De CD&V heeft een goed idee
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Standpunt
CD&V beleeft moeilijke tijden. Niks ergers dan een imagoprobleem, zeker in de politiek. Hoe hard voorzitter en ministers zich ook
weren, er kleeft stilaan een imago van 'lachend slagen krijgen' aan deze partij. Het kind dat gevallen is, er geschaafde knieën
en ellebogen aan overhoudt, maar voor papa en mama stevig probeert te glimlachen, wetend dat het is gevallen door de eigen
roekeloosheid. Zo gedraagt de CD&V zich na de beslissing van de federale regering over de tax shift.
Eigenlijk was minister Kris Peeters nog de eerlijkste. Die gaf in interviews ronduit toe dat het allemaal niet gelukt was voor zijn partij
en dat het heel wat meer had mogen zijn. Al is het een soort eerlijkheid waar je niks voor terugkrijgt. Politiek draait om macht, niet om
machteloosheid.
Het lot van deze partij ligt nu helemaal in handen van partijen als NV-A en Open Vld. Zij hebben een recept geschreven dat
overduidelijk niet dat van de CD&V en haar achterban is en waarvan deze partij nu alleen maar kan hopen dat het deeg ook zal rijzen.
Ook bij de CD&V prevelt men nu elke dag in deemoed: "Oh heer, laat die jobs, jobs, jobs tot ons komen."
Misschien is het beste wat deze partij nu kan doen: snel met een paar leuke en goeie ideeën komen, richting achterban. Al was het
maar om zichzelf moed in te spreken. Een idee zoals de Geelse volksvertegenwoordigster Griet Smaers nu naar voren brengt, kan al
een beetje helpen. Al is ze nationaal ondervoorzitster van haar partij, zij is voor de buitenwereld een volslagen onbekende.
Misschien daarom dat haar voorstel niet veel ruchtbaarheid krijgt. Ze stelt nu een betaalbaar systeem voor om de meeste noden
van werkende gezinnen én alleenstaanden te lenigen. Ze wil een statuut waardoor studenten en gepensioneerden tegen beperkte
vergoeding gezinnen kunnen bijspringen, kinderen van school ophalen bijvoorbeeld of boodschappen doen. Die zouden maximaal
twee uur per dag een handje mogen helpen, tegen 11 euro per uur. De gebruikers zouden 30 procent fiscaal kunnen aftrekken.
Een en ander is al stevig uitgewerkt en in een wetsvoorstel gegoten en wordt gesteund door de CD&V-ministers Jo Vandeurzen
en Kris Peeters. Al is die laatste naam blijkbaar geen garantie meer voor succes. Voor één keer krijgt haar partij wel een spontaan
applaus uit eigen geledingen. Met name de gezinsbond is erg enthousiast en dat is ook al een tijdje geleden. Hier en daar zal ook een
aantal grootouders dit ongetwijfeld wel zien zitten.
Zij worden niet zelden met deze taken opgezadeld.
Het is alleszins verfrissend dat hier en daar nog een politicus te vinden is die niet alleen bezig is met geld en economie, maar ook met
de dagdagelijkse beslommeringen van de mensen. Hoeveel onder onze politici hebben een idee hoe moeilijk het momenteel is voor
alleenstaanden, zeker als er kinderen bij te pas komen?
Voor die categorie is de financiële last niet alleen veel groter omdat geen enkele factuur kan worden gedeeld, bovendien is combineren
van werk en thuis gruwelijk moeilijk. Eigenlijk zouden ze een gratis fitnessabonnement cadeau moeten krijgen. Al zullen ze dan wel
een beroep moeten doen op het statuut-Smaers om er gebruik van te kunnen maken.
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