la presse et les 
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Mevrouw de staatssecretaris, ik had intussen van u begrepen dat u 

geen inzicht in het dossier kreeg. De minister hield haar kaarten tegen 

de borst. Ook de eerste minister kreeg niets te zien. 

 

Intussen hebben wij allerlei zaken gelezen in de pers en in de media. 

Eigenlijk weet ik echter nog altijd niet zeker of formeel het traject ook 

al is opgestart binnen de regering. 

 

Is het dossier ook formeel aan de cijfermensen bezorgd? 

 

Is een en ander ondertussen doorgerekend? 

 

Wij lezen hier en daar wel enige bedragen in de media. 

 

Zijn dat echter de juiste bedragen? 

 

Hoe zit het juist met het pensioenvoorstel van mevrouw Lalieux? Hoe 

ernstig moeten wij dat voorstel nemen? 

 

Vooral gekoppeld aan de kostprijs van het voorstel heb ik de 

hiernavolgende vraag. 

 

Zij stelt dat haar voorstel budgetneutraal is, omdat er een 

tewerkstellingsgraad zal zijn van tachtig procent. Dat is vijf euro 

vinden in de broekzak, waarmee iemand de hele week gratis kan 

eten, omdat hij of zij constant het gevoel heeft vijf euro gratis te 

hebben gewonnen. 

 

Ik heb de indruk dat de tewerkstellingsgraad van tachtig procent de 

passe-partout van de huidige regering is. Iedereen geeft dat geld 

zomaar opnieuw uit. Elke minister heeft dat bedrag al eens 

uitgegeven. Blijkbaar doet de minister van Pensioenen dat ook. 

 

Hoe zit het nu juist? Hoe staat het met de cijfers? 

 

médias. 

 

Où en est-on et quels sont les 

chiffres exacts dans ce dossier? 

 

 

16.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Loones, ik heb een heel kort antwoord voor u. 

 

Zoals u wellicht ook in de pers hebt kunnen lezen, werd de discussie 

over de pensioenhervorming uitgesteld naar het najaar. Er is dus 

voorlopig geen concreet pensioendossier op regeringsniveau. 

 

16.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: La discussion sur la ré-

forme des pensions a été reportée 

à l'automne. Pour l'instant, il n'y a 

donc pas de dossier concret sur 

les pensions au niveau du 

gouvernement. 

 

16.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, dat is dan eentje bij op de stapel van communiceren 

en verwachtingen wekken bij de mensen, maar de job niet al te 

ernstig doen. 

 

Dat is echt weinig netjes. Het is niet uw verantwoordelijkheid. Ik zal de 

eerste minister ook op dat punt aanspreken. 

 

Dat is nu antwoord op antwoord op antwoord waaruit blijkt dat u uw 

job niet kan doen en uw diensten hun werk niet kunnen doen, omdat 

ministers liever communiceren met de pers. 

 

16.03  Sander Loones (N-VA): 

Ainsi, on suscite une fois de plus 

des attentes au sein de la 

population, mais on ne prend pas 

son travail au sérieux. Ce n'est 

pas correct et je m'adresserai au 

premier ministre sur ce point, 

puisque la secrétaire d'État ne 

peut pas non plus faire son travail 

correctement de la sorte. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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17 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

Europese begrotingsnormen" (55020625C) 

17 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Les 

normes budgétaires européennes" (55020625C) 

 

17.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, hoe 

zullen we de begroting op orde stellen? In het verleden had dit land 

wel vaker nood aan externe druk. Dat was zo met de invoering van de 

euro en het hervormingsprogramma. Ongetwijfeld herinnert iedereen 

hier nog de vraag vanuit socialistische hoek wie Ollie Rehn, de 

Europese Commissaris die druk zette op de lidstaten om hun 

rekeningen op orde te stellen, was.  

 

Vandaag stellen we vast dat er minder druk is, met name door de 

coronacrisis. Een aantal verplichtingen wordt inderdaad opgeschort. 

Het is alleszins niet juist te beweren dat we ons zomaar soepelder 

mogen opstellen. Men vergeet al te vaak de voorwaarde die Europa 

daarbij oplegt en die erin bestaat dat de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën niet in het gedrang komt. Die boodschap klinkt 

bovendien zeer luid ten opzichte van België, want we worden hier 

geconfronteerd met een gigantische overheidsschuld. 

 

Het debat daarover zal alleszins aan de orde zijn in het voorjaar 

wanneer Frankrijk voorzitter wordt van de Europese Unie, en moet 

ook hier worden gevoerd, onder andere met de minister van 

Financiën. Er staan trouwens morgen al vragen ter zake aan minister 

Van Peteghem van de heer Vermeersch op de agenda. Hoe dan ook 

had ik graag uw mening over het thema. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, vindt u dat we externe druk nodig 

hebben? Of bent u ervan overtuigd dat we de doestelling ook zelf 

zullen kunnen realiseren? 

 

Meent u dat we gebruik moeten maken van de extra flexibiliteit die 

Europa eventueel biedt? Het is niet omdat het mag dat we die weg 

ook moeten volgen. We kunnen gerust wat strenger zijn voor onszelf. 

 

17.01  Sander Loones (N-VA): 

Dans le passé, la pression exté-

rieure européenne s'est révélée à 

plusieurs reprises nécessaire afin 

d'assainir le budget. Aujourd'hui, 

cette pression n'existe plus, la 

crise sanitaire ayant suspendu un 

certain nombre d'obligations euro-

péennes. L'Europe impose toute-

fois que la viabilité des finances 

publiques ne soit pas mise en 

péril. Il s'agit là sans aucun doute 

d'un message important pour 

notre pays, dont la dette publique 

est gigantesque. 

 

La secrétaire d'État estime-t-elle 

que nous avons besoin de 

pressions extérieures? Pouvons-

nous profiter de la flexibilité 

supplémentaire que nous offre 

l'Europe ou devons-nous nous 

montrer un peu plus stricts envers 

nous-mêmes? 

 

 

17.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Loones, vooreerst 

ga ik ervan uit dat de beleidsvoerders in het land voldoende verant-

woordelijkheidszin aan de dag leggen om een correct begrotings-

beleid te voeren. In het verleden is het wel gebleken dat de externe 

druk vanuit Europa een welkome hulp kan zijn voor een staats-

secretaris of een minister van Begroting. 

 

Het regeerakkoord voert het principe van een variabele begrotings-

inspanning in, die een vorm van flexibiliteit mogelijk maakt. Die 

variabele begrotingsinspanning is afhankelijk van het bruto 

binnenlands product in 2019, het referentiejaar, en de omvang van de 

groei. 

 

In het kader van de opmaak van de begroting voor 2022 zal de 

regering de concrete invulling van de variabele inspanningen moeten 

vastleggen. Het is daarbij de bedoeling om de begroting op termijn 

onder controle te krijgen, om te kunnen voldoen aan de Europese 

begrotingsnormen als die opnieuw gaan gelden. 

