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Prettige Vakantie!

B
este Desselaar,

          Het is nog even wachten vooraleer we als N-VA echt aan de slag kunnen.
Het is immers pas op 2 januari 2007 dat de nieuw gekozen gemeenteraad ook
effectief  van start gaat. Deze installatievergadering vindt plaats in de raadzaal
van  De Plaetse om 20.00 uur. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deze
bij te wonen. Tot zolang moet het uittredend bestuur haar verantwoordelijkheid
nog dragen. Dit is geen aangename periode voor het huidig college, noch voor de
nieuwe ploeg die klaar staat. In Wallonië laat men er minder lang gras over
groeien. Daar heeft men, gebruik makend van zijn autonomie, beslist om de
nieuwe legislatuur begin december te laten aanvangen. Niet dom als je het ons
vraagt. Maar goed, in Vlaanderen is alles bij het oude gebleven. Voor een aantal
dossiers, waar dringend beslissingen in moeten genomen worden, is dit natuurlijk
minder interessant. Wie gaat bijvoorbeeld de begroting 2007 opstellen? Wat met
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat in fase van besluitvorming zit?
Als N-VA rekenen wij erop dat er een vlotte overdracht kan plaatsvinden terwijl
anderzijds het ook duidelijk moet zijn dat de verantwoordelijkheden tot op het
laatste moment liggen waar ze horen te liggen; met name tot 31 december bij het
huidig college. Ondertussen werd onze beleidsploeg gevormd en kan ze zich
klaarmaken. Wie wat gaat doen vind je alvast in deze nieuwe editie van de
Betrokkenheid.

Met oprechte groeten,
Namens de volledige N-VA ploeg
Kris Bertels, voorzitter

In de kijker:

Frans Peeters

F
rans Peeters, in de volks-
mond Frans van de Koeter,
is één van die trouwe

medewerkers waarop je jarenlang
kan bouwen. Als veruit onze
oudste militant tijdens de voorbije
verkiezingscampagne zetten we
hem met plezier in de kijker.
Frans werd geboren als jongste in
een gezin van acht op 5 november
1927. Hij woont met vrouw Wiske
Mandelings in de Kerkstraat.
Ze hebben twee kinderen: Renild
en Hugo.
Als jongeling van 14 moest hij mee
gaan turfsteken in de Postelse
bossen om spoedig nadien in
dienst te treden bij Frans Heylen.
Hij werd er kraanman en bleef  er
tot de firma ophield te bestaan.
Frans was toen 49. Zijn laatste 9
actieve jaren was hij in dienst bij de
firma Deckx en zonen.
Zijn grote passie is en blijft Witgoor
Sport. Als oud-voetballer is hij er
het manusje-doet-al, terwijl hij
geen gelegenheid voorbij laat gaan
om te fietsen met de
gepensioneerden en te zingen bij
het OKRA-koor "de late oogst".
Sinds Wiske in de Desselse politiek
stapte staat hij voor 200% in onze
afdelingswerking. Op diezelfde hem
eigen gedreven manier steunt hij
zijn schoonzoon Carlo en dochter
Renild die nu de fakkel overneemt.
Frans is dan ook een militant uit de
duizend: twee rechtse handen,
mouwen die opgestroopt kunnen
worden, een goedlachse inborst en
meer dan wie ook de man die elk
geschil (als er al
één is) weet
te beslechten
tussen pot en
pint. Frans, voor
al die inzet:
duizendmaal
dank.
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Een nieuw schepencollege gevormd.

N
a eerst de verkiezingsoverwinning gevierd te hebben, ging onze afdeling
niet over één nacht ijs om een nieuw schepencollege te vormen. Met 3.194
stemmen voor onze partij, of  51,24% van de geldig uitgebrachte

stemmen, hebben we recht op 11 zetels van de 19.
Een ruim mandaat van de Desselaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen
en ons verkiezingsprogramma uit te voeren. Er werden tal van gesprekken
gevoerd om de juiste personen op de juiste plaats te zetten en de bevoegdheden
ook vanuit dat inzicht te verdelen. Tevens zullen alle schepenen deeltijds gaan
werken zodat ze zich ten volle aan hun taak als Dessels schepen kunnen wijden.
Daarnaast beslisten we, conform ons verkiezingsprogramma, om de OCMW-
voorzitter deel te laten uitmaken van het schepencollege zodat de zorg en
aandacht voor de zwaksten in onze samenleving ingebakken zal zitten in ons
dagelijks beleid. Hieronder vind je meer informatie over wie vanaf  januari voor zes
jaar verantwoordelijk zal zijn.

