
E
indelijk, het is volbracht. Neen,

ik hebhet opdeze paaszaterdag

niet over het donkere stervens-

uur dat gisterenherdachtwerd.

Enhet heeft ookniks temaken

met de vastenperiode, intussenwegge-

deemsterd tussende folklore vanAs-

woensdag endepaasklokken. Ik bedoel

gewoondatmijn veertig dagen zonder

vlees erop zitten. Veertig dagen langheb ik

geen enkel stukje gegeten, geen lapje var-

kensvlees, geenmalse biefstuk, geen ge-

malen versie, zelfs geen stukje kip. Dat

klinkt heel voorbeeldig,maar umoetwe-

ten dat ik vannature geen carnivoor ben.

Toen ik inHautekiet opRadio 1werd ge-

polst overmijn goede voornemen, kreeg ik

de vraag of ikmeniet flauwtjes zou gaan

voelen en of dat geenweerslag zouhebben

opmijn interviewstijl.Waarop ik Jan uit

zijn fantasieën verloste: ik verorber géén

bloederige T-Bonesteak voor de uitzen-

ding, en ookniet op een andermoment.

Onze deadline ligt trouwens zo krapdat

een crackermet yoghurt gewoonlijk de

harde realiteit is.

ToenAlexia Leysen, het jonge brein ach-

ter die veertig dagen zonder vlees,me

vroeg, had ik danook amper bedenktijd

nodig.Wat ik toennietwist, is dat de slo-

gan onvolledig is. Na ‘zonder vlees’ volgt

ooknog eens ‘zonder vis’, en datmaakte

mijnmenu in één klapwel heel groente-

rig.Maar intussenheeft de vegetarische

keuken voormij nogweinig geheimen.

Quinoamet gegrilde paprika, asperges

metmozzarella di bufala, groentetaarten,

falafel, of lentelasagne: ik tover het stilaan

verbazend routineus uitmijn hoed.

Ik ging ervanuit datmijn huisgenoten

mij hoofdschuddend zouden laten be-

gaan. Zij zijnwél gezond carnivoor.Maar

kijk, de solidariteit was groot en ze deden

overtuigdmee.Hun redeneringwas net zo

eenvoudig als demijne: gewoon eens na-

denkenover je eetpatroon, overwat er op

je bord terechtkomt endeproductieketen

die er aan voorafgaat. Nadenkenover onze

ecologische voetafdruk, dat is tochprima?

Maar totmijn verwondering drukte een

gewaardeerd politicus onlangs zijn be-

zorgdheid uit in eenparlementaire vraag.

Of het geoorloofdwas dat een televisie-

anker vande openbare omroep zich zo

openlijk afzette tegen vleesconsumptie en

campagne voerde voor een vegetarische le-

vensstijl? Los vanhet feit dat ik zelf niet

onzijdig door het leven ga, en er al eens

eenpersoonlijkemening opnahoud, kan

ik de vraagsteller echt geruststellen. Ik kijk

uit naar een lamskoteletjemet Pasen.Mijn

kinderen zal ik hun favoriete gerechten

mét vlees niet onthouden. En eenBBQ is

gezellig.Maar ik denkdatwemoeten kun-

nennadenkenover de toekomst, en hoe

wedie veiligstellen voor onze kinderen.

Hoeveel vlees consumeren?Hoeveel vis?

Maar ook: hoeveel soja?Ookdat is een bij-

zonder intensief productieproces. Zoals zo

dikwijls ligt dewaarheid dus ergens in het

midden.Wat er ditweekendookopuw

bord ligt, ikwens u eenhele fijne Pasen.
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Veertig dagen

H
et is altijd goedde advie-

zen van je voorgangers

zorgvuldig te overwegen.

De heer Jean-Claude Junc-

ker parafraserend: ‘Jeroen,

als het nodig is,moet je liegen.’ Blijkbaar

heeft de voormalige Eurogroep-voorzitter

geleerdwat demarkt graaghoort. De

waarheid is niet belangrijk, de rustwel.

Het gezegde ‘Al is de leugennog zo

snel, dewaarheid achterhaalt haarwel’

gaat al langnietmeer op. Door het korte-

termijndenken ende snelheid vande ont-

wikkelingen zijnwede vorige leugen al

vergeten alswede volgende omarmen.

Blijkbaarwillen demarktendat.

