Iedereen moet tijd hebben om voor het gezin te zorgen
Als hardwerkende politica, als moeder en als vrouw begrijp ik zeer goed hoe moeilijk het
vandaag is om werk met een gezinsleven te combineren. We leven hectisch, we willen en
moeten op alle domeinen aanwezig zijn : op ons werk, in onze familie, in onze vriendenkring, in
onze vrije tijd.
Als parlementslid zet ik me al jaren in om arbeid en gezin makkelijker te combineren. Ik
werk daarbij als wetgever vooral aan het aanpassen van verloven als ouderschapsverlof en
tijdskrediet.
Ik ben ervan overtuigd dat een goede balans tussen werk en gezin bijdraagt aan een betere
levenskwaliteit. Ouders hebben bijvoorbeeld nood aan een soepeler tijdskrediet of ouderschapsverlof. Ik kon met wetsvoorstellen die door het parlement werden goedgekeurd al een
aantal zaken realiseren.

Ouders zullen op een veel makkelijkere manier ouderschapsverlof kunnen opnemen.
Wie wil kan een halve dag per week nemen of een hele dag om de twee weken, en
dat gedurende een periode van veertig maanden. Op mijn voorstel werd daarmee
de regeling versoepeld, en krijgen ouders meer vrijheid om het verlof op te nemen.
Voordien moest ouderschapsverlof ofwel vier maanden voltijds, of acht maanden
halftijds of twintig maanden één dag per week worden genomen.
Ik zorgde er ook voor dat het verlof voor adoptie en pleegzorg wordt uitgebreid.
In het verleden kregen ze zes weken verlof bij adoptie van een kind tot drie jaar, vier
weken voor een kind ouder dan drie jaar en helemaal geen adoptieverlof meer als het
kind ouder was dan acht jaar. Die ongelijkheid wordt op mijn voorstel weggewerkt.
Elke adoptieouder start vanaf nu met zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van
het kind. Hoe oud het kind is maakt niet uit, de beginperiode van de adoptie is cruciaal
om een vertrouwensverband te creëren en ouders moeten daarvoor de tijd krijgen.
Dezelfde regeling geldt overigens voortaan ook voor langdurige pleegzorg, dat sterke
gelijkenissen vertoont met adoptie.
Mensen zullen op mijn voorstel ook makkelijker thematisch verlof kunnen opnemen,
bijvoorbeeld voor medische bijstand. Dat thematisch verlof kan nu met een periode
van een week genomen worden, waar het vroeger minstens een maand moest zijn.
Ik wil daarmee inspelen op bijvoorbeeld de nieuwe realiteit van nieuw samengestelde
gezinnen, waar vraag was naar opname van verlof per week, bijvoorbeeld omwille van
co-ouderschap.
Ik pleitte in het parlement ook voor een uitbreiding van het palliatief verlof van één
naar drie maanden, en wil ook drie maanden langer verlof voorzien voor de verzorging
van een zwaar ziek familielid. Ik vind het tegelijkertijd ook zeer billijk om de vergoeding
voor palliatief verlof te verhogen. De huidige uitkering van 750,33 euro netto per
maand getuigt volgens mijn van onvoldoende waardering voor mensen die hun werk
onderbreken om zich ten dienste te stellen van ongeneeslijk zieke familieleden. Ik
wil de uitkering omhoog tot 1.139 euro per maand, op het niveau van de Europese
armoedegrens voor alleenstaanden.

Ik vind dat ook grootouders de kans moeten krijgen om tijdskrediet op te
nemen voor hun kleinkinderen. Door onze terechte beleidskeuze om mensen langer
aan het werk te houden, zijn ook die grootouders vandaag nog meer actief op de
arbeidsmarkt. Hierdoor hebben ze minder tijd om voor kleinkinderen te zorgen. Door
ook hen de kans te geven tijdskrediet te nemen voor kleinkinderen, kunnen ze zich mee
inschakelen in de opvang van die kinderen én kunnen ze het tijdens hun eindeloopbaan
wat rustiger aan doen. Dat is een dubbele winsituatie : meer opvangmogelijkheden,
meer levenskwaliteit en allicht ook meer zin om langer te werken.
Als CD&V streven we er alleszins naar om beide partners aan te moedigen de zorg
voor kinderen op te nemen. We willen daarom de tien dagen vaderschaps- en
meeouderverlof stimuleren, zodat elke ouder de zorg voor het kind kan opnemen.
Daarbovenop willen we een facultatieve uitbreiding van het vaderschaps- en meeouderverlof met vijf dagen.
We willen dat ouderschapsverlof en het motiveren van tijdskrediet voor zorg van
de kinderen uitbreiden van twaalf tot achttien jaar. Kinderen hebben ook in hun
adolescentie recht op ouders die ouderschapsverlof kunnen nemen voor opvoeding en
begeleiding.
Om de combinatie werk-gezin voor iedereen mogelijk te maken willen we ook de
kinderopvang uitbreiden en goedkoper maken. Voor de belastingvermindering
voor kinderoppas willen we het maximumbedrag per kind per oppasdag verdubbelen
van 11,20 euro naar 22 euro per kind (plus een jaarlijkse indexering). De bestaande
leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar voor kinderen met een zware handicap worden
verhoogd tot respectievelijk 14 en 21 jaar.

CD&V wil ook de fiscale voordelen gelijk verdelen tussen co-ouders na een
echtscheiding. Nu krijgt slechts één ouder het volledige voordeel en krijgt de co-ouder
niets. Vaak is dit verbonden aan de woonplaats van het kind.
We pleiten ook voor een facultatieve bescherming van koppels die feitelijk
samenwonen. Zij kunnen bij het beëindigen van hun relatie aan de rechter vragen
een billijkheidscorrectie te doen op het verworven vermogen of zelfs vragen onderhoudsgeld toe te kennen. Daarmee behoeden we koppels die uit mekaar gaan voor
armoede of genderongelijkheid.