 

17.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Je suppose que nos diri-

geants ont un sens des respon-

sabilités suffisamment aiguisé 

pour mener une politique bud-

gétaire correcte, même si la 

pression européenne a souvent 

été dans le passé une alliée 

bienvenue des secrétaires d'État 

ou ministres du Budget. 

 

L'accord de gouvernement in-

staure le principe d'un effort 

budgétaire variable, en fonction du 

PIB par rapport à l'année de 

référence 2019 et de la crois-

sance. Les modalités concrètes de 

cet effort variable seront fixées 

lors de l'élaboration du budget 

2022. L'objectif est de parvenir à 
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maîtriser le budget dans le futur, 

afin qu'il soit également conforme 

aux normes budgétaires euro-

péennes. 

 

17.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik kan 

mij inbeelden dat u de Vlaamse begrotingsbesprekingen heeft 

gevolgd. U zal gezien hebben dat men er daar in één avond 

uitgeraakt is en ik kan mij inbeelden dat u een zelfde vlot verloop van 

uw begrotingsbespreking hoopt te bereiken. In Vlaanderen zijn N-VA, 

CD&V en Open Vld erin geslaagd om afspraken te maken om de 

begroting te verbeteren met ongeveer 1 miljard euro. 

 

Ik mag hopen dat alle verantwoordelijke ministers beseffen dat er op 

federaal niveau een hogere grootteorde van inspanningen wordt 

verwacht. Ik lees dat sommige partners nu al zeggen dat ze ook op 

federaal niveau een oefening ten belope van 1 miljard euro willen. 

Vlaanderen doet dat al in zijn eentje en daar staat het huis niet eens 

in brand, het smeult alleen een beetje. Wij blussen daar echter al. 

Federaal staat de begroting wel in brand en daar is men geneigd om 

er alleen een glas water overheen te gooien. De inspanning zal dus 

wat ambitieuzer dan 1 miljard euro moeten zijn. 

 

17.03  Sander Loones (N-VA): Il 

n'a fallu qu'une soirée au gou-

vernement flamand pour s'accor-

der sur une amélioration du 

résultat budgétaire d'environ 

1 milliard d'euros. J'espère que 

tous les ministres sont conscients 

qu'il faudra consacrer un effort 

plus important encore pour contrer 

le dérapage budgétaire au niveau 

fédéral. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

18 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

stabilisering van de schuldgraad" (55020626C) 

18 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "La 

stabilisation du taux d'endettement" (55020626C) 

 

18.01  Sander Loones (N-VA): Ik verwijs opnieuw naar een interview 

met u, in Le Soir. Daar gaat het over de schuldgraad. Daar doen 

verschillende scenario's en communicaties de ronde over.  

 

Wat is de evolutie van de schuldgraad? Dat debat hebben we al sinds 

het begin van deze legislatuur. U geeft daarin aan dat bij een normale 

economische groei de schuldgraad zal stabiliseren. Op andere 

momenten wordt gezegd dat economische groei niet voldoende zal 

zijn, en dat er ook een aantal hervormingen zullen moeten worden 

doorgevoerd. Als die hervormingen doorgevoerd zijn, zal de 

schuldgraad stabiliseren. Het Internationaal Monetair Fonds stelt dat 

zelfs als hervormingen worden doorgevoerd, de schuld nog altijd niet 

stabiliseert. Het zou goed zijn om daar allemaal dezelfde taal over te 

spreken. Op dit moment zegt de federale regering immers iets anders 

dan de Europese Commissie, en iets anders dan het Internationaal 

Monetair Fonds. Ik heb nogal de neiging om de internationale 

analyses daarover voor waar aan te nemen.  

 

18.01  Sander Loones (N-VA): 

Dans une interview accordée au 

quotidien Le Soir, la secrétaire 

d'État affirme que le taux 

d'endettement se stabilisera si la 

croissance économique est nor-

male. À d'autres moments, il se dit 

en revanche que des réformes 

seront nécessaires pour y par-

venir. Selon le Fonds monétaire 

international (FMI), des réformes 

ne suffiront même plus à stabiliser 

le taux d'endettement. 

 

Ne serait-il pas préférable, à 

l'avenir, d'aligner nos analyses sur 

celles qui sont réalisées dans ce 

domaine sur le plan international? 

 

18.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Ik heb al verschillende keren 

gesteld dat het bereiken van een schuldstabilisatie en het omkeren 

van de schuldaangroei enorm belangrijk is. Uit de nota van het 

Monitoringcomité van juli bleek duidelijk dat op basis van de toen 

beschikbare cijfers, zelfs rekening houdende met een variabele 

inspanning, er geen schuldstabilisatie optrad in de periode tot 2026. 

Het spreekt voor zich dat de schuldgraad en dus ook het moment van 

schuldstabilisatie sterk bepaald wordt door de groei van het bbp en de 

18.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: La stabilisation, voire l'in-

flexion de la croissance de la 

dette, revêtent une importance 

capitale. D'après la note du 

Comité de monitoring de juillet, les 

chiffres de l'époque ne per-

mettaient pas d'entrevoir une 
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cijfers inzake het overheidstekort. Deze cijfers worden de laatste 

maanden in positieve zin bijgesteld.  

 

De actualisatie van het Monitoringcomité op 23 september voor 2021 

en 2022 laat zien dat de opwaartse bijstelling van de economische 

groei en de gunstige inschatting van het overheidstekort in deze 

periode de schuld niet verder zal laten oplopen ten opzichte van 2020. 

Dat kan u zien in het rapport van het Monitoringcomité op pagina 63 

en 64. Daar wordt gezegd dat in 2020 de schuldgraad 114,1% betrof, 

voor 2021 is dat 113%. Dat is dus naar beneden bijgesteld. Voorheen 

ging men er vanuit dat het zou stijgen in 2021 naar 114,6%. Daar is 

een lichte bijsturing naar beneden, wat op zich een goede zaak is, 

maar dat wil niet zeggen dat we dat niet verder moeten monitoren. 

 

De schuldgraad zal dus niet verder oplopen ten opzichte van 2020. 

 

Niettegenstaande deze positieve bijstelling blijf ik er natuurlijk van 

overtuigd dat bijkomende inspanningen nodig zullen zijn om op 

middellange termijn tot schuldstabilisatie te komen. Natuurlijk zou ik 

het liefste hebben dat ik het kan omkeren, naar beneden toe. 

 

stabilisation de la dette avant 

2026, même en tenant compte de 

l'effort variable. 