Flor

Van Noppen

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

Schepen van Economie,
Openbare werken, Patrimonium en
Ruimtelijke Ordening

Turkeiestraat 60
0495-30 25 45
Flor kan zich meer dan wie ook full-time
vrijmaken om z’n mandaat in te vullen.
Als de man verantwoordelijk voor de
"harde" domeinen moet hij er mee voor
zorgen dat de technische diensten op
een moderne en vlotte wijze
functioneren. Sinds 1999 ligt hij mee aan
de basis van talrijke electorale
successen. Nu kan hij vanuit een
uitvoerend mandaat zijn inzichten en
gedrevenheid omzetten in daden.

Burgemeester en daarnaast eveneens
bevoegd voor Nucleaire zaken, Onderwijs
en Personeel

Biezenstraat 28
0475-61 70 06
Kris begint aan z'n vierde legislatuur in
de Desselse gemeenteraad, z'n tweede
als burgemeester. Om z'n mandaat ook
ernstig in te vullen en meer tijd vrij te
maken voor Dessel neemt hij vanaf
1 januari ontslag als fractievoorzitter in
het Vlaams Parlement. In het parlement
blijft hij wel de commissies Onderwijs,
Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur,
Jeugd, Sport en Media opvolgen.

Kris

Van Dijck

Ellen

Broeckx

Schepen van Cultuur, Jeugd
en Leefmilieu

Kolkstraat 28 bus F
0498-10 67 01
Ellen is de jongste binnen het schepen-
college. Toch kan ze buigen op heel wat
ervaring in het Dessels jeugdwerk en bij
Desselse sportclubs: chiro, jeugdhuis
Spin, jeugdraad, Spinley en Spinnis.
Ze werkt als laborante bij Janssen
Pharmaceutica. Ze stond tweede op de
N-VA lijst en loste op een overtuigende
wijze alle verwachtingen in. Haar
bevoegdheden hebben een link met haar
beroep en vrije tijd.

Erik

Gys

Schepen van Financiën, Informatie,
Bibliotheek, Adm. vereenvoudiging,
Gezondheidsbeleid, Mindervaliden

Molsebaan 35
014-37 17 22
Erik heeft een eigen praktijk als
osteopaat-kinesitherapeut en werkt in
het rusthuis van Balen. Achter dit laatste
zet hij een punt om zich aan Dessel te
kunnen wijden. Als N-VA hechten we zeer
veel belang aan het betrekken en
informeren van alle Desselaars. Erik
heeft o.a. de belangrijke bevoegdheid om
dit ook waar te maken. Dit betekent
informeren, inspraak, PR, communicatie,
overleg, enz.

Herman

Minnen

Schepen van
Ontwikkelingssamenwerking, Senioren,
Sport en Toerisme

Hoefstraat 14
0478-83 17 86
Herman haalde een opmerkelijke
electorale uitslag. Als nieuwe kandidaat
sloeg hij vriend en tegenstander met
verstomming. Hij kent het Dessels ver-
enigingsleven als geen ander en is dus
de geknipte man om de hem toegewezen
bevoegdheden uit te oefenen. Met een
luisterend oor voor iedereen en een
groot inlevingsvermogen de ideale
persoon om de hem toegewezen
bevoegdheden optimaal uit te voeren.

Voorzitter OCMW en Schepen van
Huisvesting, Kinderopvang, Sociale zaken

Zandvliet 60
0477-63 24 92
Diana is de rots in de branding voor een
sterk, efficiënt en betrokken OCMW.
Haar expertise, verder opgebouwd in het
Directiecomité Afdeling OCMW's bij de
Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG), kan ze na een
onderbreking van zes jaar opnieuw ten
dienste stellen van alle Desselaars.
Daarnaast blijft ze de vaste waarde op
het secretariaat van Kris Van Dijck waar
ze bijna twaalf  jaar parlementair
medewerkster is.

Diana

Slegers
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Maria

Van Dael

Een gedreven OCMW.

