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We zijn op de goede weg 

Eerste minister Charles Michel  

13 oktober 2015 

 

Mijnheer de voorzitter, 

Beste collega’s, 

 

Een heldere kijk is de eerste voorwaarde om de juiste 

beslissingen te nemen. Voor onze medeburgers en in het 

algemeen belang.  

 

We hebben talrijke troeven: onze ligging in het hart van Europa, 

de aanwezigheid van vele internationale instellingen bij 

voorbeeld.  

 

Maar ook onze infrastructuur, onze spoorwegen, havens en 

luchthavens, de productiviteit van onze werknemers en hun 

meertaligheid zijn sterke punten waarvoor we erkenning krijgen, 

ver buiten onze grenzen.  

 

De Belgische economie is vandaag op de goede weg. De weg van 

duurzame groei om een kwaliteitsvolle levensstandaard te 

behouden.  

De Nationale Bank gaat in haar laatste vooruitzichten uit van een 

economische groei van 1,3% in 2015. Dat is licht (0,2%) onder 

het verwachte gemiddelde voor de eurozone. Deze cijfers 

houden nog geen rekening met de impact van onze recente 

economische en sociale maatregelen.  
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Deze maatregelen zullen worden geanalyseerd door het 

Planbureau en de Nationale Bank.  

 

De groei wordt bevorderd door een stijging van de consumptie, 

de daling van de brandstofprijzen en de waardevermindering van 

de euro.  

De groei van de export zou 3,4% moeten bedragen in 2015 en 

zelfs 4,2% in 2016.  

Het aantal faillissementen is deze zomer met 14% gedaald in 

vergelijking met vorig jaar.  

De investeringen van de ondernemingen zijn toegenomen met 

2,6% in 2014 en zouden in 2015 en 2016 nog met 3,3% moeten 

groeien.  

Het aantal hypothecaire leningen is met 31% gestegen in 

vergelijking met vorig jaar.  

Dit zijn natuurlijk bemoedigende signalen. We zijn op de goede 

weg. Maar de signalen zijn nog niet structureel genoeg. Er mag 

absoluut geen sprake zijn van triomfalisme.  

Ik ben optimistisch, maar niet naïef.  

De internationale economische en geopolitieke ontwikkelingen 

beïnvloeden onze situatie en zullen dat blijven doen.  

De groei van de opkomende markten vertraagt. Die markten 

vormen een steeds belangrijker wordend deel van de 

wereldeconomie.  

 

Het IMF bijvoorbeeld heeft zijn groeivooruitzichten naar 

beneden bijgesteld op 3,1%, Dat is 0,2% minder dan bij de 

vooruitzichten in juli. 
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De economische realiteit verandert voortdurend. Er zijn 

onzekerheden die wegen op de mondiale groei. We moeten onze 

voordelen dus versterken en onze kwetsbare punten bijsturen.  

Ons objectief is duidelijk: we willen ons economisch model 

versterken ten gunste van de sociale bescherming. Niet alleen 

kwantitatieve groei, maar ook een kwalitatieve verbetering van de 

levensstandaard.   

 

We moeten onze begroting dus op orde houden. De naleving 

van onze Europese engagementen is gegarandeerd. We hebben 

ervoor gekozen onze overheidsfinanciën te saneren. We willen 

de tekorten wegwerken om de vicieuze cirkel van de schuldenlast 

te doorbreken. 

 

We waken erover om minder uit te geven en beter uit te geven. 

De begroting 2015 zal worden bijgesteld met een verbetering 

van het structureel saldo van 0,6% in 2015 en in 2016. Het doel 

is in 2018 een structureel evenwicht te bereiken. 

We zullen de begrotingstoestand en de uitvoering van de 

economische en sociale hervormingen regelmatig monitoren. 

Het regeerakkoord is gebaseerd op een maatschappelijk project. 

Het drieluik “vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid” 

vormt de hoeksteen van dit politieke project.  

De economische ontwikkeling is geen doel op zich. 