 

La stabilisation de la dette est 

fortement déterminée par la crois-

sance du PIB et l'importance du 

déficit public, autant de para-

mètres qui ont évolué positivement 

au cours des derniers mois. Selon 

le rapport actualisé du Comité de 

monitoring du 23 septembre, la 

dette ne devrait pas s'accroître au 

cours de la période à venir. Si 

auparavant, il était plutôt admis 

que le taux d'endettement passe-

rait de 114,1 % en 2020 à 114,6 % 

en 2021, actuellement, le taux 

d'endettement pour 2021 est 

estimé à 113 %. Nous devons bien 

sûr continuer à observer cette 

évolution. Je reste convaincue que 

des efforts supplémentaires seront 

nécessaires pour stabiliser la dette 

à moyen terme. Bien entendu, je 

préférerais assister à une nouvelle 

baisse de la dette. 

 

18.03  Sander Loones (N-VA): Dank u wel, mevrouw de 

staatssecretaris. Ik ben blij dat u er wat kracht achter zet en dat u blijft 

oproepen voor extra inspanningen. Wij zullen deze discussie 

ongetwijfeld opnieuw voeren wanneer de begrotingen van dit land aan 

de Europese Commissie moeten worden bezorgd. Die zal dan 

opnieuw de evaluatie maken, enzovoort, enzovoort. 

 

Dan mag ik hopen dat de simulaties van het Monitoringcomité 

bevestigd zullen worden, want in het verleden is er wel wat ruis op de 

lijn geweest. Wij zullen zien. 

 

18.03  Sander Loones (N-VA): 

J'espère que les simulations du 

Comité de monitoring seront 

confirmées. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitster: De vragen nrs. 55020765C van de heer Hedebouw en 55021157C de heer Van Hees 

worden uitgesteld. 

 

19 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"Een begrotingsinspanning van 3 miljard euro" (55020779C) 

19 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"Un effort budgétaire de 3 milliards d'euros" (55020779C) 

 

19.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, in 

een interview in Le Soir hebt u gezegd dat er een begrotings-

inspanning van 3 miljard euro nodig is. U hebt het natuurlijk over de 

vaste inspanning van 0,2 %, van ongeveer 1 miljard euro. Daarbij 

komt nog 0,4 % of 2 miljard euro. Dat is samen 3 miljard euro. 

 

Minister Van Peteghem had het vorige week in De Zevende Dag over 

2,5 miljard euro of de vaste inspanning van 0,2 % en 0,3 % variabele 

19.01  Wouter Vermeersch (VB): 

Selon la secrétaire d'État, un effort 

budgétaire de 3 milliards d'euros 

est nécessaire. L'accord de 

gouvernement prévoit la clé de 

répartition suivante: un tiers de 

dépenses, un tiers de recettes et 

un tiers de "divers". Comment la 
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inspanningen. 

 

Minister De Sutter kwam zondag in De Zevende Dag niet veel verder 

dan de 1,2 miljard euro of de vaste inspanning in het regeerakkoord,. 

Zij heeft zich daarover niet verder uitgesproken. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, u hebt het over 3 miljard euro. De 

verdeelsleutel staat in het regeerakkoord: een derde, een derde, een 

derde. Aan welke uitgaven denkt u concreet voor een miljard euro? 

Welke inkomsten denkt u voor een miljard euro concreet te 

realiseren? Welke diversen denkt u voor een miljard euro te 

realiseren? Dat is samen goed voor 3 miljard euro. 

 

Met betrekking tot de saneringsmaatregelen, noemt u in het interview 

de verlaging van de werkingskosten van de overheid – dat zijn open 

deuren intrappen – besparingen op het gebruik van staatsgebouwen 

door telewerk – of dat miljarden zal opleveren, is nog maar de vraag – 

en de belastingheffing op internetaankopen onder de 22 euro. 

Hoeveel moet elk van deze maatregelen in uw berekeningen 

opleveren? Ik kreeg graag ook een opsplitsing per maatregel, uitdrukt 

in miljoen euro. 

 

secrétaire d'État compte-t-elle 

réaliser concrètement cet objectif? 

 

Elle cite comme mesures d'assai-

nissement la réduction des coûts 

de fonctionnement des pouvoirs 

publics, la réalisation d'économies 

sur l'utilisation des bâtiments de 

l'État grâce au télétravail et la 

taxation des achats en ligne de 

moins de 22 euros. Combien 

chacune de ces mesures va-t-elle 

rapporter? 

 

 

19.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Vermeersch, ik wil 

eerst toch verduidelijken dat 0,2 % van de extra inspanningen reeds 

vervat zit in de door de regering besliste vaste inspanningen. In 

voorbereiding van het begrotingconclaaf werd de uitvoering van de 

verschillende besliste maatregelen geëvalueerd. Voor 0,2 % van de 

aangehaalde 0,6 % gaat het om reeds besliste, bestaande 

maatregelen. 

 

De discussie over de omvang en de opvulling van de bijkomende 

inspanningen zal plaatsvinden rond de regeringstafel. Hierop 

vooruitlopen met concrete voorstellen en berekeningen, net voor de 

start van het conclaaf, zal de discussie niet vooruithelpen. 

 

Voor de vragen over telewerk verwijs ik naar mijn antwoorden op de 

vragen van de heer Loones. 

 

Tot slot kan ik nog zeggen dat alle beetjes helpen en dat we naar heel 

veel verschillende maatregelen moeten kijken om bepaalde 

efficiëntiewinsten te halen. 

 

19.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Pour 0,2 % de l'effort 

budgétaire de 0,6 %, il s'agit de 

mesures existantes qui ont déjà 

été décidées. 

 

La discussion relative à l'ampleur 

et à la nature des efforts supplé-

mentaires à fournir sera menée au 

sein du gouvernement. 

 

Pour les questions relatives au 

télétravail, je renvoie à mes 

réponses aux questions de 

M. Loones. 

 

Chaque petit effort compte. Nous 

devons étudier de très nom-

breuses mesures différentes afin 

de réaliser certains gains 

d'efficacité.  

 

19.03  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, dit is 

een bijzonder summier antwoord. 

 

Ik herinner u aan vorige regeringen, toen ik net als u nog niet in dit 

Parlement zetelde. Toen werden de begrotingsconclaven al in de 

zomer gehouden. Dat is het probleem met deze regering. Wij hebben, 

net als de bevolking, een aantal vragen over die oefening. U laat 

allerlei ballonnetjes op, maar eigenlijk is er nog geen werk geleverd 

en moeten de echte onderhandelingen nog beginnen. 

 

Wij kunnen u wel al om een aantal concrete cijfers vragen over 

hoeveel die voorstellen allemaal opleveren en u hebt al op een aspect 

geantwoord op de vraag van collega Loones, maar ik blijf toch op mijn 

honger zitten. Ik zou graag uw berekeningen zien. Met welke cijfers 

19.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Voilà une réponse on ne peut plus 

succincte. Les gouvernements 

précédents organisaient leurs 

conclaves budgétaires dès l'été. 