Vertel je dewaarheid, dan is de nood

aandeman.Danben je ineens onervaren,

naïef, zelfs onverantwoordelijk.

Dewaarheid is dat in Cyprus niet de

belastingbetalersmaar de aandeelhou-

ders ende grote spaarders zullen betalen

voor de problemendie zijn ontstaan in

eenbanksectorwaarmensenmaar al te

graag grote risico’s namenomhogere

rendementen te krijgen.Waar hebbenwe

dat eerder gezien?

Dewaarheid is ookdat Cyprus zelf een

substantiële bijdragemoet leveren aande

oplossing endat de Cyprioten voorstel-

dende kleine spaarders niet te ontzien,

tegenhet advies vande voorzitter vande

Eurogroep in.

Bij de probleembank SNSReaal inNe-

derland is de belastingbetaler opgedraaid

voor de kosten van onverantwoorde risi-

co’s. In Cyprus is voor eennieuw ‘model’

gekozen. Ofwas het een ‘blauwdruk’, een

‘template’?

Opgrond van eenwoorddat niet blijkt

uitgesprokenmaarmisschien in demond

is gelegd, reagerendemarkten, de poli-

tiek, economische commentatoren en

iedereen andersmet eenuitgesproken en

vaak vernietigendemening.

We smachtenblijkbaar naar het ont-

dekken van een foutmet consequenties.

Iedereenweet dat elke bankencrisis an-

ders is en dat per sector enper land geke-

kenmoetwordennaar oplossingen. Toch

springt demassa opdemogelijkheid om

uit dewoorden van Eurogroep-voorzitter

JeroenDijsselbloem iets anders te conclu-

deren.

Wewillen drama!Wewillen grote

koersschommelingen,want ookdaaraan

kun je verdienen. Dijsselbloem is blijk-

baar nogniet cynisch genoeg.Hijmeent

misschiennogdat de inhoud,wat erwer-

kelijk is gezegd enbesloten, ertoe doet, in

plaats vande perceptie die iedereenmet

eenpolitieke of financiële agenda eraan

kan verbinden.

De leugenmag eenhandig instrument

zijn endewaarheid tegenwoordig te

traag om te achterhalen,maar daartegen-

over staat een ander gezegde: ‘Eerlijk

duurt het langst.’ En alswe ooit de hoop

hebbenhet vertrouwen vanburgers en

spaarders in de financiële sector te her-

stellen, zullenwe eerlijkermoetenuitleg-

genwaar de pijn zit.
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Ik kande steller van
deparlementaire vraag
geruststellen: ik kijk uit
naar een lamskoteletje
met Pasen.

Neelie Kroes

Europees commissaris

Wewillendrama!Wewil-
len grote koersschomme-
lingen,want ookdaaraan
kun je verdienen.Dijssel-
bloem is blijkbaarnog
niet cynisch genoeg.

Er is dringendnood aan eenmasterplan
met saneringsmaatregelen. Zo drin-
gend zelfs, dat dit geenwerk is voor een
volgende regeringsploeg.

D
e regeringheeft de laatste
handgelegd aan eenmoei-
zamebegrotingscontrole.
Het resultaat is zeer voor-
spelbaar. Aangezienhet
over het lopende begro-

tingsjaar gaat, zijn er niet zoveelmogelijk-
heden. Uiteindelijkwordt nogmaar eens
de kamgehaald door de overheidsuitga-
ven, en hier endaar belastingen verhoogd.
Vervolgens plakt de regering daar een eti-
ket ‘structurele besparingen’ op, en de klus
is geklaard. Geslaagd voor de toets van Eu-
ropees commissaris Olli Rehn, en daarna is
hetweer business as usual.
Althans, tot de volgende begrotings-

opmaak. Dan zal de regering constateren
dat zeweer enkelemiljardenmoet vinden,
en kanhet knip- en plakwerkmetmaatre-
gelen opnieuwbeginnen. Enbij de daar-
opvolgende begrotingscontrole, vanhet-
zelfde laken eenbroek. Nu alwetenwedat
we alleen al door de vergrijzingskostenhet
huidige besparingstemponogminstens
20 à 30 jaar zullenmoeten aanhouden.
Zelfs als de economische groei fors aan-
trekt ende begroting er automatisch op
vooruit gaat.
De economische groei zal echter niet

aantrekken,mededoor dezemanier van
besparen. De regering gaat er verkeerde-
lijk vanuit dat een strategie van knip- en
plakwerk hetminst opde groeiweegt. Uit
onderzoekwordt steeds duidelijker dat
niet zozeer de besparingen op zich de
groei in België en Europa fnuiken,maar de
onzekerheid over de besparingendie nog
moeten komen.

