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B UTERSEM
BOUTERSEM IN 2014: EEN JAAR VOL BELASTINGEN?
Op de laatste gemeenteraad van
2013 trakteerde de meerderheidspartijen de raadsleden op een waslijst
aan nieuwe belastingen. Opvallend
hierbij is de bric-à-bracmentaliteit
die werd toegepast bij de invoering
van deze belastingen.

V.U.: Paula Baeb - Smisveldstraat 20 - 3370 Boutersem - stijn.devroye@n-va.be

Volgens de N-VA-fractie kiest
men voor gemakkelijk in te
voeren belastingen, die weinig
diversiteit vertonen naar de
belastingplichtigen toe. Van
besparingen op eigen werkingskosten is er slechts beperkt sprake. Men hanteert de
eenvoudigste manier om het financiële deficit van Boutersem aan te zuiveren: belasten.
Is het dan allemaal slecht nieuws?
Nee, dat nu ook weer niet. Positief is
dat er geen nieuwe verhoging komt
van de gemeentebelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing. Echt vrolijk nieuws kunnen we
dit natuurlijk niet noemen: deze belastingen waren nog maar net verhoogd begin 2013.

VOORAL MIDDENSTAND
GETROFFEN
Jammer genoeg treft dit nieuws voornamelijk de kleine handelaars en de
middenstand in Boutersem. De belas-

ting op bankautomaten, op drukwerk
met een handelskarakter en op de uitbating van nachtwinkels treffen vooral
de Boutersemse middenstand. De belastingen scheppen geen ondernemingsvriendelijk klimaat. Ook al
beweren de meerderheidspartijen in
hun meerjarenplanning het tegendeel,
wij vinden bitter weinig
initiatieven terug die de
lokale middenstand ten
goede komen.
Natuurlijk is de N-VA
niet blind voor de moeilijke financiële situatie
van onze gemeente. Wij begrijpen dat
het voor meerderheidspartijen onmogelijk is om deze recht te trekken
zonder de invoering van nieuwe belastingen. Wat ons echter stoort is de
kwaliteit van deze belastingen en de
beperkte doordacht- heid die aan de

dag werd gelegd. Bepaalde belastingen konden vermeden worden.

ONLOGISCH
Neem nu het belastingreglement op
publiciteit met een handelskarakter.
Hoe valt het te verklaren dat een lokale handelaar die een flyer verspreid
op A5-formaat (en die amper 2 gram
weegt) evenveel belasting dient te
betalen als de multinational die een
uitgebreide reclamefolder van 24
pagina’s (en van een goede 80 gram)
verspreidt? Deze vaststelling tart
voor ons elke logische redenering.
Kan deze belasting niet beter gedifferentieerd worden en dit naar het
principe van ‘de grootste vervuiler
betaalt het meest’.
N-VA Boutersem berekende daarom
enkele alternatieven en kwam al snel
tot de conclusie dat men met een
beetje meer doordachtheid tot een
beter resultaat kan komen:

• Huidig geldende belastingreglement: 0,02 euro per exemplaar <100 gram en 0,05
euro per exemplaar >100 gram (steeds met een minimum van 40 euro).
• Mogelijk alternatief: 0,02 euro per exemplaar <20 gram; 0,04 euro per exemplaar
tussen 20 en 50 gram; 0,05 euro per exemplaar tussen 50 en 100 gram; 0,10 euro per
exemplaar > 100 gram (plus een vrijstelling voor lokale handelaars voor de eerste
250,00 euro)
Cijfervoorbeeld (op basis ontvangen reclamedrukwerk tussen 06/01 en 11/01)
• Volgens huidig reglement leverde dit 1 365,60 euro aan belastinginkomsten op.
• Met de alternatieve formule kwamen we echter op een belastingsinkomen van
1 991,50 euro
Het gedetailleerde cijfervoorbeeld kan geraadpleegd worden op onze website:
www.n-va.be/boutersem

DE VIKINGEN VEROVEREN DE BOUTERSEMSE KEUKEN!
Voor het vierde jaar op rij organiseren wij
een restaurantweekend rond een bepaald
thema. Na een Afrikaanse, Ierse en Mexicaanse avond gaan we de Noorse koers op.
Namelijk een heus Viking-weekend met ge-

www.n-va.be/boutersem

rechten uit de Zweedse, Noorse en Scandinavische keuken.
Noteer dus alvast dit weekend in je agenda:
Zaterdag 15 maart (16.30 tot 20 uur) met

aansluitend praatcafé (vrije toegang) tot in
de vroege uurtjes
Zondag 16 maart (11.30 tot 15 uur)
Locatie: Buurthuis Vertrijk
Inschrijven kan via: stijn.devroye@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Respect voor uw portemonnee?!
Weet u het nog? Zo’n anderhalf jaar geleden, in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Al die
beloftes van de politieke
partijen. Onze vraag na
één jaar beleid: Wat blijft
er van over? Vanuit de oppositie doen we ons best
om weerwerk te bieden en
alle partijen aan hun beloftes te doen herinneren.
Laten we het bijvoorbeeld hebben over de belastingen.
CD&V en sp.a beloofden werk te maken van verregaande
besparingen. Ze zouden alle moeite van de wereld doen
om geen extra belastingen te heffen. We waren nog maar