L'exécutif actuel lance plusieurs 

petits ballons, mais, en réalité, 

aucun travail concret n'a encore 

été accompli jusqu'à présent. 

J'aimerais pouvoir consulter les 

calculs de la secrétaire d'État. 

Nous surveillerons de près au 

cours de ces prochains jours ce 

qu'il advient de la clé de 
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komt u aan tafel? Het is toch het recht van het Parlement om te 

vragen naar een aantal maatregelen en de berekeningen daarvan. 

 

Wat uiteindelijk de onderhandelingen haalt en wat niet is het 

onderwerp van die discussie tussen de regeringspartijen, maar wij 

moeten toch inkijk kunnen krijgen in het voorbereidend werk en een 

aantal cijfers krijgen waarover u al beschikt. U hebt het over 3 miljard 

euro, maar de cijfers die u nu geeft zijn gewoon een slag in de lucht. 

Er zit daar geen concrete berekening achter, toch geen berekening 

die wij van u kunnen krijgen. 

 

Wij zullen de komende dagen van nabij opvolgen hoe het zit met de 

verdeelsleutel uitgaven, inkomsten en diversen, maar wellicht zullen 

wij ons weer tot de pers moeten richten. Wij betreuren dat de 

parlementsleden daarover geen informatie kunnen krijgen. 

 

répartition, mais il est probable 

que nous devrons, une fois de 

plus, nous en remettre à la presse. 

Nous regrettons l'absence d'infor-

mations transmises au Parlement 

à ce sujet.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

20 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"Een begrotingstekort van 3 % tegen 2024" (55020780C) 

20 Question de Wouter Vermeersch à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"Un déficit budgétaire de 3 % d'ici 2024" (55020780C) 

 

20.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de staatssecretaris, in 

het reeds genoemde interview staat nog een heel belangrijke 

uitspraak. U zei met name dat het begrotingstekort naar 3 % moet 

evolueren tegen 2024. De Europese Commissie heeft de 

begrotingsregels bevroren maar men verwacht dat die clausule vanaf 

2023 zal worden ingetrokken. De regels zullen dan, misschien onder 

gewijzigde vorm, opnieuw van toepassing zijn. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, volgens de Europese begrotingsregels 

moeten de lidstaten hun tekort onder de 3 % procent van het bbp 

houden en naar een structureel evenwicht toewerken. Dat laatste is 

vooral voor België van belang. De cijfers worden wel genoemd maar 

we missen daarbij de belangrijke opmerking dat er ook een 

structureel evenwicht moet worden bereikt in dit land. 

 

Hoe zal u vermijden dat België in 2023 op het Europese strafbankje 

terechtkomt? Vorige regeringen hebben dat strafbankje enkele keren 

op het nippertje ontlopen, met de hakken over de sloot. Zullen we dat 

echter kunnen blijven doen? 

 

Ten tweede, beoogt u om in 2023 opnieuw gebruik te maken van de 

in het stabiliteits- en groeipact voorziene flexibiliteitsclausule? Zal u 

die opnieuw inroepen voor de structurele hervormingen? 

 

Ten derde, de Europese Commissie beschouwt de verschillende 

entiteiten als één geheel. Ondanks het samenwerkingsakkoord met 

de regio's van 2013 ontbreekt echter elke begrotingscoördinatie. In 

het bijzonder in Wallonië worden aanzienlijke tekorten verwacht. Hoe 

beoordeelt u deze problematiek? 

 

20.01  Wouter Vermeersch (VB): 

Dans l'interview mentionnée ci-

dessus, la secrétaire d'État a 

déclaré que le déficit budgétaire 

devait être évalué à 3% d'ici 2024. 

Les règles budgétaires euro-

péennes – qui seront probable-

ment à nouveau d'application à 

partir de 2023 – imposent aux 

États membres de maintenir leur 

déficit en dessous des 3 % et de 

s'employer à atteindre un équilibre 

structurel.  

 

Comment la secrétaire d'État fera-

t-elle en sorte que notre pays ne 

figure pas parmi les mauvais 

élèves de la classe européenne en 

2023? Utilisera-t-elle à nouveau la 

clause de flexibilité du Pacte de 

stabilité et de croissance en 2023? 

La Commission européenne con-

sidère les différentes entités de 

notre pays dans leur ensemble, 

alors que les déficits sont surtout 

attendus en Wallonie. Comment la 

secrétaire d'État évalue-t-elle ce 

problème?   

 

 

20.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Vermeersch, mijn pleidooi om naar het einde van deze 

legislatuur te streven naar een tekort van 3% was niet in de eerste 

plaats ingegeven door de naleving van de Europese begrotings-

20.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Il faut avant tout viser un 

déficit de 3 % afin de stabiliser le 

taux d'endettement. La semaine 
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doelstellingen, hoewel dat uiteraard belangrijk is, maar wel door mijn 

bezorgdheid over de sneloplopende staatsschuld en de noodzaak om 

die te stabiliseren. Rekening houdend met een nominale groei van het 

bbp met ongeveer 3% is het noodzakelijk om het jaarlijkse tekort 

terug te dringen tot 3% om de schuldgraad te kunnen stabiliseren.  

 

De regering zal de komende week beslissingen nemen over de 

begroting 2022. De vraag of we vanaf 2023 al of niet een beroep 

zullen doen op de flexibiliteitsclausule, is in dit kader nog niet ter 

sprake gekomen. De toepassing sinds acht jaar van het 

samenwerkingsakkoord leert ons dat het moeilijk is om te komen tot 

een akkoord tussen de verschillende overheden over het 

begrotingsbeleid. Zoals ik bij mijn aantreden heb aangekondigd, wil ik 

me blijven inzetten voor een verdere uitdieping van het overleg tussen 

de verschillende overheden. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke 

houding meer kans op slagen heeft dan me als federaal 

staatssecretaris uit te spreken over het beleid van een bepaald 

Gewest.  

 

prochaine, le gouvernement pren-

dra des décisions sur le budget 

2022. La question de savoir s'il 

faudra invoquer la clause de 

flexibilité à partir de 2023 n'a pas 

encore été soulevée.  

 

Il est difficile de parvenir à un 

accord entre les différentes entités 

sur la politique budgétaire. Je veux 

continuer à miser sur un appro-

fondissement des concertations 

entre les entités. 

 

 

20.03  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw 

de staatssecretaris, dat is alleszins heel wat gematigder dan Margaret 

Thatcher dat zou hebben verwoord. U zegt dat er nog niet over de 

flexibiliteitsclausule is gesproken. Het zijn echter allemaal zaken waar 

stilletjes aan werk van zal moeten worden gemaakt. We kampen toch 

met een tekort dat tegen 2023-2024 flink boven 3% zal liggen. Een 

aantal van uw coalitiepartners geeft absoluut geen blijk van enig 

bewustzijn daarover, laat staan enige nood aan realiteitszin dat we dat 

moeten aanpakken. 

