
De Morgen, 24-11-2012, p.31 

2,15 procent, voor wie de cijfers wil zien 

 

Marc Hooghe 

 

Moord en brand werd over het begrotingsakkoord geschreeuwd. Waarom 

eigenlijk? 

De regering-Di Rupo doet perfect wat Europa wil maar wordt toch overladen met virulente kritiek. Is alles 
wat een Waalse socialist doet dan per definitie verkeerd?Als we objectief willen zijn, dan kunnen we ons 
het best laten leiden door harde cijfers. We stellen dan vast dat België in 2013 een begrotingstekort zal 
hebben van 2,15 procent van het bnp, en dat is perfect in lijn met wat is vastgesteld in het stabiliteitspact 
met Europa. Onze begroting doet het dus heel wat beter dan die van Nederland, Frankrijk of 
Groot-Brittannië. Als we de cijfers bekijken, dan zien we ook dat België nu zeer goedkoop geld kan lenen op 
de internationale financiële markten. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel vergissen al die knappe 
economisten van Amerikaanse pensioenfondsen zich en zijn ze te dom om in te zien dat België wel de zieke 
man van Europa is, zoals Bart De Wever ooit beweerde in de internationale pers. Ofwel klopt het financiële 
plaatje wel, maar zijn we in België zo in de greep van een negatieve stemming dat we niet eens meer 
nuchter naar de cijfers kunnen kijken.Als we objectief willen zijn, dan moeten we ook naar het verleden 
kijken, om na te gaan of het vroeger echt wel beter was. Een vluchtige blik in het krantenarchief leert dan 
dat begrotingen in ons land altijd al het resultaat zijn geweest van moeizaam nachtelijk overleg. Op dinsdag 
17 oktober 2006 kwam er pas rond half acht 's morgens een akkoord over de begroting voor 2007. Ook op 
dinsdag 12 oktober 2004 was het begrotingsakkoord er net op tijd voor het vroege radionieuws. Het enige 
verschil met vroeger is dat de regeringen-Verhofstadt er meestal tijdens de maand oktober in slaagden een 
akkoord te bereiken, terwijl we nu al een flink eind in november zijn. 

Agressief 

Als we objectief willen zijn, dan moeten we durven op een eerlijke manier te vergelijken. Als je alle 
begrotingsdocumenten van de voorbije tien jaar bekijkt, dan zit daar geen enkele tekst tussen die je kunt 
lezen als een visietekst op de toekomst van ons land. In een land met coalitieregeringen zijn begrotingen 
altijd een wat toevallige catalogus van besparingen, nieuwe inkomsten en belastingen. Deze begroting wijkt 
daarin niet af van alles wat in de voorbije tien jaar is gepresteerd. Begrotingen krijgen zelden 
schoonheidsprijzen: hun enige functie is ervoor te zorgen dat op het einde van het jaar alle rekeningen 
betaald kunnen worden. Dat zal met deze begroting ook lukken. De regering gaat weliswaar uit van een 
veeleer optimistische inschatting van de economische groei met 0,7 procent, maar dat optimisme wordt 
gedeeld door de Europese Commissie en zal dus wel niet zo wereldvreemd zijn.Het belangrijkste verschil 
met de periode-Verhofstadt is echter de heftigheid van de reactie. Het is perfect normaal dat 
oppositiepartijen hun plicht vervullen en kritiek leveren op het werk van de regering. Maar dat gebeurt nu 
veel agressiever dan pakweg tien jaar geleden. Ook de manier waarop het middenstandsverbond nu 
stormloopt tegen het regeringsbeleid is onuitgegeven. De coalitie tussen rechtse ondernemers en de N-VA 
is vreemd, omdat ondernemers zich meestal ver van de partijpolitiek houden. De keuze voor de 
nationalisten ligt daarbij niet voor de hand: alle ernstige studies wijzen erop dat de Belgische economie 
vooral behoefte heeft aan stabiliteit. Als het programma van de N-VA ooit zou worden uitgevoerd en het 
tot een boedelscheiding komt tussen de twee taalgemeenschappen van ons land, dan betekent dat een 
dergelijke brutale ingreep dat onze economie zeker tien jaar teruggeworpen wordt in de tijd. Is het dat wat 
de ondernemers willen?Die negatieve sfeer kan dus niet verklaard worden door objectieve cijfers, want die 
zijn niet beter of niet slechter dan de voorbije tien jaar. Het verschil is wel dat we nu te maken hebben met 
een oppositiepartij die radicaal breekt met de tradities van een overlegdemocratie. Andere partijen 
vertonen vaak een zekere gematigdheid, omdat ze weten dat ze over enkele jaren terug aan de 
onderhandelingstafel zullen zitten met de tegenstrever die ze nu bestrijden. Bij de N-VA, daarentegen, 