D
rie dagen na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad zal ook de
vernieuwde OCMW-raad kunnen starten. Het zal de gemeenteraad van

2 januari zijn die de negen OCMW-raadsleden zal verkiezen. Op basis van de
getalsterkte in de gemeenteraad kan N-VA vijf  zetels innemen. Naast voorzitter
Diana Slegers zal de N-VA volgende vier kandidaten voordragen:

Pascale

Segers

Roger

Van Campfort

Anita

Vandendungen

Kuilstraat 66
Pascale was voor de eerste keer
kandidaat bij de verkiezingen.
Haar opleiding als maatschappelijk
assistent en haar job bij het OCMW van
Turnhout schaffen haar de nodige
expertise om ook in Dessel het OCMW
beleid mee uit te tekenen.

Schans 2 A
Roger was zes jaar gemeenteraadslid en
twaalf  jaar OCMW-raadslid.
Hij is de ancien van onze mandatarissen
voor de volgende zes jaar. Vanuit al die
ervaringen blijft hij een sterke poot
binnen onze fractie.

Nieuwstraat 76
Maria was opnieuw glansrijk verkozen
voor de gemeenteraad. Vanuit haar sterk
sociaal engagement opteert ze voor een
zitje in de OCMW-raad. Een keuze die we
ten volle respecteren, we zijn er van
overtuigd dat Maria dat goed zal doen.

Hannekestraat 39
Ook Anita was een nieuwkomer op onze
lijst en was op één stem na net niet
gekozen voor de gemeenteraad. Maar
niet getreurd, want haar
engagement en interesse gingen uit naar
het OCMW. Een correct sociaal beleid,
daarvoor zal ze ten volle gaan.

Politiek is meer dan

dat…

O
mdat politiek meer is dan de
verkozenen of  de
mandatarissen van een partij,

blijven wij onze deur openzetten voor
positieve krachten.
Zeker in onze Desselse N-VA afdeling
hebben wij vele sterke schouders
naast onze raadsleden.
Wil je mee je zeg doen?
Wil je mee ons Dessels gemeente- en
OCMW-beleid vorm geven?
Dan ben je bij de N-VA aan het juiste
adres. Geef  ons een seintje en er
wordt contact met je genomen.
Het is een aanbod; aan jou om er op in
te gaan.
Bel één van onze schepenen,
burgemeester, voorzitter
of  secretariaat.

O C M W  D E S S E L

De gemeenteraad.

Kris Bertels

Leen Penasse

Ellen Broeckx Fons Dries Erik Gys Koen Huysmans Herman Minnen

Renild Peeters Kris Van Dijck Flor Van Noppen Viviane Willems

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is elke werkdag
toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke
Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze
uren, of op GSM 0477-63 24 92.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Kris Bertels - www.n-va.be

Kantstraat 17 - 2480 Dessel.

E
nkele verkozenen voor de gemeenteraad hebben de keuze gemaakt voor de OCMW-raad en nemen daarom ontslag.
Hierdoor zal de fractie waarmee de N-VA in januari 2007 in de gemeenteraad van start gaat er enigszins anders uit
zien.
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D
e drie Vlaamse werkgevers-
 organisaties Voka, Unizo en VKW
schreven een  manifest omtrent de

staatshervorming van 2007. Ook de
vennootschapsbelasting kwam aan bod.
De recentste Europese ontwikkelingen
bieden een uitdagend Vlaams toekomst-
perspectief. Tegelijkertijd kunnen ze ook
een antwoord bieden op de recente
bemerkingen van het IMF.

In de EU bestaat geen geharmoniseerde
regeling. (Vooralsnog) Niet voor het
vastleggen van een uniforme belastbare
basis, evenmin voor een (niet wenselijk)
uniform vennootschapstarief. De tarieven
van de lidstaten zijn wel meer en meer
bepalend voor onze concurrentiekracht
en dus voor de toekomst van onze
welvaart. Dat het Belgische tarief  inzake
vennootschapsbelasting te hoog ligt,
hoeft weinig betoog. Van de 30 Oeso-
landen heeft België het op zes na
hoogste tarief. Gelet op de aangekon-
digde verlagingen van onze directe
concurrenten Nederland, Duitsland,
Luxemburg en Frankrijk, dreigt die
achterstand er enkel groter op te
worden. Nu al lopen we tienduizenden
jobs en miljarden aan investeringen mis.
Maar ook aan belastingontvangsten.
Ter illustratie: de opbrengst van de
vennootschapsbelasting in België
bedroeg in 2003 zo’n 3,4 % van het
BBP, terwijl dit in Ierland 3,8 % was.
Het Belgische tarief  bedraagt nochtans
34 %, tegenover slechts 12,5 % in
Ierland. Vóór de drastische verlaging
van het Ierse vennootschapsbelasting-
tarief  (met bijna 30 %) bedroeg de
inkomst minder dan 3%. Van een
terugverdieneffect gesproken.

