Regering slaagt er maar niet in af te slanken
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Besparen op de overheid is hét mantra van N-VA-voorzitter Bart De Wever en de federale regering. Maar voorlopig komt daar
weinig van terecht. Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) kijkt vooral in de richting van zijn collega-ministers,
onder wie ook zijn partijgenoten van N-VA.
N-VA-verbintenis nummer 17 in haar verkiezingsprogramma van 2014: “Een efficiëntere en slankere overheid, ook dat is de motor van
vooruitgang”. De slogan klinkt nog bekend in de oren en op de partijwebsite prijkt nog altijd de boodschap dat “de overheid grondig
op dieet moet” en dat het “in moeilijke tijden logisch is dat de overheid bespaart”. Maar dat blijkt allemaal gemakkelijker gezegd dan
gedaan.
De regering-Michel schreef dit jaar een besparing van 100 miljoen euro in de begroting, volledig te halen uit een reorganisatie van de
overheidsdiensten. Maar halfweg 2016 komt daar volgens het Rekenhof amper iets van terecht. Op basis van regeringsnota's schatten
de onafhankelijke cijferaars de voorlopige besparing op 1,7 miljoen euro. Een peulschil van het beloofde bedrag.
Best bewaarde geheim van de Wetstraat
De tijd dringt en het bedrag van 100 miljoen euro lijkt steeds moeilijker haalbaar. Toch maakt N-VA-minister van Ambtenarenzaken
Steven Vandeput zich nog altijd sterk dat hij het bedrag dit jaar nog zal halen.
Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartner CD&V stelt zich daar intussen grote vragen bij. In het parlement drong CD&VKamerlid Franky Demon er gisteren bij Vandeput op aan klaarheid te scheppen over het bedrag dat “tot op vandaag” al exact
bespaard is. Vandeput weigerde om een budgettaire tussenstand te geven. “De 100 miljoen euro opbrengsten van de reorganisatie
is ondertussen het best bewaarde geheim van de Wetstraat”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo. “De regering blijft het maar
inschrijven, maar kan het maar niet onderbouwen.”
Zelf blijft Vandeput benadrukken dat hij met zijn eigen twee besparingstrajecten al op de goeie weg is. De overige vier trajecten vallen
onder de bevoegdheid van zijn collega-ministers, maar van hen heeft het Rekenhof nog altijd geen cijfers gekregen. Die besparingen
blijven dus nog een groot vraagteken. De zwaarste besparingen zitten niet alleen bij Open VLD-minister Maggie De Block, maar vooral
ook bij N-VA-ministers Johan Van Overtveldt (Financiën) en Jan Jambon (Veiligheid).
Verantwoordelijkheid afschuiven
“Vijf van de zes trajecten zijn N-VA-materies”, benadrukt Calvo. “N-VA toetert overal dat overheid te vet is, maar ze slagen er wel niet
in om dit project op een goede manier te runnen. En zo voeden ze ook nog eens de onrust, want onze ambtenaren verdienen een
duidelijk perspectief.”
Groen neemt het ook niet dat minister Vandeput de verantwoordelijkheid van zich lijkt af te schuiven. Ook CD&V benadrukt dat
Vandeput nu dringend aan de kar moet trekken. “Híj is minister van Ambtenarenzaken, het is zíjn verantwoordelijkheid”, zegt Demon.
“Als het nodig is moet hij gaan porren bij zijn collega's, zijn paraplu opentrekken zal niet werken.”
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