Economische ontwikkeling en jobcreatie staan ten dienste van 

onze sociale bescherming. Dat is het doel waar wij ons achter 

scharen.  
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We praten niet alleen over solidariteit, we werken er elke dag 

opnieuw aan.  

Dames en heren,  

 

De eerste prioriteit is het ondersteunen van de jobcreatie. We 

hebben onmiddellijk maatregelen genomen om de investeringen 

van onze ondernemingen te versterken en om het creëren van 

bijkomende banen gemakkelijker te maken.  

99% van de ondernemingen zijn kleine of middelgrote 

ondernemingen. Ze vertegenwoordigen 42% van de 

toegevoegde waarde in het bruto nationaal product. Ze vormen 

de ruggengraat van onze economie en dus van onze welvaart.  

We stimuleren de ondernemerszin en het initiatief. Wij willen zij 

die risico’s nemen steunen zodat ze bijkomende jobs kunnen 

creëren.  

De tax shelter voor starters is een fiscale aanmoediging zonder 

voorgaande om de toegang tot financiering te versoepelen en zo 

de economie te ondersteunen.  

We zijn ervan overtuigd dat de digitale agenda een uitzonderlijke 

kans biedt voor ons land.  

De digitale economie zou met 8% moeten groeien in de 

komende vijf jaar. “Digital Belgium” moet ons land in de top 

drie krijgen van de meest gedigitaliseerde landen in Europa.  

We zijn ervan overtuigd dat er 1 000 nieuwe start-ups en 50 000 

nieuwe jobs kunnen worden gecreëerd. Dat vereist een stabiel 

juridisch kader dat rekening houdt met de veiligheid, maar ook 

met het respect voor het privéleven bij de verwerking van 

gegevens.  
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Ook de ontwikkeling van e-commerce is een spectaculaire en 

exponentiële verandering. We mogen de boot niet missen.  

 

Sinds enkele maanden plegen de sociale partners overleg om het 

nachtwerk in verband met e-commerce aan te passen. De 

regering zal erop toezien dat de nodige beslissingen vanaf eind 

dit jaar kunnen worden genomen. 

Ook in de horecasector ligt heel wat toegevoegde waarde en 

werkgelegenheid voor het rapen. Iedereen beseft dat dit een zeer 

specifieke sector is, door de onvoorspelbaarheid van de 

werkdruk en dus van de uren.  

De horeca heeft lang gewacht op een aangepaste antwoorden. 

We hebben flexijobs ingevoerd. We hebben het regime van de 

overuren versoepeld. En we hebben het systeem van de 

gelegenheidsarbeid vergemakkelijkt. Dat zijn concrete 

antwoorden.  

De bouwsector wordt geconfronteerd met een paradox. 

Enerzijds zijn de activiteiten in de bouwsector in ons land 

toegenomen met 1,8%. Anderzijds ondergaat de sector een echte 

aderlating wat betreft jobs voor binnenlandse werknemers.   

De sector brengt elk jaar meer dan 20 miljard euro op voor de 

schatkist (hetzij 11,6 procent).  

Deze economische long wordt vandaag slecht beheerd. De 

sociale dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie voor onze 

ondernemingen. We hebben het alarmsignaal gehoord.  

 

We werken al vele maanden samen met de werkgevers en de 

vakbonden. De eerste maatregelen in de strijd tegen sociale 

dumping zijn al genomen. We moeten de illegale detacheringen 

van werknemers efficiënter bestrijden.  
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In een breder kader moet zowel de strijd tegen de sociale als de 

fiscale fraude centraal staan. De batterij maatregelen die we al 

hebben genomen zullen hun effect niet missen.   

 

Beste collega’s,  

 

Het werk dat we in één jaar hebben gerealiseerd is gigantisch.  

 De verlaging van de sociale bijdragen van 33 naar 25%.  

 De belastingvrijstelling voor de eerste aanwervingen binnen 

kmo’s.  

 Een beter sociaal statuut voor de zelfstandigen.  

 Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden.  

 De hervorming van het inkomen voor de 

werkloosheidstoeslag.  

 De tax shelter en crowdfunding voor de financiering van de 

kmo’s.  

 De modernisering van het tijdskrediet. 

 De hervorming van de inschakelingsuitkeringen.  

 De erkenning en de verbetering van het statuut van de 

mantelzorgers.  

Dat zijn beslissingen die we al genomen hebben. Met één 

obsessie: gunstige voorwaarden creëren om banen te scheppen 

in ons land. Jobs, jobs jobs.  
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En we willen nog verder gaan.  

We hebben ons ertoe verbonden een fiscale hervorming en een 

tax shift door te voeren. En we houden dit engagement. 

In België wordt arbeid te zwaar belast. Alle internationale 

onderzoeken hebben dit aangetoond.  

 

We voeren een verschuiving door om de nettolonen te verhogen 

en om de lasten op de ondernemingen te verminderen.   

 

Meer middelen voor iedereen, en prioritair voor de lage en 

middelhoge lonen. En vooral minder lasten voor de 

ondernemingen. 

 

We willen de algemene fiscale druk verminderen. We moeten 

dus de prijs-kwaliteit verhouding van het staatsbestel verbeteren. 

We hebben al een proces van redesign van onze administraties in 

gang gezet. Op die manier passen we ons aan aan 

maatschappelijke veranderingen en besteden we publiek geld op 

een betere manier.   

 

We injecteren 8,3 miljard euro brandstof in de economische 

motor van ons land. Dat is geen slogan. Dat is een beslissing.   

En ik ben concreet: vanaf 2016 zullen de lonen verhoogd 

worden met tot 83 euro netto per maand voor de laagste lonen.  

 

Op het einde van de legislatuur zullen de belastingverlagingen 

schommelen tussen minimum 74 euro per maand tot 146 euro 

per maand voor de lage lonen. 1 752 euro netto per jaar. 
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Ruimschoots meer dan een dertiende maand. We hebben woord 

gehouden.  

Deze regering is oprecht sociaal en verantwoordelijk.  

We hervormen de personenbelasting. We verhogen voor 

iedereen de drempel waarboven de eerste euro belasting wordt 

betaald. We verhogen de aftrek van de forfaitaire beroepskosten. 

De inkomensdrempel voor het tarief van 45% gaat omhoog. En 

we schaffen het tarief van 30% gewoonweg af. Dit is een 

historische hervorming. Dit alles komt alle lonen ten goede.  

Deze belastingverminderingen worden gefinancierd door nieuwe 

belastingen op inkomsten uit kapitaal. Ik denk bijvoorbeeld aan 

de verhoging van de roerende voorheffing vanaf 2016, de 

regularisatieprocedures, de Kaaimantaks en de taks op 

beursverrichtingen en de taks op de financiële speculatie.  

Nog nooit heeft een regering zoveel gebruik gemaakt van het 

inkomen uit kapitaal om een belastingvermindering op arbeid te 

financieren.  

We hebben er ook voor gekozen de heffingen te verhogen om 

schadelijk gedrag voor het leefmilieu of de gezondheid te 

ontmoedigen.  

De verhoging van de accijnzen op diesel en de verlaging van die 

op benzine, ligt perfect in de lijn van deze milieuvriendelijke 

aanpak.  

 

Enkele weken voor het begin van de klimaatconferentie van 

Parijs nemen we onze verantwoordelijkheden ten volle op. 

In dezelfde geest kadert de verhoging van de heffingen op tabak 

en alcohol in de preventie op het vlak van volksgezondheid.  
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We willen verder gaan. De regering zal een fiscaal instrument 

voorleggen aan de regering om de gezonde voeding aan te 

moedigen. Over deze voorstellen zal grondig overleg worden 

gepleegd met de gezondheidsactoren en de betrokken sectoren. 

 

De strijd tegen de fiscale fraude moet een permanent gevecht 

zijn. We versterken onze samenwerking op internationaal niveau. 