Autonomie, geen korting
In Vlaanderen houden de meeste
politieke partijen het nog op een
Vlaamse korting ten aanzien van een

Een volledig Vlaamse vennootschapsbelasting!

federaal blijvende vennootschaps-
belasting. Maar dat zet weinig zoden aan
de dijk. We hebben te weinig middelen
opdat zulke korting een fundamenteel
verschil zou maken, terwijl de federale
schatkist – bekijk de Ierse casus – de
baten zal boeken. Van een
responsabilisering, geen sprake.
Vlaanderen houdt in dit geval niet zelf
het stuur in handen en alle terugverdien-
effecten, de sociale en de fiscale, gaan
naar de federale overheid. We moeten
verder durven kijken. Het is en blijft
onzinnig om via de federale overheid te
trachten één uniform beleid te voeren
voor twee totaal verschillende econo-
mieën: de Vlaamse en de Waalse. Voor
Wallonië is de vennootschapsbelasting
trouwens van veel minder belang, in
2003 inde het gewest slechts 13,5 %
van de totale vennootschapsbelasting.
Vlamingen en Franstaligen moeten zelf
de economische hefbomen in handen
krijgen, zodat ze hun eigen problemen
kunnen aanpakken met hun eigen
oplossingen.

Een laag en transparant tarief  trekt
binnenlandse en buitenlandse investerin-
gen aan en laat duurzaam en rechts-
zeker ondernemen toe. Vandaag steken
al de buurlanden ons de loef  af. Met een
Vlaams fiscaal raamwerk op maat van
onze sociaal-economische situatie
kunnen we meer investeringen
aantrekken, de dynamiek verzekeren en
de welvaart voor de volgende generaties
bestendigen. Het huidige Vlaamse
economische 'beleid' dat - door gebrek
aan bevoegdheden – beperkt is tot
subsidies aan bedrijven hier en daar,
kunnen we dan vervangen door
structurele maatregelen.
Een studie van prof. Vandenbussche
(2005) wijst uit dat met een verlaging
van het huidige vennootschapstarief
naar - alleen al - het Europese

gemiddelde, onze bedrijven jaarlijks 8 %
van hun buitenlandse investeringen of
minstens 1,4 miljard euro in eigen land
zouden houden. Daarenboven zouden
we buitenlandse investeringen
aantrekken ter waarde van bijna 10
miljard euro. Alles samen zou zulke
belastingverlaging 30.000 Vlaamse
banen opleveren. Een lineaire verlaging
van het vennootschapstarief  zou
zodoende een terugverdieneffect
creëren dat, net als in Ierland, de
minderinkomsten ver overtreft.

Vrijheid en

verantwoordelijkheid
En wat dan met de inkomsten van de
vennootschapsbelasting? Met een
overdracht naar de deelstaten mist de
federale overheid immers om en bij de
10 miljard euro op jaarbasis. In het
kader van de volgende staatshervorming
in 2007, zijn de scenario's legio. Er zijn
voldoende bevoegdheden waarvan
Vlaanderen de overdracht vraagt, en die
dus ook gefinancierd moeten worden. We
kunnen ook een stap zetten in de
richting van het Baskische autonomie-
model, waarbij de deelstaat alle belastin-
gen int en vervolgens, op basis van
vijfjaarlijkse akkoorden, een deel
doorstort naar de Spaanse schatkist.
Zulke fundamentele hervorming komt
eveneens tegemoet aan de aanbeveling
van het IMF tot hervorming van de
financiering van gewesten en gemeen-
schappen en tot het responsabiliseren
van deze laatste. Wanneer de deelstaten
volledige verantwoordelijkheid dragen
voor hun eigen uitgaven en inkomsten –
waarvan een deel, op basis van vijf-
jaarlijkse afspraken, wordt doorgestort
naar de federale overheid – kunnen
Vlamingen en Franstaligen hun eigen
problemen en uitdagingen aanpakken
met hun eigen oplossingen. Maar ook
verantwoordelijkheid dragen voor de
eigen keuzes. En dan kunnen ze eindelijk
hun toekomst in eigen handen nemen, in
vrijheid en verantwoordelijkheid.

Geert Bourgeois
Vlaams Minister

De volledige tekst is
terug te vinden op
www.n-va.be