Niet dom
Gezinnenenbedrijvenzijnnietdom.Zijwe-
ten dat er van de uiteindelijke inspanning
nogmaareen fractieachterde rug is, endat
de catalogus van kleinemaatregelen uitge-
put geraakt. De vraag waar iedereen mee
rondloopt, is dan ookwiemoet opdraaien
voor de resterende besparingen. Dátweegt
opde groei.
Niets is immers schadelijker voor eco-

nomische groei dan onzekerheid. Gezin-
nendie nietwetenhoeveel belastingen ze
de komende jarenpreciesmoeten afdra-
gen, consumerenniet,maar gaanmeer
dannodig sparen ombuffers aan te leg-

gen.Want de overheid zalmaar bij u de
nodige euro’s komenhalen.Met eenbeleid
dat systematisch afwacht tot de volgende
begrotingsopmaak ommaatregelen te ne-
men,weet je nooit.
Dat geldt nogmeer voor investeringen

vanbedrijven,want daar gaat het over be-
slissingenmet gevolgen overmeerdere ja-
ren. Komt er ondertussen een lastenverla-
ging voor arbeid, en hoeveel is dat dan?
Blijft het systeemvoor notionele intrest-
aftrek bestaan?Komt er een vermogens-
belasting?Hoe zit hetmet het steeds te-
rugkerende idee van eenbtw-verhoging?
Bedrijvenhebben allemaal vragenwaar
vandaagniemandhet antwoord op kent.
De gevolgen liggen voor de hand.Hoe

onzekerder bedrijven zijn over deze para-
meters, hoemeer ze investeringenuitstel-
len tot ze de nodige informatie hebben.
Hoepreciezer ondernemingenwetenhoe-
veel een investering kost en opbrengt, hoe
makkelijker ze effectief investeren. En
exact dat ontbreekt bij een begrotingsstra-
tegie die erin bestaat tewachten ophet
volgende begrotingsconclaaf omallerlei
onvoorspelbaremaatregelen te nemen.

Improvisatiewerk
Voor alle duidelijkheid, aangezien het over
een lopend begrotingsjaar gaat, is er nu
geenalternatiefomdevooropgesteldedoel-
stelling te halen. Het is ook goed om elke
euro vier keer om te draaien alvorens hem
uit te geven. Dit stop-and-go besparingsbe-
leidheeftechterzijngrensbereikt.Alswede
overheidsfinanciën structureel gezondwil-
lenmakenenwillenaanknopenmetecono-
mische groei, dan hebben we dringend
noodaaneenmasterplandatallemaatrege-

lenvoordekomende jarenzogedetailleerd
mogelijk uitstippelt.
Zo’nmasterplan tekent bijvoorbeeld de

lijnenuit vanwaar enhoe bespaard zal
worden, enwelke verschuivingen er ko-
men in de belastingen.Het legt ook vast
hoe de arbeidsmarkt ende pensioenen
hervormdworden, en hoehet industrieel
en concurrentiebeleid er in de toekomst
uitziet.
Van zulkemaatregelen voel je de effec-

ten nietmeteen in de begroting.Maar een-
maal op kruissnelheid leiden zewel tot
een structurele verbetering vande over-
heidsfinanciën zonder dat er improvisatie-
werk nodig is. En het zal vooral diemoor-
dende onzekerheid bij gezinnen enbedrij-
ven doen verminderen. Dat zal zich op zijn
beurt vertalen inmeer consumptie, inves-
teringen en economische groei.
Sommigenopperendat ditwerk is voor

een volgende regeringsploeg. Dat is echter
te laat. Indienwe vóór het einde vanhet
decenniumeenbegroting in evenwicht
willen hebben enwillen aanknopenmet
normale groeicijfers, danmoet er deze le-
gislatuur nog initiatief genomenworden.

Gert Peersman
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Nualwetenwedatwe alleen
al doorde vergrijzingskos-
tenhet huidige besparings-
temponogminstens 20 à
30 jaarmoeten aanhouden.

Dit knip- en plak-
werk van besparin-
gen heeft zijn
grenzen bereikt.

GERT PEERSMAN

Deopinie vanZak