 

Niet alleen zijn alle maatregelen die in het verleden werden 

genomen, bevestigd. 

 

Maar we hebben ook beslist een honderdtal extra ambtenaren in 

dienst te nemen om de controles te versterken. 

 

De budgettaire doelstelling is ambitieus. We willen meer dan een 

half miljard euro terugvorderen. 

 

Beste collega’s,  

 

We kunnen niet meer bijhouden hoe vaak er de voorbije jaren al 

is opgeroepen om de loonhandicap aan te pakken. Die 

loonhandicap met onze buurlanden heeft de afgelopen jaren 

duizenden banen verwoest en het creëren van duizenden andere 

jobs in de weg gestaan.  

 

Ook hier houden we ons aan ons engagement. We verlagen de 

lasten massaal om de creatie van nieuwe jobs aan te moedigen.  
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En vanzelfsprekend wordt voorrang gegeven aan de lage lonen.  

 

En ik wil heel precies zijn. Vanaf 2016 zullen de 

werkgeversbijdragen dalen van 17,3 naar 13% op een loon van 

minder dan 1 500 euro. Vóór het einde van de legislatuur zal dat 

10,9% zijn.  

 

Ik durf te zeggen dat we een historische stap zetten. De 

loonhandicap zal binnenkort niet meer dan een slechte 

herinnering zijn. 

 

En we hebben de non-profitsector niet vergeten. Een groot deel 

van de lastenverlaging wordt eraan besteed. Dat bewijst 

nogmaals onze wil om een evenwichtig en rechtvaardig project 

te verdedigen.  

 

Verder gaan, dat is ook onze keuze voor de kmo’s en de 

zelfstandigen. Er wordt 580 miljoen euro gemobiliseerd. En ook 

hier zijn we perfect coherent. De werkgelegenheid, de 

investeringen en de koopkracht. Dat zijn onze drie 

doelstellingen. 

We beslissen om een vrijstelling van de werkgeversbijdragen 

door te voeren voor de eerste aanwerving door een zelfstandige 

of een kmo. Deze maatregel zal de komende vijf jaar geldig zijn.  

 

Concreet betekent dit een lastendaling van meer dan 11.000 euro 

per jaar ten opzichte van de huidige situatie. 
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En dat is niet alles. We breiden de vrijstellingen uit voor de 

tweede tot de zesde aanwerving. Deze maatregel treedt zelfs met 

terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2015. 

Concreet zal een kmo die aanwerft op vier jaar tijd tot 101. 000 

euro kunnen investeren ten opzichte van de vorige situatie. 

Nooit in ons land werden er zulke sterke maatregelen getroffen 

om werk aan te moedigen en de jobcreatie in de kmo’s te 

stimuleren. 

 

We verdubbelen de aftrek voor productieve investeringen in de 

kmo’s.   

We verhogen ook de koopkracht van de zelfstandigen. We  

verlagen namelijk de bijdragen op drie jaar tijd van 22 naar 

20,5%. Concreet betekent dat een winst van meer dan 800 euro 

per jaar. 

Meer dan ooit, zijn de kmo’s en de zelfstandigen partners voor 

onze welvaart.  

 

Landbouw 

 

Beste collega’s, 

 

De landbouw is een sector op zichzelf. En die wordt 

geconfronteerd met terugkerende moeilijkheden.  

 

Wat het landbouwbeleid betreft, blijft de strijd tegen de 

volatiliteit van de prijzen een prioriteit. De regering heeft de 
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maatregelen voor de fiscale vrijstelling met betrekking tot de 

steun aan het landbouwbeleid verlengd.  

Ze heeft versoepelingsmaatregelen ingevoerd voor de betaling 

van de sociale bijdragen in de landbouwsector en de bijdragen 

aan het diergezondheidsfonds verminderd. 

Met respect voor de bevoegdheden van de deelstaten, zullen we 

op Europees niveau blijven pleiten om de prijs in het kader van 

de melkcrisis te verhogen of om een steunplan uit te werken 

voor de rundveehouders. 

