Ouderen en studenten moeten gezinnen uit nood helpen
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Voor veel ouders is het elke dag weer de benen van onder het lijf lopen om bijvoorbeeld de kinderen tijdig af te halen op school en te
koken. De meesten onder ons kunnen zich echter geen au-pair of huishoudpersoneel permitteren. CD&V-Kamerlid Griet Smaers - zelf
ervaringsdeskundige met een kind van drie jaar - begon daarom te broeden op een betaalbaar systeem dat toch de meeste noden van
gezinnen kan lenigen: kinderen van school halen, ze thuis opvangen tot de ouders thuiskomen, eventueel al boodschappen doen en
beginnen te koken ... Dingen die via dienstencheques nu niet kunnen.
11 euro per uur
In overleg met verschillende organisaties en de CD&V-ministers Jo Vandeurzen en Kris Peeters werkte de ondervoorzitter van
CD&V een statuut uit waarbij studenten en gepensioneerden kunnen worden ingeschakeld. Zij mogen maximaal twee uur per dag en
vierhonderd uur per jaar gezinnen bijstaan. En dat voor 11 euro per uur. Om het financieel nog aantrekkelijker te maken, voorziet de
CD&V'ster - die daarvoor al een wetsvoorstel indiende - dat de gebruikers 30 procent fiscaal kunnen aftrekken.
Studenten en gepensioneerden betalen 1 euro per uur als sociale bijdrage, maar ook zij hoeven zich financieel weinig zorgen te
maken. Studenten blijven in het systeem van studentenarbeid werken en moeten dus geen belastingen betalen. En gepensioneerden
zouden maar aan het laagste tarief van 25 procent belast worden.
'Studenten en gepensioneerden kunnen zo een belangrijke toegevoegde waarde creëren voor de gezinnen én de samenleving. En het
blijft allemaal betaalbaar voor een modaal gezin', klinkt het.
Voltijds werken
Smaers hoopt overigens dat veel vrouwen, die nu omwille van de kinderen deeltijds werken, door de steun weer zullen overschakelen
op een voltijdse job. Meer mensen weer voltijds aan de slag krijgen, past perfect in de filosofie van de regering, merkt ze op. Het is
alvast een voorzet naar de coalitiepartners, met wie CD&V nog een akkoord moet zien te vinden om het voorstel ook echt in de praktijk
om te zetten.
De Gezinsbond is enthousiast over het plan. Niet alleen omdat het tegemoet komt aan een werkelijke nood van de gezinnen, maar
ook omdat het solidariteit tussen generaties aanwakkert. 'Het kan studenten ervaring en levenswijsheid meegeven. En ouderen die
zich sociaal engageren en een netwerk uitbouwen, doen niet alleen iets voor de samenleving, maar blijven ook langer gezond', zegt
voorzitter Manu Keirse. Hij wil met zijn organisatie het systeem ook mee helpen organiseren. CD&V ziet voor organisaties, vzw's of
interimbureaus immers een coördinerende rol weggelegd.
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