ontbreekt dat perspectief.Dat is vooral zorgwekkend voor onze begroting voor 2015. De huidige regering 
zal er heus nog wel in slagen om volgend jaar ook een ordentelijke begroting voor 2014 op te stellen. Maar 
de begroting voor 2015 wordt cruciaal, omdat die in evenwicht moet zijn. In juni 2014 zijn er echter 
verkiezingen, en de kans is groot dat we dan opnieuw vertrokken zijn voor een maandenlange politieke 
crisis. Zal er in die omstandigheden ernstig werk gemaakt worden van een begroting voor het 
daaropvolgende jaar? Als er na de verkiezingen van juni 2014 opnieuw gestart wordt met schier eindeloze 
politieke spelletjes, dan zullen we daar met zijn allen een zeer zware prijs voor betalen.Een tweede element 
is dat de meerderheid zich niet goed verdedigt. Er is eerder al op gewezen dat onze premier zich in het 
Nederlands als een vis op het droge voelt. Wie een beetje nuchter is, denk dat het er niet toe doet of een 
eerste minister Nederlands of Frans spreekt, zolang hij maar een goede begroting kan opstellen, maar 
blijkbaar is die nuchterheid ver te zoeken.De Vlaamse meerderheidspartijen zijn echter al even beschroomd 
om de verdediging van hun eigen werk op zich te nemen. In de week voor Steven Vanackere minister van 
Financiën werd, betaalde ons land 5,53 procent op langetermijn leningen - nu is dat 2,33. Waarom pakken 
de Vlaamse meerderheidspartijen niet zelf uit met dat soort zegebulletins? Je krijgt nu de indruk dat de 
partijen bang zijn voor hun eigen schaduw, maar voor een regeringspartij is er geen weg terug. De partijen 
zijn verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, of ze dat willen toegeven of niet. 

Structurele maatregelen 

Rechtse organisaties stellen nu dat deze regering geen 'structurele maatregelen' neemt. Dat is een 
merkwaardige kritiek. De regering doet perfect wat is opgelegd door het strenge Europese 
begrotingsbeleid. Maar blijkbaar wil men het masochisme zo ver drijven dat we vrijwillig meer moeten 
doen dan wat Europa wil.Dat klinkt stoer, die 'structurele maatregelen', maar helaas zegt men er meestal 
niet bij wat men daarmee bedoelt. Een verlaging van het minimumloon, een soepeler ontslagrecht, een 
verdere beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd, het afschaffen van de index? Er kunnen 
natuurlijk goede ideologische redenen zijn om te pleiten voor dat soort maatregelen, maar ook voor 
economen is het helemaal niet zeker dat die zouden leiden tot meer economische groei.We hebben dus te 
maken een merkwaardige constellatie. Een premier die zich niet goed verdedigt en meerderheidspartijen 
die beschaamd hun mond houden. De rechterzijde buit die zwakheid schaamteloos uit in een poging haar 
eigen ideologische agenda op te dringen. Ook al doet de regering perfect wat Europa wil, het zal voor hen 
duidelijk nooit genoeg zijn. Onze premier is nu eenmaal een Franstalige socialist, en gelet op het etnische 
vijandbeeld dat de afgelopen jaren is gecreëerd, zal alles wat hij doet dus wel per definitie verkeerd zijn. 
 