 

Energie, klimaat 

 

Beste collega’s, 

 

Energie vormt een strategische uitdaging. Het gaat om een 

complex onderwerp. Wij beogen een optimaal evenwicht tussen 

bevoorradingszekerheid, competitiviteit en energiekost. De 

ecologische en klimaatdimensie is uiteraard fundamenteel. 

Om de bevoorrading te verzekeren, werd de wet tot verlenging 

van de kerneenheden Doel I en II goedgekeurd. De adviezen 

van de onafhankelijke veiligheidsautoriteiten zijn in onze ogen 

essentieel. 

De volgende uitdaging bestaat erin hand in hand te werken met 

de gewesten om samen tot een interfederaal energiebeleid te 

komen. 

Op klimaatgebied pleiten we voor een juridisch bindend akkoord 

tijdens de COP21 in Parijs. 
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Mobiliteit 

 

Het ontwikkelen van het treinvervoer moet ook een prioritaire 

uitdaging zijn. De strategische visie voor het spoorwegnet in 

België werd aan de verschillende actoren voorgesteld. Dit plan 

moet de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant 

vooropstellen: stiptheid, toegankelijkheid, veiligheid en netheid. 

 

Verkeersongevallen zorgen jaarlijks voor tal van drama’s voor 

vele families. We willen een de straffeloosheid aan het stuur 

volop bestrijden. En ook de veiligheid van de motorrijders moet 

worden aangekaart. Nauw overleg met de deelgebieden, met 

respect voor ieders bevoegdheden, zal hierbij belangrijk zijn. 

 

Beste collega’s,  

 

De strategie voor de luchthavens is een gevoelig onderwerp. We 

moeten een evenwicht vinden tussen het behoud van een 

economische activiteit die jobs creëert  en het verminderen van 

de geluidsoverlast voor de omwonenden.  

 

Zoals aangekondigd, werd een moratorium ingesteld op het 

oude plan voor de vluchten over Brussel. Zo werd het aantal 

mensen dat last heeft van de vluchten drastisch verminderd.  

 

We weten dat deze oplossing niet perfect en niet definitief is. De 

regering zal blijven overleggen met de omwonenden en met de 
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betrokken overheden.  

 

Ik doe ook een oproep aan de regionale overheden om samen 

naar de beste oplossingen te streven. We pleiten ook voor een 

methode op basis van objectieve gegevens, de veiligheid en de 

impact die de vluchten hebben op de omwonenden.  

 

Overheidsbedrijven 

 

De overheidsbedrijven zijn een strategische uitdaging. We willen 

ze wendbaarder maken om beter bestand te zijn tegen sociale en 

economische veranderingen. Het ontwerp tot herziening van de 

wet van 1991 is goedgekeurd door de regering om een “level 

playing field” te creëren zodat de overheidsbedrijven hun 

concurrentiepositie kunnen verbeteren. 

 

Mijnheer de voorzitter, 

Waarde collega’s,  

 

Wij zetten in op twee elementen.  

Onze generatie moet vandaag moedige en noodzakelijke 

beslissingen nemen om onze sociale bescherming te vrijwaren.  

Door de stijging van de levensverwachting zijn er nieuwe 

financiële middelen nodig om de toegang tot kwaliteitsvolle 

gezondheidszorg te garanderen. En om de duurzame betaling 

van goede pensioenen te waarborgen.  

 

Wij willen geen geneeskunde aan twee snelheden. Wij zijn 

voorstander van de vrije keuze voor de patiënt en de 
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therapeutische vrijheid voor de arts.  

 

We hebben bij voorbeeld de hervorming van de financiering van 

de ziekenhuizen ingezet om kwaliteit te koppelen aan 

verantwoordelijkheid.  

 

We hebben een pact gesloten met de farmaceutische sector om 

de evolutie van de prijs van de geneesmiddelen te beheersen, en 

tegelijkertijd de mogelijkheden voor onderzoek en innovatie te 

garanderen.  

