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Bourgeois wil nieuwe regels voor Oosterweel
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De Vlaamse regering vraagt Europa om nieuwe afspraken over de strenge begrotingsregels zodat grote publieke investeringen zoals
de Oosterweelverbinding mogelijk blijven.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zat gisteren samen met Marianne Thyssen, de eurocommissaris van Werk (CD&V).
Bourgeois drong bij haar aan op een discussie binnen de Europese Commissie over de strenge Europese begrotingsdiscipline, die
publieke investeringen bemoeilijkt. De Tijd kon de 'position paper' van de Vlaamse regering inkijken.

Door de strengere Europese begrotingsgregels moet de Vlaamse regering de publiek-private samenwerkingsprojecten voor onder
meer scholenbouw en welzijnsinstellingen in de begroting opnemen. Bovendien dreigt de factuur van de Oosterweelverbinding,
meer dan 3 miljard euro, ook in de Vlaamse begroting terecht te komen. 'Voor een aantal grotere investeringsprojecten zou de
bijkomende weerslag op de Vlaamse overheidsfinanciën enorm zijn', luidt het in de nota. 'Niettemin wil de Vlaamse regering die
investeringsprojecten absoluut uitvoeren, omdat ze van levensbelang zijn voor onze economie.'

Europa moet de begrotingsdiscipline beter verzoenen met de nodige investeringen in de publieke infrastructuur, vindt Bourgeois. Zeker
omdat er op Europees niveau consensus is dat volop geïnvesteerd moet worden om de groei te stimuleren. Tegelijk moet wel de
begrotingsdiscipline bewaakt worden.

De Vlaamse regering legt daarvoor een concreet voorstel op tafel: maak het mogelijk cruciale investeringen in publieke infrastructuur
via afschrijvingen in de begroting op te nemen, net zoals in de boekhouding van een bedrijf. Op die manier worden de investeringen
meer gespreid. Die uitzondering zou enkel mogelijk moeten zijn voor eenmalige investeringen met een economisch hefboomeffect. De
overheden dienen Europa zelf te overtuigen van de meerwaarde van de investeringen op sociaal-economisch vlak.

Of de inspanningen van Bourgeois vruchten zullen afwerpen, is afwachten. Ondertussen buigt een werkgroep zich over de financiering
van Oosterweel.
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