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Mijnheer Huwart, 

Ik verwijs naar uw brief over de afschaffing van de vergoeding voor begrafeniskosten in 
de overheidssector. 
Ik kan u verzekeren.dat de fédérale regering een eerlijke kans geeft aan de 
onderhandelingen tussen de overheden en de syndicale organisâmes. Het klopt dat de 
minister van pensioenen op 7 juni 2013 een mandaat heeft gekregen van de 
ministerraad om te onderhandelen. Deze onderhandelingen lopen momenteel nog. 
Nadien zal het resultaat van deze onderhandelingen ter advies worden voorgelegd aan de 
afdeling wetgeving van de Raad van State. 

In uw brief merkt u eveneens op dat de fédérale regering door sommigen een 
belastingregering wordt genoemd. Ik wil dit tegenspreken. 

Mijn regering heeft al:verschillende miljarden moeten zoeken. En heeft de inspanningen 
die moeten worden geleverd, zo evenwichtig mogelijk verdeeld tussen de uitgaven en de 
inkomsten. Met steeds in het achterhoofd dat de koopkracht van de mensen niet wordt 
aangetast. Zo is de automatische indexering van de wedden en pensioenen en de 
perequatie van de pensioenen behouden. 

• In tegenstelling tôt wat sommigen hebben voorgesteld, is de BTW niet verhoogd. Wat er 
tijdens deze regering wél is veranderd op fiscaal vlak, is dat de schouders die veel 
kunnen dragen, wordt gevraagd om wat meer te dragen. Zo wordt de roerende 
voorheffing van 25 % op de intresten op kapitaal veralgeméend. De roerende voorheffing 
op spaarboekjes blijft overigens op 15 % en wordt, voor de volledigheid, enkel geheven 
op de interest hoger dan 1.880 euro (aanslagjaar 2014, inkomstenjaar 2013). 

Hoogachtend, 

Elio DI RUPO 
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