 

We hebben de middelen voor de chronisch zieken verhoogd.  

 

We zijn met nieuwe initiatieven gestart voor een betere aanpak 

van de psychische aandoeningen. 

 

De toekomst van de pensioenen is in de eerste plaats een test 

voor de solidariteit tussen de generaties.  

 

Natuurlijk is het eenvoudiger om de mensen te laten geloven dat 

we minder lang moeten werken terwijl we de pensioenen 

verhogen.  Maar dat is niet de realiteit. We hebben dus beslist 

om de toegangsvoorwaarden voor de verschillende vormen van 

vervroegde uittreding te beperken.  

 

We hebben ook beslist om de wettelijke pensioenleeftijd 

geleidelijk aan te verhogen (67 jaar vanaf 2030). De nationale 

pensioencommissie krijgt vorm. We engageren ons voor een  

verantwoordelijke dialoog met de sociale partners om de 

preciezere modaliteiten van deze onontbeerlijke hervorming vast 

te leggen. 
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Beste collega’s, 

 

Eén Belg op zeven leeft onder de armoedegrens. Niemand in dit 

halfrond kan werkloos blijven bij deze vorm van uitsluiting. Ook 

hier treden we in actie.  

De re-integratieprojecten om daklozen een stabiele woning te 

bezorgen, worden verlengd en naar een groter aantal gemeenten 

uitgebreid. Nieuwe projecten om alleenstaande moeders met lage 

inkomens beter te ondersteunen, zullen worden geconcretiseerd. 

De kinderarmoede zal worden aangepakt via de ondersteuning 

van lokale initiatieven. 

Last but not least is de toekenning van automatische rechten en 

de verhoging van de sociale minima een prioriteit. 

Ik ben er trots op dat deze regering de welvaartsenveloppe heeft 

verhoogd met 44% in vergelijking met de vorige periode. Voor 

de periode 2013-2014 kwam dat neer op 656,9 miljoen euro. 

Onder deze regering in 2015-2016 steeg dat naar 946,7 miljoen 

euro. En dit bedrag zal in 2018 worden verhoogd tot 1,2 miljard.  

De minima zijn vanaf september met 2% verhoogd. 1. 850 000 

gepensioneerden hebben 15% meer vakantiegeld gekregen. Om 

concreet te zijn: een gepensioneerde met een loopbaan van 45 

jaar ontving maandelijks 835,81 euro bruto. Sinds mei 2015 is 

dat 885,07 euro bruto.  

Op dezelfde wijze worden de forfaits en de minima in de 

werkloosheid en het leefloon met 2% verhoogd. 
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Ook hier willen we nog beter doen. Vanaf 2016 gaat er 50 

miljoen euro extra naar de verhoging van het leefloon, de igo’s 

en de laagste pensioenen.  

In totaal zullen meer dan 2,5 miljoen burgers de positieve 

effecten van deze maatregelen ondervinden. Dat zijn de feiten.  

 

We hebben beslist om het individueel sociaal integratieproject te 

hervormen. We hebben een sterkere responsabilisering in een 

logica van rechten en plichten. Daarvoor gaan we overleg plegen 

met de OCMW’s.  

Beste collega’s, 

 

We moeten onverminderd voortwerken voor de veiligheid van 

onze burgers. De laatste maanden is Europa niet ontsnapt aan 

fanatisme en lafheid. Terroristen hebben onschuldige 

slachtoffers gemaakt.  

 

Het joodse museum in Brussel, Verviers, Charlie Hebdo of de 

Thalys tussen Brussel en Parijs zijn de plaats geweest van 

bloedige aanvallen of poging tot aanvallen.  

 

We moeten alle middelen inzetten om onze democratische 

waarden te beschermen. En voor democraten is het een erezaak 

om terrorisme te bestrijden met respect voor de rechtsstaat.  