 

Het is dus vijf voor twaalf. We vragen ons af of u effectief de harde 

tante zult zijn die we nodig hebben voor de begroting. We vragen ons 

ook af of u er dit najaar in zult slagen om op de tafel te kloppen en bij 

een aantal van uw regeringspartners het gezond verstand te doen 

terugkeren. We kijken oogluikend naar de komende maanden, want 

die zullen cruciaal zijn voor de begroting. U kunt daarbij als 

staatssecretaris een rol spelen. Voor alle duidelijkheid: we steunen u. 

De vraag is hoe het verder zal evolueren. 

 

20.03  Wouter Vermeersch (VB): 

Nous sommes confrontés à un dé-

ficit qui sera largement supérieur à 

3 % en 2023. Il est temps d'en 

discuter. Un certain nombre de 

partenaires de la coalition ne font 

toutefois preuve d'aucun sens des 

réalités. La secrétaire d'État 

tapera-t-elle du poing afin de faire 

régner le bon sens? Les prochains 

mois seront cruciaux pour le 

budget. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

21 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

regionale impact van de coronasteunmechanismen" (55020896C) 

21 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'impact régional des mécanismes d'aide liés au coronavirus" (55020896C) 

 

21.01  Sander Loones (N-VA): Dank u wel, mevrouw de voorzitster. 

We zijn er bijna doorheen: er resten nog een viertal vragen. 

 

Over de impact van de coronasteunmaatregelen hebben we vorige 

week in de commissie een heel boeiende gedachtewisseling gehad: 

hoe gaan we er in het vervolg mee om, hoe brengen we ze het best in 

kaart en hoe kunnen we de cijfers in de diepte analyseren? Ik vroeg 

toen of het niet mogelijk was om ook de regionale impact van de 

steunmaatregelen in de cijfers naar boven te halen. In Vlaanderen 

zullen immers soepeler coronamaatregelen gelden omdat de 

vaccinatiegraad er hoger ligt. Daardoor kun je verwachten dat ook de 

steunmaatregelen van Gewest tot Gewest zullen verschillen. 

21.01  Sander Loones (N-VA): 

Lors de la discussion que nous 

avons menée la semaine passée 

en commission au sujet de 

l'impact des mesures de soutien 

prises dans le cadre de la crise du 

coronavirus, j'ai demandé s'il 

n'était pas possible d'également 

évaluer l'impact de ces mesures 

par Région, sachant que le taux de 

vaccination est plus élevé en 

Flandre et que les mesures de 
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Ik vind het belangrijk om een hoorzitting te laten volgen door een 

formele vraag aan u. Staat u open voor dat debat? 

 

Kunnen de resultaten van de verlengde steunmaatregelen voortaan 

per Gewest uitgesplitst worden om hun exacte impact te kunnen 

inschatten?  

 

soutien peuvent donc varier d'une 

Région à l'autre. Est-il possible de 

fournir une telle répartition?  

 

 

21.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Naar aanleiding van uw 

vraag heb ik contact opgenomen met de bevoegde ministers, de 

heren Clarinval en Dermagne, aangezien ikzelf niet over die 

informatie beschik. Mijn collega's zijn dus op de hoogte en u kunt de 

vraag bij hen opnieuw indienen. Zij kunnen u wellicht gedetailleerde 

informatie geven. 

 

21.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Ne disposant pas de ces 

informations, j'ai contacté les 

ministres Clarinval et Dermagne à 

ce sujet. M. Loones peut donc leur 

adresser sa question. 

 

21.03  Sander Loones (N-VA): Dank u wel, mevrouw de 

staatssecretaris. Een voorstel tot wetswijziging dat ik ooit hier in het 

Parlement indiende, bleef tot nu onbeantwoord. Ik stelde daarin voor 

dat telkens als de Nationale Bank en het Federaal Planbureau met 

cijfers naar buiten kwamen, ze die waar mogelijk regionaal moeten 

verfijnen. Daardoor kunnen de deelstaten beter budgetteren. 

 

Dit lijkt me een goed moment om die wetswijziging nogmaals 

tevoorschijn te halen. Misschien is er voldoende openheid van geest 

om toch ook eens een voorstelletje van de oppositie te behandelen en 

– wie weet – zelfs goed te keuren. In de tussentijd zal ik contact 

opnemen met de ministers Dermagne en Clarinval. Hopelijk kunnen 

zij inspirerend werken voor de rest van de regering. 

21.03  Sander Loones (N-VA): 

Par le passé, j'ai proposé une 

modification de la législation afin 

de prévoir que la Banque nationale 

et le Bureau fédéral du Plan 

fournissent dans la mesure du 

possible des chiffres avec une 

ventilation par Région, pour 

permettre aux entités fédérées 

d'établir leurs budgets avec plus 

de précision. Cette proposition 

pourrait redevenir pertinente. Je 

contacterai également les minis-

tres concernés. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

22 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het 

rapport van het Monitoringcomité" (55021108C) 

22 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Le 

rapport du Comité de Monitoring" (55021108C) 

 

22.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, we hebben 

het hier al kort over gehad. Ik zal de vraag zeer kort houden. 

 

Hoe stabiel zijn de cijfers? Wij zien dat dit een zeer bijzondere periode 

is. Corona is niet evident. De voorspellingen zijn evenmin evident. We 

zien dat het herstel zich ook sneller doorzet dan we aanvankelijk 

hadden verwacht en dat er ook minder faillissementen zijn op dit 

moment. De vraag is of dit in de toekomst ook zo blijft. 

 

Mijn belangrijkste vraag is hoe stabiel u de simulaties van het 

Monitoringcomité inschat. Er zit immers nogal wat verschil op, zeker 

als men de cijfers van drie maanden geleden bekijkt. Ik neem aan dat 

u met enige voorzichtigheid budgetteert en dus ook met enige 

voorzichtigheid de simulaties bekijkt. 

 

De regering zegt enerzijds dat corona nog niet voorbij is en dat er 

daarom nog extra steunmaatregelen nodig zijn waardoor besparen 

nog niet aan de orde is. Aan de andere kant verklaart ze dat we er 

economisch veel beter voor staan dan aanvankelijk gedacht. Er zijn 

twee verhaallijnen die botsen met mekaar. 

22.01  Sander Loones (N-VA): 

Quel est le degré de stabilité des 

chiffres publiés dans le rapport du 

Comité de monitoring? D'une part, 

la crise sanitaire n'est pas encore 

terminée, les mesures d'aide sont 

maintenues et les mesures 

d'économie ne sont pas encore à 

l'ordre du jour, mais, d'autre part, il 

nous revient que la situation 

économique est nettement meil-

leure que prévu. 

