MINISTER HEEREN IS TERUG VERKOZEN. WAT ZIJN HAAR PLANNEN?
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VCD wil financiële ondersteuning geven aan alle gezinnen met kinderen, zowel met uithuiswerkende ouders
als thuiszorgende ouders!
Op het C'axent congres en ook in de media heeft Minister Heeren, minister van gezin en welzijn, duidelijk
gezegd dat CD&V niet de thuisblijvende ouder ondersteunt maar enkel de uithuiswerkende ouder. Dit in
tegenstelling met minister Rouvoet, minister van gezin en jeugd in Nederland. Hij wil de vrije keuze om al
dan niet te gaan werken bij de ouder leggen en ondersteunt alle gezinnen met een kind gebonden budget. Dit
bovenop het kindergeld. Hij staat voor een expliciet gezinsbeleid. Hij wil een tegenwicht vormen voor de
eenzijdige oriëntatie van het gezinsbeleid op arbeidsparticipatie.
We weten dat de afgelopen twee jaren de uitbreiding van de kinderopvang met 16 000 plaatsen in de
voorschoolse opvang en 9700 in de naschoolse opvang, gerealiseerd is ten koste van het kindergeld. Dat er
uitbreiding van opvang nodig was is een feit maar dat dit zo'n proporties moet aannemen vinden we
onnodig, zeker als men ziet dat er weinig gedaan wordt om de jonge moeders financieel te ondersteunen
zodat ze (halftijds) thuis kunnen blijven voor de zorg van de kinderen.
De belofte van CD&V om het kindergeld aan te passen is in heel beperkte mate gebeurd. Men heeft enkel bij
de zelfstandigen het kindergeld aangepast. Dit voor de kinderen tussen 18 en 21 jaar. Het kindergeld doen
meestijgen met de index en zorgen dat de reële onkosten per kind hiermee betaald kunnen worden, heeft
men naast zich neergelegd. Deze maatregelingen drijven jonge ouders naar de arbeidsmarkt daar ze een
basisinkomen missen, zeker gezinnen met kinderen. Hier kan men niet meer spreken van een vrije keuze om
al dan niet te kiezen uithuis te gaan werken.
CD&V heeft veel in kinderopvang geïnvesteerd en men zegt dit te blijven doen! Dit is een heel eenzijdig
gezinsbeleid, dat enkel de werkende ouder ondersteunt! VCD doet samen met de Gezinsbond nog andere
voorstellen voor een goed gezinsbeleid, zoals het statuut voor de halftijds werkende zorgouders verbeteren,
het geven van de kinderopvangcheque zowel aan de werkende als aan de thuisblijvende ouder met kleine
kinderen, met recht op uitbetaling voor kinderopvang of voor zorg van eigen kinderen.
Men wil zelfs het huwelijks coëfficiënt, waarbij de ouder die thuis blijft belastingvermindering ontvangt,
afschaffen. Dit wil VCD behouden!
NV-A doet nog meer inspanningen voor alle ouders met kinderen dan CD&V. Zij zijn bereid van de
Vlaamse staatskas te investeren in kindergeld. Er zijn genoeg mogelijkheden om het Vlaamse geld naar
ALLE gezinnen te laten vloeien, niet enkel naar de gezinnen waar de ouders uithuis werken.
De verkiezingbelofte van CD&V is terug een aanpassing voor kinderbijslag en uitbreiding van
kinderopvang. We zijn benieuwd welke belofte bovenaan zal liggen. Wij vinden dat de kinderbijslag
voorrang mag krijgen. Op de site lijkt terug de kinderopvang voorrang te krijgen. Er staat: `De uitbreiding
van kinderopvang gaat de komende jaren trouwens fors verder, zegt CD&V.´ Wij vragen ons af hoever men
hierin wil gaan. Studies hebben aangetoond dat men het eerste levensjaar de opvang best beperkt en dat ook
het tweede en derde levensjaar men best de opvang begrenst tot 20 uur (Gezinspedagogiek : actuele thema´s
in onderzoek en praktijk).
`Kinderen hebben recht op een warm nest´, schrijft Vlaams minister Hilde Crevits en voorzitster Marianne
Thyssen in een persartikel. Dit klinkt mooi maar met de toename van opvang zorgt men niet voor een warm
nest. Deze nestwarmte binnen het eigen gezin dient ervoor om een goede hechting te maken in de eerste
plaats met de eigen ouders. Het eerste jaar, maar ook de eerste drie jaar, zijn van onschatbare waarde en zijn
door niets en niemand te vervangen. Daarom is het goed dat ouders die kiezen om de zorg voor eigen
kinderen op te nemen ook ondersteund worden. Ook zij die geen arbeidscontract hebben. Om een echte
nestwarmte te kunnen geven, is een goede relatie tussen de ouders ook van primordiaal belang. Wetende dat
1 op 3 relaties stuk lopen, vindt VCD het nodig dat naast de opvoedingsondersteuning men ook de
relatieondersteuning gaat uitbouwen. Een veilige, warme thuis is er daar waar mensen van elkaar houden en
op een positieve manier met elkaar omgaan. De relatiecheque kan een duwtje in de rug zijn om deze

ondersteuning te zoeken, wat zijn heilzame uitwerking zal hebben binnen het gezin. Dat CD&V al voor de
tweede maal dit aanbod van de Gezinsbond naast zich neerlegt, begrijpen we niet. Zal het investeren in
duurzame relaties niet blijvend renderen? Is ondersteuning van relaties niet hard nodig? Ook daar zijn er
wachtrijen voor wie professionele hulp wil.
We hopen dat men binnen CD&V een andere koers gaat varen en dat Minister Heeren de waarde beseft van
een warm nest. Vanuit dit besef kan ze de ouders met kleine kinderen, die tijdelijk willen thuis blijven,
faciliteren met bovengenoemde voorstellen. Bovenop de opvoedingsondersteuning vragen we ook
relatieondersteuning. Dit om de cohesie te bevorderen.

Als antwoord op het volgend bericht op de site CD&V nationaal onder thema Gezin: Inge Vervotte en later
Steven Vanackere en Veerle Heeren voerden een beleid om de gezinnen te versterken. In de kinderopvang
zijn er drie keer meer plaatsen gecreëerd én ze zijn bovendien betaalbaarder geworden. In de
buitenschoolse opvang kunnen nu 9.700 kinderen méér terecht dan voorheen. In de voorschoolse
kinderopvang – voor baby’s en peuters dus – kunnen nu 16.000 extra kinderen terecht. De uitbreiding van
kinderopvang gaat de komende jaren trouwens fors verder.
Wij zorgden ook voor een gestructureerd aanbod aan opvoedingsondersteuning in Vlaanderen. De
opvoedingswinkels in diverse centrumsteden zijn daar een tastbaar gevolg van.