 

We moeten permanent waken over het delicate evenwicht tussen 

het recht op veiligheid en de fundamentele vrijheden zoals het 

respect voor het privéleven.  
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We hebben onmiddellijk actie ondernomen en een plan met 12 

maatregelen gerealiseerd.  

We hebben de Nationale Veiligheidsraad opgericht. We hebben 

de intrekking van de identiteitskaarten of de paspoorten van de 

foreign fighters geregeld. We hebben meer middelen uitgetrokken 

voor de speciale interventieteams en voor de Staatsveiligheid. We 

hebben het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden 

eenvoudiger gemaakt. En we hebben zelfs de inzet van het leger 

in bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden 

mogelijk gemaakt.  

En we gaan door met de strijd tegen het terrorisme.  

 

De regering buigt zich over de voorstellen in verband met de 

kerntaken van onze politiediensten. Het is de bedoeling de 

verschillende taken beter op elkaar af te stemmen om de 

veiligheid nog beter te garanderen.  

De hervormingen van justitie zijn grotendeels ingezet. De eerste 

teksten, om het burgerlijk procesrecht te verbeteren, werden al 

goedgekeurd in het parlement.  

We werken aan snellere en efficiëntere procedures.  

 

De strafprocedure zal worden verbeterd. Het wordt mogelijk om 

schuldig te pleiten en de gerechtelijke controle op voorlopige 

hechtenis zal worden gerationaliseerd.  

Er zijn nog andere ontwerpen ingediend betreffende de 

gerechtelijke stage, de internering en de hervorming van de 

rechterlijke organisatie.  

De verbetering van het beheer van de gerechtsgebouwen is ook 

een belangrijke bekommernis voor de regering.  
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In enkele maanden tijd hebben we overigens de achterstand van 

de facturen van justitie weggewerkt.  

 

Mijnheer de voorzitter, 

Beste collega’s, 

Wij zetten ons in om ons land op economisch en sociaal vlak op 

het juiste spoor te zetten. We willen ons land veilig houden voor 

onze burgers. Om het sterker te maken om de verschillende 

uitdagingen waarvoor we staan, te kunnen aanpakken.  

Maar laat ons duidelijk zijn. De Europese en internationale 

verankering beïnvloeden de situatie in België. 

De Europese integratie is een pijler van ons beleid.  

Natuurlijk moeten wij onze begroting op orde brengen en dat 

doen wij ook. Maar dat is niet voldoende.  

 

De structurele hervormingen voor de fiscale convergentie, voor 

de arbeidsmarkt of voor de administratieve vereenvoudiging 

zullen van cruciaal belang zijn voor groei en werkgelegenheid. 

Wij steunen de concrete uitwerking van het plan Juncker om 

meer investeringen te mobiliseren voor infrastructuur, 

telecommunicatie of energie. 

Als stichtend land van de Europese Unie zijn wij vastberaden 

om onze rol in het besluitvormingsproces ten volle te spelen. 

We zullen een actieve rol spelen bij de discussies die gestart zijn 

over de verdieping van de economische en monetaire unie. We 

zullen ons ook blijven inzetten om de samenwerking binnen de 

Benelux te versterken.  
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Onze diplomatieke actie is gericht op verschillende uitdagingen. 

Er hangt een dreiging boven de onmiddellijke buren van 

Europa. In het oosten, met de crisis in Oekraïne en de relaties 

met Rusland. Maar ook  in het zuiden, waar het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika in volle beroering zijn.  

De situatie in Syrië, in Irak en in Libië is een diepgaande factor 

van instabiliteit voor de hele regio maar ook voor Europa.  

Voor de Verenigde Naties heb ik gepleit voor een globale 

aanpak, zowel humanitair als politiek. In Syrië is een militair 

optreden niet uitgesloten met respect voor het internationaal 

recht en binnen een coalitie.  

 

Ik stel regelmatig de uitstekende reputatie vast van onze 

militairen bij buitenlandse opdrachten.  