pas de eerste echte gemeenteraad en het was al zover.
Hieronder volgt even een overzicht van wat een jaar ‘verregaande besparingen’ heeft opgeleverd:
• de aanvullende personenbelastingen stegen
• belastingen op drukwerk
• belastingen op nachtwinkels
• belasting op dit en dat, ...
En waren blijven die besparingen? Mooie beloftes hebben
ons weer mooi in het zak gezet en alles wat in onze zak
zat hebben ze er uit gehaald.
Dat spreken we dus van een sociaal, democratisch en vrij
beleid. Voor mij is de rekening al gemaakt: tijd voor verandering!

3 VRAGEN AAN

Gemeenteraadsleden Greta Vanden Bempt & Stijn Van Put
• Gezin:
Ongehuwd/ vrijgezel
• Hou van:
Een fris pintje op den Bosuil
• Levensmotto:
Sometimes, you just have to pick
yourself up and carry on!
• Favoriete muziek:
Zeer divers: van Avicii tot Linkin Park.
• Leukste vakantiebestemming:
Nieuw- Zeeland ( toekomst)
• Grote voorbeeld:
Mijn grootvader, Lode Van Put
• Gezin: Gehuwd met Benno, vier kinderen, drie kleinkinderen
• Hou van: “Het leven”
• Levensmotto: Probeer zoveel mogelijk te genieten!
• Favoriete muziek: Rock ‘n roll
• Leukste vakantiebestemming: Zowel de Kust als de Ardennen.
• Grote voorbeeld: Willy Kuijpers

Hoe kijken jullie terug op jullie
eerste jaar als gemeenteraadslid?
Greta: Het was vooral een studieronde en een leerproces. Het was ook
aftasten wat de mogelijkheden zijn
om dingen te realiseren. Zoeken naar
oplossingen om de financiële erfenis
uit het verleden te verwerken.
Stijn: Zeer interessant en leerrijk,
maar ook moeilijk tegelijkertijd. Als
beginner was het een hele uitdaging
om alle teksten die op je afkwamen te
begrijpen. Het is moeilijk als oppositie om iets doorgevoerd te krijgen,
maar dit maakt de voldoening des te
groter als er toch een punt gerealiseerd kan worden.

boutersem@n-va.be

Welke thema’s liggen jullie nauw
aan het hart?
Greta: Onderwijs: Mijn leuze blijft: Op
onderwijs, de toekomst van onze kinderen, mag niet bespaard worden. Op
termijn is dit zeker een besparing wat
de OCMW-uitgaven betreft.
Stijn: Om een globaal beeld te krijgen
probeer ik van alle thema’s op de
hoogte te blijven. Het financiële-economische plaatje interesseert mij het
meest, alsook betaalbaar wonen in
eigen gemeente, betaalbaar sporten
en een goed ondernemersklimaat.
Wat wil je in 2014 verwezenlijkt
zien in onze gemeente?

Greta: Dat de inschrijvingsstop
(wachtlijst) in onze scholen opgelost
wordt. Dat kan zelfs goedkoop en
snel , door werk te maken van het
voorstel dat werd overgemaakt aan
de schepen van Openbare Werken en
die van Onderwijs. Door de huidige
eetzaal te verbouwen en bijkomende
klassen te realiseren voor de kleuters
en de kinderen van de lagere school.
Stijn: Dat de huidige financiële toestand van de gemeente niet alleen
verhaald wordt op de inwoners.
Daarnaast dient de gemeente het
ondernemerschap meer en beter te
stimuleren. Een actief en bedrijfsvriendelijk klimaat.

Jong N-VA vervult haar verkiezingsbeloftes!
Jong N-VA Boutersem doet wat het beloofd had voor de verkiezingen. Op 27 december 2013 vervulde Jong N-VA
Boutersem ook haar tweede uitdaging die ze aanging voor de lokale verkiezingen van 2012. Vijf moedigen waagden
zich in de gietende regen aan een deugddoende wandeltocht van het gemeentehuis naar Butsel. Langs de voetwegen
van Boutersem werd het een tocht van licht en donker. In Butsel aangekomen wachtte hen een warm welkom in de
kapel door pastoor Leo en een tiental (minder dappere) sympathisanten. Leo gaf met plezier een woordje uitleg over
de kapel en haar ontstaan. Nadien gingen de vier pelgrims en de sympathisanten goedgemutst en met een lading
Kerstwensen naar huis om lekker op te drogen.
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5de Nieuwjaarsborrel weer succes!
Op 4 januari 2014 luidde N-VA Boutersem het nieuwe jaar in op
hun vijfde Nieuwjaarsborrel. Deze keer vond alles plaats op het
pleintje in Neervelp. Er was
weer eens veel volk en werd
het een gezellige avond. Speciaal voor deze jubileumeditie maakte onze jongerenvoorzitter Karen Devroye
een fotoreportage die u kan
bekijken op onze website.

www.n-va.be/boutersem

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

