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Beste Desselaars,

           De N-VA bracht vorige maand een folder uit over onze
plannen om het statuut van de zelfstandigen aan te passen.
Nodig, want dit statuut is slecht. Zo lang alles goed gaat met man of
vrouw in kwestie is er geen vuiltje
aan de lucht. Maar de minste
tegenslag, zakelijk of  persoonlijk,
kan een ware ramp betekenen.
Werkloosheidsvergoeding of
ziekteverzekering, allemaal zaken
waar de zelfstandige van kan
dromen. "Trek uw plan", is voor hen
het leidmotief.
Als partij voor 6 miljoen Vlamingen
heeft de N-VA ook aandacht voor
deze niet onbelangrijke groep van de
beroepsbevolking. Het zijn de vrije
ondernemers, de initiatiefnemers, die een belangrijk aandeel
hebben in onze welvaart.
Voor hen moet er ook een goed uitgebouwd welzijn zijn, net zoals
voor al de anderen, daarvoor tekenen wij.
Op de achterbladzijde van deze "Betrokkenheid" leest u meer over
ons plan. De volledige teksten zijn opvraagbaar op ons secretariaat.

Met vriendelijke groeten,
Hugo Draulans, Fons Dries, Erik Gys, Flor Van Noppen
gemeenteraadsleden

In de kijker: Simonne Minnen
Sinds 1982 reeds op onze lijsten is
Simonne een vaste waarde binnen
onze ploeg. Daarom ook een
terechte in-de-kijker.

Simonne werd geboren op 29 juli
1945 als jongste dochter van
Karel(+) en Stephanie Minnen

en is de tante van Kris Van Dijck.
Na haar basisschool doorlopen te
hebben bij de nonnekes in de
Hannekestraat, volgde ze de
regentaatsopleiding aan het Sancta
Maria Instituut in Deurne, waar ze in
1965 afstudeerde als regentes snit
en naad. Ze ging achtereenvolgens
aan het werk in de toenmalige
beroepsschool in diezelfde
Hannekestraat en het Salus Nostra
Instituut in Achterbos om finaal haar
loopbaan te beëindigen als secreta-
resse in het Sint-Paulus Instituut (de
vakschool) te Mol. In 1982 was
Simonne voor de eerste keer
kandidaat bij de gemeenteraads-
verkiezingen en hielp de toenmalige
VU mee aan haar verkiezings-
overwinning waarna Hugo Draulans
burgemeester werd. Ze nam de
plaats in van haar zus Olga Minnen
die wegens familiale omstandigheden
genoodzaakt was af  te haken.
Sindsdien was Simonne steeds
present en behaalde achtereen-
volgens 150, 145 en 162 voorkeur-
stemmen om de laatste keer door te
groeien naar 252 stemmen. Sinds
vorig jaar zetelt Simonne in de
Desselse cultuurraad. Dit laatste ligt
in de lijn van haar interesse: steeds
sterk begaan geweest met kleding en
mode, nam ze na haar actieve
beroepsloopbaan het penseel in de
hand en trok naar de kunstacademie
van Arendonk. Naast de steun voor
haar moeder die pas 91 werd moet
ze nu ook haar aandacht geven aan
de kleine Sebastian, het zoontje van
haar dochter Sofie
Gielens. Ook nu
nog is Simonne
een bezige bij die
handen en tijd te
kort komt, om
alles altijd met lief-
de en overtuiging
aan te pakken.
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VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.

N-VA secretariaat:
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be

openingsuren:
elke werkdag van 9 tot 12 uur

spreekuur Kris Van Dijck:
maandag van 17 tot 19 uur of
na telefonische afspraak

Loon naar werken.

Vorige maand verscheen van de
N-VA haar visietekst over het
leerplichtonderwijs. Geert

Bourgeois, Chris Vandenbroeke en
Kris Van Dijck hanteerden de pen. De
tekst werd aan alle scholen bezorgd.
De reacties bleven niet achterwegen
zoals deze directeur liet  weten:

"Geachte,
Ik heb in het weekend uw "Nieuw-
Vlaamse visietekst over het leerplicht-
onderwijs" gelezen met stijgende
bewondering voor de maatschappe-
lijke betrokkenheid ervan, het hoog
gehalte van inschattingsvermogen
(van de problematiek) en van relevan-
tie (van de voorstellen tot oplossing).
Uw geloof  in de waarde van opvoeding
en vorming voor de culturele identiteit
van ons volk. Een welgemeende en
dikke proficiat voor een jonge partij
met duidelijk meer gefundeerde
ideeën en minder hoogdravende en
volksverlakkende retoriek dan de
huidige regering.
Ik ben 16 jaar lang leerkracht en
coördinator geweest, en nu reeds 13
jaar directeur in een grote ASO-
school. Ik heb in die tijd diverse
nascholing gevolgd o.a. over functie-
beschrijvingen en
functioneringsgesprekken; en over
zelfevaluatie (o.a. bij de Vlerick-school
en in twee buitenlandse
studieweken). Ik onderschrijf  uw
standpunten en voorstellen (groten-
deels) en vind ze een verademing in
het warrig en somber onderwijsklimaat
van de laatste jaren. Ik wil u met raad
(en daad?) bijstaan als u daar nood
aan hebt. (Ik voeg hierbij een paar
aanzetten i.v.m. kwaliteitsbewaking.)
Maar ik wil uw ideeën graag volgen.
Hou mij a.u.b. op de hoogte."