 

België is een betrouwbare en geloofwaardige partner. In Irak, 

Afghanistan, Mail, in Afrika of in de Middellandse Zee, zelfs in 

onze eigen straten zetten onze militairen zich in voor onze 

veiligheid. In naam van de regering wil ik hen daarvoor opnieuw 

bedanken.  

De voorbereiding van het strategisch defensieplan is goed 

gevorderd. We zullen blijven voortwerken om de contouren en 

de middelen vast te leggen voor een sterke defensie die ten 

dienste staat van de veiligheid en de stabiliteit van onze 

samenleving.  

 

 

Migratie.  
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Europa wordt geconfronteerd met de zwaarste migratiecrisis 

sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Oorlogen, conflicten en de klimaatverandering zijn er de 

belangrijkste redenen voor. 

In een paar maanden tijd hebben we voor duizenden 

bijkomende plaatsen gezorgd om de kandidaat-vluchtelingen in 

alle waardigheid op te vangen. 

 

We pleiten voor een Europees spreidingsplan en werken 

tegelijkertijd aan het moeilijke dossier van het spreidingsplan in 

ons eigen land. 

 

We zetten ook humanitaire middelen en de 

ontwikkelingssamenwerking in om de stabiliteitsinspanningen in 

de landen van oorsprong te ondersteunen. 

 

We volgen een duidelijke richting. We voeren een menselijk 

maar krachtdadig migratiebeleid. En we pleiten zowel voor de 

versterking van de buitengrenzen van de Europese Unie als voor 

de invoering van hotspots. 

 

Besluit 
 
Mijnheer de voorzitter, 
beste collega’s, 
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Uw assemblée gaf ons een jaar geleden haar vertrouwen. 
  
Sindsdien hebben we tal van economische en sociale 
hervormingen doorgevoerd. 
  
We hebben niet voor de gemakkelijke weg gekozen. Ik wil 
opnieuw herhalen dat we vooruitgang willen boeken met respect 
voor het sociaal overleg. 
 
Op een jaar tijd heeft de regering tal van sociale akkoorden 
gesloten en in grote mate uitgevoerd. 
  
Het sociaal overleg heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
geschiedenis van ons land. Het moet een stevige sokkel blijven 
op basis waarvan we de delicate uitdagingen waarvoor we staan, 
het hoofd kunnen bieden. 
  
Na de zesde staatshervorming is de federale loyauteit een ander 
engagement dat we moeten delen. Ook hier ben ik ervan 
overtuigd dat iedereen zijn deel van de inspanning zal leveren 
om sereen en constructief samen te werken, ongeacht de 
verschillende democratische opinies of krachtsverhoudingen. 
  
We zijn op de goede weg en zullen onze koers aanhouden. Ons 
project is geen boekhoudkundig project. Het is een 
maatschappelijk project dat de hoop moet doen herleven en het 
vertrouwen moet versterken. 
  
De eerste beslissingen waren niet altijd gemakkelijk te nemen. 
We moeten beter uitleg geven. We moeten beter overtuigen. 
  
We ondernemen actie voor de burgers. Zonder uitzondering. 
Iedereen gelijk. Met rechten en plichten.  
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We willen niemand bevoorrechten en we willen niet dat iemand 
uit de boot valt.  
  
We willen onze economie versterken. 
  
We willen meer jobs. 
  
We willen onze rekeningen op orde brengen. 
  
We willen initiatieven, vindingrijkheid en inspanningen 
ondersteunen. 
  
We willen onze sociale bescherming consolideren. 
  
We willen de armoede bestrijden. 
  
We willen de zwaksten steunen. 
  
Onze koers ligt vast. We hebben bewezen dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
  
We zijn vastberaden het werk voort te zetten. 
  
  
De eerste resultaten worden zichtbaar. We zijn optimistisch. 
Maar we zijn ons bewust van de obstakels op onze weg. We 
verwerpen immobilisme. We opteren resoluut voor actie. 
 
Deze meerderheid is solide en verenigd. We gaan de weg samen 
voortzetten. Ik vraag u om de regering het vertrouwen te geven. 
 
Ik dank u  