 

La secrétaire d'État fait-elle preuve 

de la prudence requise dans la 

confection du budget?  
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22.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Loones, de iets gunstigere economische parameters die het 

Planbureau raamde begin september in vergelijking met de ramingen 

van juli hebben er in eerste instantie toe geleid dat het geraamde 

vorderingssaldo op Entiteit I voor 2021 ongeveer 1,8 miljard euro 

beter wordt ingeschat dan de ramingen van deze zomer. Voor 2022 

wordt het vorderingssaldo ongeveer 1,3 miljard euro beter ingeschat. 

Het vorderingssaldo voor Entiteit I wordt voor beide jaren nu geraamd 

op een tekort van respectievelijk 26,5 en 16,7 miljard euro of 

respectievelijk een tekort van 5,4 en 3,3% van het bbp. 

 

Ondanks deze verbeteringen blijven dit uiteraard nog steeds 

aanzienlijke tekorten waarmee de federale overheid wordt gecon-

fronteerd. Zij maken de noodzaak duidelijk aan verdere structurele 

besparingen. 

 

Daarnaast blijkt ook dat de opwaartse herziening van het nominale 

bbp samen met de geraamde verbetering van het nominaal saldo op 

het niveau van de gezamenlijke overheid ertoe heeft geleid dat de 

schuldgraad – die  volgens het rapport van het Monitoringcomité in 

juni nog steeds in stijgende lijn ging –  omgebogen werd en een 

neerwaartse trend vertoont voor 2021 en 2022. De schuldgraad zal 

afnemen – dat heb ik daarnet voorgelezen uit het rapport – van 140,1 

procent in 2020 naar 113 procent in 2021 en 112,7 in 2022. 

 

Wat 2020 betreft, is dat het cijfer zoals het door het INR werd 

gepubliceerd in april. Binnen enkele dagen zal het INR met een nieuw 

definitief cijfer komen voor 2020. Ook hier mag de regering zich niet 

blindstaren op deze verbetering. Indien men geen verdere structurele 

maatregelen neemt, is de kans groot dat de schuldgraad na 2022 

opnieuw zal stijgen. Daarom roep ik op tot voorzichtigheid met deze 

cijfers. U heeft het zelf gezegd: we leven in volatiele tijden en de 

cijfers kunnen ook snel een beetje naar boven of naar beneden gaan 

en dan een hele impact hebben op andere economische paramaters. 

 

Momenteel gaan interkabinettenwerkgroepen met een kam door het 

rapport van het Monitoringcomité  om na te gaan of er al dan niet 

technische correcties dienen te gebeuren. Zoals gebruikelijk vertrekt 

het begrotingsconclaaf steeds van het rapport van het Monitoring-

comité en eventueel technische correcties worden meegenomen in de 

begrotingsnotificaties en verwerkt in de begroting.  

 

Wat de stabiliteit van de cijfers betreft, ga ik ervan uit dat het 

Monitoringcomité zijn werk naar best vermogen doet. Het baseert zich 

voor zijn ramingen op de economische begroting van het Planbureau 

van september en de op dat moment beschikbare informatie. 

 

Elke wijziging aan een bepaalde parameter heeft uiteraard ook een 

invloed op de ramingen. Zoals aangegeven, vormt het rapport van het 

Monitoringcomité de basis voor het conclaaf. Begin volgend jaar volgt 

dan een begrotingscontrole, om rekening te houden met onder meer 

gewijzigde parameters en nieuwe ramingen. 

 

Ik heb al vaak gezegd, ook in de pers, dat door het invullen van de in 

het regeerakkoord voorziene variabele inspanning bijkomende 

structurele inspanningen zich opdringen om de begroting onder 

controle te krijgen. Ik wil echter niet op het conclaaf vooruitlopen en 

22.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Début septembre, le Bu-

reau fédéral du Plan avait retenu 

des paramètres légèrement plus 

optimistes par rapport à ceux 

de juillet. Le solde de financement 

estimé de l’entité I s'était ainsi 

amélioré d'environ 1,8 milliard 

d'euros. Pour 2022, l'amélioration 

est estimée à environ 1,3 milliard 

d'euros. En 2021 et 2022, le déficit 

atteindrait respectivement 26,5 et 

16,7 milliards d'euros, soit 5,4 et 

3,3 % du PIB. Ces déficits toujours 

substantiels nous contraignent à 

envisager d'autres mesures 

d'économie structurelles. 

 

Selon le rapport, en raison de la 

révision à la hausse du PIB 

nominal et de l'amélioration 

estimée du solde nominal pour 

l'ensemble des pouvoirs publics, le 

taux d'endettement baissera de 

140,1 % en 2020 à 113 % en 2021 

et 112,7 % en 2022. Pour 2020, il 

s'agit du chiffre tel que publié 

en avril par l'Institut des comptes 

nationaux (ICN), mais le chiffre 

définitif sera divulgué dans 

quelques jours. Les chiffres 

doivent être appréhendés avec 

prudence, sachant que des 

changements minimes peuvent 

avoir une incidence majeure sur 

d'autres paramètres économiques. 

Sans mesures structurelles, le 

taux d'endettement risque de 

repartir à la hausse. 

 

Le conclave budgétaire s'appuie 

sur le rapport du Comité de 

monitoring. Les éventuelles cor-

rections techniques seront prises 

en compte dans les notifications 

budgétaires et intégrées dans le 

budget. En ce qui concerne la 

stabilité des chiffres, le Comité de 

monitoring se fonde sur le budget 

économique du Bureau fédéral du 

Plan de septembre et sur les 

informations disponibles. Il va de 

soi que toute modification d'un 

paramètre influence les estima-

tions. Lors du contrôle budgétaire 

qui aura lieu au début de l'année 

prochaine, il sera notamment tenu 
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het conclaaf hypothekeren met welbepaalde eisen, maar ik meen dat 

mijn standpunt wel duidelijk is. De regering zal tijdens het conclaaf de 

knoop moeten doorhakken over de grootte van de variabele 

inspanning en over welke maatregelen zij daartoe zal nemen. 

 

compte des paramètres modifiés 

et des nouvelles estimations. 

 

J'ai déjà souligné à plusieurs 

reprises que des mesures struc-

turelles sont nécessaires pour que 

le budget reste sous contrôle. Lors 

du conclave, le gouvernement va 

devoir trancher la question de 

l'ampleur de l'effort variable et 

décider des mesures qu'il prendra 

à cet effet. 

 

22.03  Sander Loones (N-VA): Ik zou graag een vlieg op de muur 

zijn. Ik vind het bijzonder dat u bij herhaling benadrukt dat u de 

begrotingsbesprekingen nu zeker niet zult bemoeilijken. Wij zullen 

zien wat dat de komende weken geeft. 

 

Maar ernstig nu, drie korte opmerkingen. 