De "Nieuw-Vlaamse visietekst over het
leerplichtonderwijs" is gedrukt of
digitaal te bekomen op ons secreta-
riaat. Waar wacht je op?

De lente is de manier
waarop de natuur zegt:
"Tijd voor een feestje!"

    Robin Williams

Hoe groot is de "groene long"?

Bij de heraanleg en verfraaiing van Dessel centrum wordt het marktplein
voorbehouden voor het parkeren van auto�s. Ware het niet dat de pomp er
bleef  staan, het zou één grote parkeerplaats geworden zijn zonder groen.

Niet getreurd, klonk het uit de mond van de bestuurders uit het schepencollege,
het veld aan de overzijde, tussen Markt en De Plaetse, zal de "groene long" van
Dessel worden... Een nadere kijk op de plannen en de verslagen van het
schepencollege laten er echter geen twijfel over bestaan: het zal maar een
mager "longetje" worden. Wat blijkt? Toch een aantal bijkomende parkeerplaat-
sen en langs de noordzijde wordt bebouwing voorzien. Er werd al een
schattingsverslag aangevraagd om in die zone een deel te verkopen...
De reden? Daarover geen letter in de verslagen.

Wie schrijft die blijft!

In Dessel gaan aanplakzuilen komen.
U zal het geweten hebben, want ze
worden al jaren aangekondigd door de

CD&V. Ook het jeugdwerkbeleidsplan en
de jeugdraad maken er al twee jaar
gewag van en pakken er telkens opnieuw
mee uit alsof  het een grote nieuwigheid
betreft. Op deze zuilen kunnen verenigin-
gen hun activiteiten promoten (zie foto).
De vraag blijft evenwel waarop men
wacht. Wat is er nu zo moeilijk?  Waarom
moet dat jaren duren? Blijkbaar wordt nu
de laatste hand gelegd aan een regle-
ment. We zijn benieuwd.



Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma
van 8 oktober 2000:
"Er is een tekort aan
sportvloer. Om hieraan
tegemoet te komen dient er
een bijkomend sportcentrum
gebouwd te worden in de
daarvoor bestemde BPA in
Brasel."
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Mosselfeest.

De N-VA nodigt u allen uit op het
jaarlijks mosselfeest in de
Kristoffelzaal

op de Heide.
Zondag 6 oktober
van 11.30 uur tot
20.00 uur.

Paaseitjes.

Op Witte Donderdag tekende
N-VA Dessel opnieuw present op
de wekelijkse markt.

Bijgestaan door een heuse paashaas
kregen de marktbezoekers een zakje
paaseitjes toegestopt.
Een gift van N-VA Dessel. "Waarom?",
vroegen sommigen zich luidop af. Wel,
omdat jullie niet iedereen zijn
natuurlijk... Ondertussen is Pasen
voorbij, maar wensen we jullie toch
nog een zonnige lente.

Het onderste uit de kan.

Om als gemeente een eigen
sportinfrastructuur ter be-
schikking te hebben, werd in

1998 de vzw Sportinstellingen
Dessel (vzw SID) opgericht die de
sportinfrastructuur van jeugd-
centrum Spin zou beheren. De vzw
SID werd dan weer voor de helft
samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de sportclubs en de
andere helft door vertegenwoordi-
gers van het gemeentebestuur.
De overeenkomst tussen Spin en
gemeente, waarop dit alles geba-
seerd werd, loopt dit jaar ten einde.
Vanuit de coulissen vernemen we dat
er onderhandeld wordt over het al
dan niet verderzetten van deze
overeenkomst. Dit gebeurt zonder
dat de vzw SID er zelf  bij betrokken
wordt... Raar, niet? Steen des
aanstoots schijnt de huurprijs te zijn
welke het jeugdcentrum gevoelig wil
verhogen. Voor de N-VA kan dit niet.
Indien de overeenkomst daardoor
zou sneuvelen, dan is dat te betreu-
ren. De vzw SID zorgde er immers
voor dat in een tijdspanne van
enkele jaren voor 1,3 miljoen BEF
(32.226 euro) nieuwe sport-
materialen konden aangekocht
worden, wat echt nodig was. Ander-
zijds kunnen de sportclubs dankzij
een billijke regeling op een lucra-
tieve wijze hun sport blijven beoefe-
nen. Welke sporthal laat de clubs
zelf  de kantine uitbaten? Terwijl dit
alles de gemeente slechts 1,2
miljoen BEF (29.747 euro) per jaar
kost.
De N-VA blijft ook achter haar
plannen staan om de sport werkelijk
tot z'n recht te laten komen in een
vernieuwde en op de huidige noden
afgestemde sportinfrastructuur.
De nieuwe enquête, uitgevoerd door
studiebureau Gedas, wijst ook in die
richting en versterkt de resultaten
van de bevraging die de sportraad
enkele jaren geleden uitvoerde. Nu
is het tijd om echt te handelen. Geen
luchtkastelen, maar bittere nood-
zaak. Een reden te meer om via
deze "Betrokkenheid" de aandacht
daarvoor niet te laten verslappen.

