DEZE ZEVEN KRIJTLIJNEN ZIJN PRIORITAIR VOOR CD&V
IN HET KADER VAN DE REGERINGSONDERHANDELINGEN.
Ons land staat voor enorme uitdagingen. CD&V is van mening dat een volgende regering niet van start kan gaan zonder
de volgende prioriteiten, die ik graag voor jullie even opfris.
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In de eerste plaats is een structurele herwaardering van de gezondheidszorg een conditio sine qua non.
De coronacrisis heeft aangetoond dat we moeten blijven investeren in onze zorg. We willen meer mensen
aan de slag in de zorg en een betere waardering voor het zorgpersoneel. Dat is de prioriteit. Daarbij staat
bijzondere aandacht voor geestelijke gezondheidszorg voor ons voorop.
We willen werk maken van een eerlijke fiscaliteit. Voor ons betekent dit lagere lasten op arbeid, een digitaks
voor internetgiganten, een lagere gezinsfiscaliteit en een belastingvermindering voor bedrijven die investeren
in maatschappelijk verantwoorde projecten (sociale taxshelter).
Na corona moet er voor CD&V meer dan ooit aandacht zijn voor een duurzame relance van onze economie.
Dit moet gebeuren door een verhoging van de werkzaamheidsgraad, doelgerichte investeringen in mobiliteit,
digitalisering en energie, een transformatie van onze economie gericht op duurzaamheid en kleinschaligheid,
aandacht voor onze lokale consumptie (‘koop lokaal’) en door de strategische productie van een aantal
belangrijke goederen in eigen handen houden.
Daarbij is het cruciaal dat de regering het sociaal overleg ten volle respecteert.
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De volgende federale regering zal een regering zijn die de koopkracht van onze burgers wil versterken.
We doen dit door de pensioenen te verhogen. Ook de laagste uitkeringen willen we verhogen tot aan de
armoedegrens. We hervormen onze fiscaliteit door maatregelen te nemen die ertoe leiden dat ‘werken’ altijd
voordeliger is dan ‘niet werken’.
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Elke mens telt. CD&V wil dat we meer dan ooit zorg dragen voor de allerkwetsbaarsten. Over ethische
dossiers dient een akkoord te worden bereikt in de schoot van de regering. Er komt geen verdere uitbreiding
van de abortuswetgeving, wél een grondige, wetenschappelijke evaluatie. Daarnaast dient een grondige,
wetenschappelijke evaluatie van de euthanasiewet plaats te vinden. Tot slot wordt ingezet op een strikt
drugsbeleid met aandacht voor zowel preventie als repressie, en bescherming van het ongeboren kind tegen
verslaving.
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Een overheid kan maar betrouwbaar zijn als ze efficiënt en krachtdadig is. Zo moet er een einde gemaakt
worden aan de versnippering van bevoegdheden, in die zin dat er meer bevoegdheden uitgeoefend moeten
worden op het niveau van de deelstaten. Dat geldt in het bijzonder voor de gezondheidszorg. Verder wil
CD&V een deblokkeringsmechanisme dat in werking treedt wanneer er zes maanden na de verkiezingen nog
geen federale regering gevormd is.
Daarenboven hebben mensen recht op een veilige samenleving. Extra middelen voor justitie zijn nodig voor
een verdere digitalisering, meer efficiëntie en de uitvoering van de masterplannen gevangenissen.
Tenslotte is er nood aan meer betrokkenheid van mensen bij het beleid, met een versterking van onze lokale
besturen als meest nabije bestuursniveau.
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Uiteindelijk wil CD&V een geloofwaardig begrotingstraject dat de factuur niet doorschuift naar de volgende
generaties. We doen dit door ons aan de Europese begrotingsafspraken te houden, werk te maken van een
duurzame relance, meer mensen aan het werk te krijgen en goede afspraken te maken tussen de deelstaten
en de federale overheid. Dat laatste met respect voor ieders bevoegdheid.

Sowieso pleit CD&V voor een ploeg en een project waarvan samenwerking, dialoog, respect en vertrouwen het fundament
vormen. Het is daar waar in deze moeilijke tijden absoluut nood aan is!