 

Ten eerste, over de schuldgraad. U zegt dat de kans groot is, als er 

geen hervormingen komen, dat de schuldgraad opnieuw zal stijgen. 

Toen wij vraag 18 op de agenda behandelden, verwees u naar de 

bladzijden 63 en 64 van het Monitoringcomité, dat het eerder over een 

stabilisering had. Ik wil de vraag niet opnieuw stellen, maar ik wil wel 

zeggen: het zou goed zijn als wij transparantie kregen over de 

conditionaliteiten om de schuld opnieuw onder controle te houden. 

 

Ten tweede, u verwees terecht naar het feit dat het Monitoringcomité 

naar best vermogen handelt. Daar mogen wij inderdaad van uitgaan. 

Dat zijn mensen die hun job ernstig nemen. Maar ik hoop dat wij er 

ook van mogen uitgaan dat u die cijfers met de nodige voorzichtigheid 

benadert en dat u altijd indachtig houdt dat het ook opnieuw achteruit 

kan gaan. Zeker als wij zien dat in een aantal Gewesten de vaccinatie 

nog niet helemaal onder controle is. 

 

Ten derde en tot slot, ik meen vooral dat u niet content was met het 

verslag van het Monitoringcomité. Als ik in uw plaats was geweest, 

een plaats die niet te benijden is, trouwens, en ik dat rapport kreeg, 

zou ik onmiddellijk gevloekt hebben. Want het geeft eigenlijk minder 

druk op een aantal partijen in uw regering om te hervormen. 

 

Als gezegd wordt: de cijfers gaan automatisch de goede richting uit, 

waarom zouden zij dan in godsnaam moeten hervormen? Dat maakt 

uw werk eigenlijk lastiger dan dat het op het eerste gezicht 

gemakkelijker maakt. Maar goed, daar kunnen wij het later over 

hebben. 

 

22.03  Sander Loones (N-VA): 

J'aimerais avoir des éclaircisse-

ments sur les conditions qui per-

mettront de ramener la dette sous 

contrôle. Le Comité de monitoring 

prend certes son travail au 

sérieux, mais la secrétaire d'État 

doit également aborder les chiffres 

avec la prudence qui s'impose, 

d'autant plus que la couverture 

vaccinale n'est pas suffisante dans 

toutes les Régions. Si j'étais la 

secrétaire d'État, j'aurais maudit le 

rapport du Comité de monitoring, 

qui réduit la pression de réforme 

qui devrait peser sur certains 

partis du gouvernement puisque 

les chiffres vont dans la bonne 

direction! 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

23 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over 

"Gratis openbaar vervoer" (55021152C) 

23 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "La 

gratuité des transports en commun" (55021152C) 

 

23.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, een nieuwe dag, een nieuw interview, een nieuw 

23.01  Sander Loones (N-VA): La 

politique de la gratuité effectue 
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gratis idee. Wij hebben veel gratis voorstellen: gratis pensioenen, 

gratis werkloosheidsuitkeringen, gratis solidariteitsmiddelen naar 

Europa en blijkbaar ook gratis openbaar vervoer. 

 

Het gratisbeleid is blijkbaar terug van nooit helemaal weggeweest. 

 

In deze verwijs ik naar een recent interview dit weekend van de 

voorzitter van PS, de heer Paul Magnette, die voorstelt om het 

personenvervoer, dus het openbaar vervoer van de NMBS, volkomen 

gratis te maken. 

 

Ik heb opnieuw dezelfde vraag. 

 

Ik kan mij totaal niet inbeelden dat verantwoordelijke partijvoorzitters 

en ministers voorstellen lanceren in de pers, zonder minstens 

daarover discussies te voeren met hun coalitiepartners in de regering 

en voldoende budgettaire analyses te maken. Ik wil echter toch graag 

eens kijken. 

 

Ten eerste, de heer Magnette stelt dat het 700 miljoen euro kost, om 

het personenvervoer gratis te maken. Is dat juist? Klopt dat bedrag? 

 

Ten tweede, is daarover al gesproken binnen de regering? Weet u dat 

de PS met dat voorstel aan tafel komt? 

 

Ten derde, is dat naar uw mening niet enigszins van het goede te 

veel, gelet op het feit dat de begroting nu niet bepaald een 

rooskleurige toekomst tegemoet lijkt te gaan? Acht u het 

verantwoordelijk, om nog eens een dergelijk volgens de voorzitter van 

de PS kostenbedrag van 700 miljoen euro in een weekendinterview 

op tafel te leggen? 

 

apparemment un retour en force. 

Le week-end dernier, lors d'une 

interview, le président du PS, 

M. Magnette, a ainsi proposé 

d'instaurer la gratuité complète 

pour le transport ferroviaire de 

personnes. Il estime le coût de la 

mesure à 700 millions d'euros. 

 

Confirmez-vous ce montant et la 

question a-t-elle déjà été débattue 

au sein du gouvernement? N'est-

ce pas excessif du point de vue de 

la technique budgétaire? 

 

 

23.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer Loones, het voorstel van de heer Magnette is een eigen 

initiatief. Het werd niet binnen de kern of de regering besproken. 

 

Ik heb nog geen budgettaire fiche ontvangen van de bevoegde 

minister. 

 

De begrotingswerkzaamheden komen met de publicatie van het 

rapport van het Monitoringcomité in een stroomversnelling. Het is 

uiteindelijk niet in de pers dat de begroting wordt getrancheerd. 

Daarvoor dient het begrotingsconclaaf. Tijdens dat conclaaf zullen alle 

voorstellen politiek en budgettair worden afgewogen, om uiteindelijk 

tot een evenwichtig akkoord te komen. 

 

Ik wil er gerust nog aan toevoegen dat ik persoonlijk niet zo'n fan ben 

van gratis zaken. 

 

23.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: La proposition de M. Mag-

nette relève d'une initiative per-

sonnelle qui n'a pas été discutée 

au sein de l'exécutif. Je n'ai pas 

reçu de fiche budgétaire à ce 

sujet. La publication du rapport du 

Comité de monitoring accélère les 

travaux budgétaires. Ce n'est pas 

dans la presse que l'on tranche les 

nœuds budgétaires, mais lors du 

conclave budgétaire, lorsque 

toutes les propositions seront 

analysées sous l'angle politique et 

budgétaire dans la perspective de 

la conclusion d'un accord équi-

libré. Je ne suis personnellement 

pas très favorable à la gratuité.  

 

23.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

staatssecretaris, dat siert u. 

 

Ik wil ten gronde heel kort repliceren. 

 

Ik begrijp uit uw antwoord dat u over het voorstel nog geen fiche hebt 

ontvangen van de bevoegde minister. 