Brusseldag.

De Brusseldag van 23 maart ll.,
waartoe Kris en Martine u allen
uitnodigde, was opnieuw een

succes. Het Vlaams parlement, het
hart van de Vlaamse politiek, en Mini-
Europa, waar alle Europese monu-
menten op schaal te bezichtigen zijn,
waren beslist de moeite waard.
Afspraak opnieuw voorjaar 2003.

Houd Dessel net!

De lente is in het land, tijd voor de
grote schoonmaak! Het
gemeentepersoneel is druk in de

weer met borstel en schop en de
keerwagen rijdt weer nadat de boven-
bouw volledig vernieuwd werd.
(Betrokkenheid okt. 2001).
De bevolking wordt gevraagd om op
zaterdag 25 mei te helpen bij een
tweede opruimactie zoals in onze
Betrokkenheid van februari geopperd.
Wij zullen er zijn, u ook?

11 juli-viering.

Het gemeentebestuur en de
cultuurraad organiseren op
30 juni een grootse 11 juli-

viering aan  De Plaetse.
Mooi zo.
N-VA Dessel wil echter
ook op 11 juli zelf de
leeuw uithangen en
deze feestdag niet
onopgemerkt laten
voorbijgaan. Daarom roepen wij
eenieder op om op 11 juli te vlaggen.
Leeuwenvlaggen zijn bij ons
verkrijgbaar op het secretariaat aan
12,5 euro per stuk.
De dag zelf  zullen we gaan fietsen en
barbecuen. Meer informatie verkrijgt u
in de volgende "Betrokkenheid".
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Gelijkheid voor alle kinderen en zieken.
De N-VA staat voor een gelijke
kinderbijslag en gezondheidszorg voor
alle Vlamingen. Gedaan dus met de
lage kinderbijslag voor zelfstandigen en
het dure huisartsenbezoek!

Hoe meer je bijdraagt, hoe hoger de
uitkering. Heel wat uitkeringen voor de
zelfstandigen zijn, geheel of gedeelte-
lijk, forfaitair bepaald en staan dus los
van de eigen bijdrage. Dit brengt
zelfstandigen in de verleiding om niet
het gehele inkomen aan te geven.
Basisgedachte van het PASSZ is daarom
het herstel van de band tussen bijdrage
en uitkering. Elke zelfstandige moet
waar krijgen voor zijn geld! Zo krijgt de
zelfstandige een betere sociale
bescherming en wordt het stelsel
financieel gezond.

Bevalling of ziekte: een vervanger
of een echt vervangingsinkomen.
Zwangerschap of ziekte kan een
financiële ramp betekenen voor een
zelfstandige. Daarom stelt de N-VA een
keuze voor. Ofwel kiest de zieke of
zwangere zelfstandige voor een echt
vervangingsinkomen, berekend op
basis van het inkomen waarop
bijdragen werden betaald. Ofwel wordt
gekozen voor een gratis vervanger,
zodat de eigen zaak kan blijven
draaien. Op het juiste ogenblik bvb.
tijdens het kustseizoen kan een
vervanger de redding van de jaaromzet
betekenen. Voor de vervanger wordt
een beroep gedaan op een
vervangingspool, opgericht door het
sociaal statuut van de zelfstandige.
In elk geval verdwijnt de bestaande
lage, forfaitaire uitkering en moet de
zelfstandige niet langer zijn toevlucht
zoeken tot een dure privé-verzekering.

Geen faiIIissementsverzekering
maar een werkloosheidsuitkering.
Alleen een zelfstandige die failliet gaat,
krijgt vandaag een (uiterst lage)
uitkering via de faillissements-
verzekering. De N-VA wil zelfstandigen
die onvrijwillig hun zaak moeten
stopzetten, niet dwingen om failliet te
gaan om een uitkering te kunnen
krijgen. Net als schoolverlaters, moeten
deze zelfstandigen het recht krijgen op
een wacht- of werkloosheidsuitkering
wanneer ze voor de eerste keer geregi-
streerd worden als werkzoekende.

