De Cocof Kwaliteit!
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(Dank!)

Bij het federaal zomerakkoord van vorig jaar werd het project
van de N-VA, de vennootschapsbelasting, goedgekeurd en moesten
de twee andere Vlaamse meerderheidspartijen zien dat hun
dada’s – voor CD&V de effectentaks en voor de liberalen het
onbelast bijklussen tot 500 euro – uitgesteld worden tot na de
Kerstvakantie. Daar zijn we nu beland en de bedoeling was daar
werk van te maken. De liberalen zullen daarbij nog even geduld
moeten hebben want de Cocof, het “parlement’ van de
Franstalige Brusselaars (jaja, dat bestaat ook al, voluit:
‘Commission Communautaire Française’), heeft daarvoor een
belangenconflict ingeroepen, wat automatisch met zich
meebrengt dat de zaak voor twee maanden ‘on hold’ gezet wordt.
Opgeschort, zeg maar. Elk parlement heeft het recht dat te
doen, alhoewel het in dit geval alleen maar leidt tot
tijdverlies. De officiële reden waarom de Franstalige ketjes
dat belangenconflict nu inroepen zou zijn omdat ze vinden dat
het onbelast bijklussen de kwaliteit van een aantal jobs zou
verminderen. Concrete voorbeelden worden daarbij niet gegeven…
‘Ze’ dat zijn alle Franstalige partijen buiten de MR, ook die
van de oppositie, want zo’n statement is pas geldig bij een
drievierden meerderheid. Alles wijst erop dat het hier gewoon
gaat om de MR te pesten. In de twee maanden dat de zaak
geschorst is, moeten beide partijen, regering en Cocof,
trachten tot een vergelijk te komen. Doet zo’n beetje denken
aan de discussie over de begroting in de States, met dit
verschil dat het in Hellhole City om minder dan peanuts gaat.
Lukt het niet dan verhuist de hele zaak naar de Senaat – nog
zo’n nutteloos politiek vehikel – die binnen de 30 dagen een
advies moet voorleggen, waardoor de schorsing nog een maand
langer kan duren. Dat advies wordt dan voorgelegd aan een
Overlegcomité van alle regeringen dit dit landje ‘rijk’ is.
Lukt ook dat niet, dan verhuist het terug naar de Kamer, waar

het gewoon kan worden goedgekeurd alsof er niets gebeurd is,
zodat in feite deze hele zaak een wind in een fles is en
alleen maar voor twee tot maand tijdverlies zal zorgen.
Gelukkig land dat geen andere problemen kent!
Vraag van de redactie: Wanneer gaan we met zijn àllen en een
kalashjnikov plus zeven laders naar de Wetstraat om al dat
politiek gespuis af te schieten en kalt te stellen?