23.03  Sander Loones (N-VA): 

Cette prise de position de la 

secrétaire d'État est tout à son 

honneur. A-t-elle bel et bien 

demandé la fiche budgétaire pour 

que la simulation puisse au moins 

être effectuée et qu'elle connaisse 
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Mag ik daaruit verstaan dat u de fiche wel hebt gevraagd en dat de 

simulatie minstens wordt gedraaid, zodat u bij het ingaan van de 

onderhandelingsnachten precies de budgettaire impact weet? Indien 

dat nog niet is gebeurd, is het misschien een suggestie om dat wel te 

doen. 

 

U zou kunnen uitgaan van de verantwoordelijkheidszin van uw 

collega's. Misschien is het echter niet onverstandig om ter zake een 

dubbelcheck door te voeren. 

 

ainsi l'impact budgétaire précis? 

Ce serait peut-être la voie à suivre. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

24 Vraag van Sander Loones aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De 

minimumbelasting" (55021155C) 

24 Question de Sander Loones à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur 

"L'impôt minimum" (55021155C) 

 

24.01  Sander Loones (N-VA): Een nieuwe dag, een nieuw interview 

en opnieuw een nieuw voorstel! Er lijkt wel een thema te zitten of rode 

lijn te lopen tussen de Vivaldicollega's. Soms vraag ik me af wat jullie 

in godsnaam nog te bespreken hebben in de regering, want alles is al 

gezegd in de kranten.  

 

Helaas, mevrouw de staatssecretaris, moet ik bovendien eindigen 

met een vraag uit uw eigen politieke familie. Dat terwijl het tot dusver 

vooral de linkse partijen waren die maar met voorstellen bleven 

komen die niet helemaal becijferd zijn of waar u in elk geval, naar ik 

begrepen heb uit uw antwoorden, nog niet over gecontacteerd werd. 

 

In dit geval gaat het om uw Open Vld-collega Vincent Van 

Quickenborne, die dit weekend in de Zondag een groot interview gaf. 

Van liberalen zou je verwachten dat ze naar minder belastingen gaan. 

Minister Van Quickenborne zei echter dat we niet naar "minder" 

belastingen moeten gaan, maar naar "minstens" belastingen. We 

moeten dus minstens zoveel belastingen hebben en die belastingen 

mogen ook wel wat hoger zijn. Het gaat dan voornamelijk over de 

grote ondernemingen. We weten dat die debatten internationaal 

gevoerd worden, onder andere in OESO-verband, maar minister Van 

Quickenborne vraagt zich af waarom we daarop zouden wachten en 

stelt dat we gewoon sneller kunnen gaan. Hij stelt dus voor om dat 

dus al versneld door te voeren hier in België. 

 

Vandaar mijn vraag aan u, het zijn altijd dezelfde: heeft de minister u 

vooraleer hij een kranteninterview gaf daarover gesproken? Zijn 

daarover budgettaire simulaties gemaakt? Weet u wat dat precies zou 

kunnen betekenen voor de begroting, of zijn het opnieuw zomaar wat 

woorden in een interview? 

 

Ten tweede, vindt u het verstandig wanneer zulke zaken worden 

gecommuniceerd, goed wetende dat de OESO op dat vlak stappen 

vooruit aan het zetten is? Lijkt het u verstandig dat België soloslim zou 

spelen en op haar eentje zo'n belastingshervorming zou doorvoeren, 

zonder het multilaterale overleg daarover te respecteren? 

 

24.01  Sander Loones (N-VA): Le 

ministre Open Vld Vincent Van 

Quickenborne a déclaré ce week-

end dans une interview que nous 

ne devrions pas opter pour 

"moins" d'impôts, mais pour "au 

moins autant" d'impôts. Nous 

devrions donc prélever au moins 

autant d'impôts, voire légèrement 

davantage, essentiellement au-

près des grandes entreprises, et si 

nécessaire, sans attendre l'issue 

des débats internationaux en la 

matière. 

 

Des simulations budgétaires ont-

elles été effectuées à ce sujet? 

Une telle décision arbitraire de la 

part de la Belgique est-elle 

judicieuse? 

 

 

24.02 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mijnheer Loones, wat betreft 

de planning raad ik u aan om uw vraag te stellen tot de bevoegde 

24.02  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: En ce qui concerne le 
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minister, namelijk de minister van Financiën.  

 

Zowel in het regeerakkoord en in de algemene toelichting bij de 

begrotingsopmaak 2021 als in de meerjarenbegroting is rekening 

gehouden met een structurele opbrengst van 300 miljoen euro vanaf 

2023. De regering pleit er inderdaad voor dat de winst van 

multinationals in ieder afzonderlijk land onderworpen moet zijn aan 

ten minste een minimumniveau van belastingheffing en dat er geen 

uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde belastingregimes. 

Tegelijkertijd zal ervoor worden gezorgd dat het concurrentie-

vermogen van bepaalde belangrijke sectoren van onze economie 

behouden blijft. 

 

planning, je renvoie M. Loones 

vers le ministre des Finances. 

 

Des recettes structurelles de 

300 millions d'euros à partir de 

2023 ont été prises en consi-

dération tant dans l'accord de 

gouvernement que dans l'exposé 

général du budget 2021 et dans le 

budget pluriannuel. Il est exact que 

le gouvernement prône une 

imposition minimale des bénéfices 

des multinationales dans chacun 

des pays où elles opèrent, sans 

exception pour certains régimes 

fiscaux. Nous veillerons simul-

tanément à préserver la compé-

titivité de certains secteurs 

importants de notre économie.  

 

24.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik ga er 

dus van uit dat, als het OESO-initiatief niet is geoperationaliseerd voor 

2023, de regering dat zal doen, want zij schrijft daarvoor 300 miljoen 

euro in de meerjarenbegroting in. Dezelfde discussie kunnen wij 

trouwens ook voeren over de digitaks, al is die nog oneerlijker, want 

de opbrengst van die taks zal worden gebruikt voor de financiering 

van het Europees herstelfonds. In dit geval kunt u ten minste nog de 

schijn ophouden dat het geld naar de Belgische begroting komt.  

 

De regering zegt dat zij zeer sterk wil inzetten op een multilaterale 

aanpak en dat zij wil onderhandelen met verschillende landen, dus is 

zij het best ook consequent. Ik zal de discussie echter zeker opnemen 

met de minister van Financiën. 

 

24.03  Sander Loones (N-VA): Je 

suppose, par conséquent, que si 

l'initiative OCDE ne devait pas être 

opérationnelle pour 2023, le 

gouvernement agira seul, puisqu'il 

a inscrit 300 millions à ce poste 

dans le budget pluriannuel. Con-

trairement au produit de la taxe 

numérique, le gouvernement pour-

ra au moins faire semblant que 

l'argent reviendra au budget 

national. Mais si, comme il le 

prétend, l'exécutif veut miser sur 

une approche multilatérale, il ferait 

bien d'agir en conséquence.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.17 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 12 h 17. 

 

  

 