Pensioenen in verhouding tot het
inkomen. Enkel het overlevings- en
ouderdomspensioen houdt een beetje
rekening met hetgeen in het verleden
werd bijgedragen. Wie zijn leven lang
bijdragen betaalde op een behoorlijk
zelfstandig inkomen, verdient volgens
de N-VA ook een behoorlijk pensioen.
Daarom stelt de N-VA voor dat het
pensioen voor de invalide, de
weduwe(naar) of de 65+’er een
percentage bedraagt van het zelfstan-
dig inkomen waarop bijdragen betaald
werden.

Het is geen geheim dat er heel wat
schort aan het sociaal statuut van de
zelfstandige.
De paars-groene regering belooft veel,
maar geraakt niet verder dan wat
onbeduidende aanpassingen.

Nochtans is een grondige
hervorming van het stelsel dringend
nodig. Daarom komt de N-VA met een
concreet en betaalbaar plan voor de
dag.

N-VA kamerlid Danny Pieters, tevens
hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht,
ontwikkelde een Plan voor de Aanpas-
sing van het Sociaal Statuut van de
Zelfstandige. Het PASSZ kon alvast
rekenen op een enthousiast onthaal bij
de zelfstandigenorganisaties Unizo en
NSZ.

De N-VA wil echter ook de zelfstandigen
zélf betrekken bij haar voorstellen. In
een notendop formuleren we alvast de
tien kernpunten.

Rechtvaardige minimum pensioenen.
Willen we schrijnende toestanden
vermijden, dan moeten de
minimumpensioenen van de
zelfstandigen drastisch omhoog.
Anderzijds kan het niet dat een
zelfstandige uiterst lage inkomsten
aangeeft en toch een behoorlijk
pensioen krijgt. Daarom wil de N-VA
dat elke zelfstandige minstens
bijdragen betaalt op een bedrag gelijk
aan het bestaansminimum. Is het
inkomen lager, dan dient het OCMW dit
aan te vullen en de minimale sociale
bijdrage te betalen.

Een degelijk aanvullend pensioen.
Het huidig ’vrijwillig aanvullend
pensioen’ van de overheid slaat nergens
op. De N-VA bepleit de vervanging
ervan door een wettelijk ’aanvullend
beroepspensioen’ voor zelfstandigen.
Dit kan dan rekenen op dezelfde fiscale
voordelen als de aanvullende
sectorpensioenen van de werknemers.

Gelijke bijdragepercentages. Vandaag
betalen zelfstandigen minder sociale
bijdragen naarmate ze meer verdienen.
De N-VA wil deze degressieve bijdragen
vervangen door een gelijk
bijdragepercentage voor iedereen.

Bijdragen op basis van het inkomen
van het vorige jaar. Voor de berekening
van de sociale bijdragen voor
zelfstandigen wordt het inkomen van
drie jaar geleden gehanteerd, voor de
inkomstenbelasting daarentegen het
inkomen van één jaar tevoren. Gaan de
zaken na een paar jaar slecht, dan
moet de zelfstandige daar bovenop nog
eens hogere sociale bijdragen betalen
op het veel hogere inkomen van drie
jaar terug! Voor de N-VA moeten
bijdragen betaald worden op het
Iaatste inkomen, met een eventuele
verrekening na de definitieve
vaststelling van het inkomen. Zo maken
we ook komaf met de zelfstandige
bedrijfjes die ’failliet’ gaan om aan de
bijdrageafrekening te ontsnappen.

Geen mede- maar
samenwerkende echtgenoten.
De sociale zekerheidsrechten van de
’medewerkende’ gehuwde zijn vandaag
heel wat beperkter dan deze van de
’zelfstandige’ partner. Voor de N-VA
moeten beiden erkend worden als
’samenwerkende echtgenoten’, met
dezelfde sociale rechten.
Dit wordt, zonder meerkost,
gefinancierd d.m.v. proportionele
bijdragen.

Het algemeen Vlaams belang, uw
belang! De N-VA ijvert voor het
algemeen Vlaams belang, dus ook voor
het belang van de zelfstandige.
In een Vlaanderen dat bruist van de
ondernemingszin, verdienen
zelfstandigen beter dan de schamele
sociale bescherming en het fiscaal
statuut van vandaag.

Wilt u meer informatie over het Plan
voor de Aanpassing van het Sociaal
Statuut van de Zelfstandige en/of
wenst u de N-VA nader te leren
kennen?
Dan kunt u terecht op het Internet:
www.n-va.be of
www.n-va.be/zelfstandigen of richt u
zich rechtstreeks tot de auteur
danny.pieters@n-va.be


