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Quo Vadis?

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat ik allicht

nooit lid zal worden van Bart De Wevers fanclub. Te veel

Machiavelli. Toch moet ik toegeven dat zijn meerjaren -

begroting getuigt van visie, en een trendbreuk betekent

voor de grootste stad van ‘t land. Geen belasting -

verhogingen. Wel een bevriezing van werkingskosten en

een inkrimping van het personeelsbestand met 7%. 

Het stadsbestuur van Gent voert een gelijkaardige opera-

tie uit: daling van werkingskosten (ook die van het

OCMW) en 9% stadsbanen minder. Ook socialistisch

 burgemeester Termont toont daadkracht. Hij wordt dan

ook vakkundig gecoacht door zijn liberale coalitiepartner,

die een verhoging van de basisbelastingen kon vermijden.

Een tiental jaar geleden woedde bij de lokale politieke

klasse in Ieper het kerntakendebat. Er werd heel veel

belang aan gehecht, maar de conclusies zijn me - met

 uitzondering van de verkoop van de stedelijke waterdienst

- op zijn zachtst gezegd onduidelijk gebleven. Waarschijn -

lijk heb ik één en ander gemist.

In Poperinge was het van meet af aan klaar als pomp -

water. In 2007 werd dit debat in 5 minuten beslecht en in

een dogma gegoten: “We gaan zoveel mogelijk zelf doen

en alles onder controle houden.” 

Hiertoe werd een stappenplan opgericht en tientallen -

vaak hooggeschoolde - medewerkers werden aangetrok-

ken. Wie hun pensioenen zal betalen is een zorg voor onze

kinderen. Op maat bestelde dure studies bevestigden het

grote gelijk. Privaat initiatief wordt eerst geïnfiltreerd en

dan gefnuikt. De stad zorgt voor zijn inwoners en orde zal

heersen. Kampioen in GAS-boetes zijn we al in de

Westhoek.

De inhaalbeweging is nu reeds meer dan zes jaar ingezet,

maar waarom kan ik me niet van de indruk ontdoen dat

we achterop hinken?

Eén en ander heeft natuurlijk financiële consequenties.

Stad Poperinge scheert hoge toppen in Vlaanderen wat

betreft het aantal en de hoogte van de belastingen. Nog

enkele te dure projecten (zwembad, de Bres, ...) en we zijn

ook hierin kampioen.

Ik kijk natuurlijk met buitengewone belangstelling uit

naar de Poperingse meerjarenbegroting. Gaat men echt

naar een kentering, en wordt er een nieuwe, moderne

koers gevaren, of glijden we verder af naar het bolsje-

wisme?

Philip Lahaye, 13 11 2013

Philips column
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Beste medeburger,

Tijdens het voorbije 11-novemberweekend was het voor
mij allemaal “Ieper” dat de klok sloeg. Het begon op
vrijdag 8 november met de opening van het gerenoveer-
de gerechtsgebouw door onder meer onze minister van
Justitie, Annemie Turtelboom. De voorzitter van de
rechtbank, Rik Verstraete, sprak alvast de hoop uit dat
het gebouw – met z’n stevige fundamenten – goed is
voor nog eens 100 jaar kwaliteitsvolle rechtspraak in
Ieper. 
Op maandag 11 november was ik voor de tiende keer
bevoorrechte getuige van de pakkende plechtigheid
onder de Menenpoort. Mijn respect voor de klaroeners
en de mensen van de Last Post Association, die dag na
dag hun uiterste best doen om de gesneuvelden te eren
en de Groote Oorlog nooit te laten vergeten. 
In Brussel heb ik als voorzitter van de Kamercommissie
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven dan weer
de handen vol in het federaal parlement. De afgelopen
weken eiste de saga rond de fratsen van Belgacom-
 topman Didier Bellens (helaas) de meeste aandacht op.
We organiseerden ook een hoorzitting met de stiptheids-
managers van NMBS en Infrabel; er is nog veel werk
aan de winkel… 
Intussen is het in Poperinge uitkijken naar het meerj -
arenplan 2014-2019 van het stadsbestuur, waarin de
coalitie haar beleid voor de komende jaren vastlegt. Het
zal voor ons een “kluif van een kerstcadeau” worden.
Gezien de opgelopen vertraging wordt dit belangrijke
document nog op het nippertje (30 december) door de
gemeenteraad “gejaagd”.
U merkt het, samen met mijn liberale collega’s blijf ik
mijn uiterste best doen om uw stem te laten horen: in
onze hoppestad, de Westhoek en in Brussel! 
Ik nodig u tot slot graag uit op het komende Blauw
Event op 30 november en het bezoek aan het Parlement
op 10 december!

Veel leesgenot!
Vriendelijke groeten,

Sabien
14 november 2013A
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Sabien in beeld ...

Sabien loopt de halve marathon van de Mc Bride Run
(02-06-13)

Sabien tijdens de eedaflegging van Koning Filip I 
(21-07-13)

Sabien op de heksenstoet in Beselare (28-07-13)

Sabien als gastspreker op kaas-en wijnavond Jong Vld
Staden n.a.v. van 11-jarig bestaan (12-10-13)

Bezoek aan het federaal
parlement

DINSDAG 10 DECEMBER 2013
van 12u30 tot 20u00

Opstap Poperinge: 12u30
parking Reizen Suffis (Europalaan 6-8 Poperinge)

Opstap Ieper: 12u45
carpoolparking langs Poperingseweg 

(onder brug expressweg Ieper-Poperinge ter hoogte van Vlamertinge)

Gratis bezoek: 10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 6 december
Contactgegevens op achterflap



Enkele van Sabiens parlementaire 
initiatieven in de pers

Alle persartikels over en met Sabien, en alle wets-

voorstellen en parlementaire vragen vindt u terug op

www.sabien-lahaye-battheu.be. Via de web-

site kunt u zich inschrijven op Sabiens maandelijkse

elektronische nieuwsbrief. 

Het Laatste Nieuws, 
23 oktober 2013

Het Nieuwsblad, 
24 augustus 2013

Het Laatste Nieuws, 
26 juni 2013

De Kamercommissie Bedrijfsleven nam op 22 oktober
2013 Sabiens wetsvoorstel aan dat het juridisch kader
schept om elektronische aangetekende zendingen einde-
lijk mogelijk te maken. Niet alleen een administratieve
vereenvoudiging, maar ook goedkoper. Bedrijven en
consumenten zouden zo jaarlijks tot 80 miljoen euro
kunnen besparen. De basis van het voorstel werd drie
jaar geleden gelegd door toenmalig minister van
Economie en Vereenvoudigen Vincent Van Quicken -
borne.
Vandaag bestaat de technologie reeds om brieven digi-
taal aangetekend te verzenden, maar de wetgever heeft
deze digitale correspondentie nog niet hetzelfde wettelijk
karakter toegekend van de papieren variant. Dit wets-
voorstel moet deze juridische lacune eindelijk opvullen.
In België worden jaarlijks ongeveer 34 miljoen aangete-
kende zendingen verstuurd, en dit vanaf 5,80 euro voor
een gewone brief. Het is evident dat de digitale variant
veel goedkoper zal zijn. Zeker omdat meerdere bedrijven
deze digitale dienst zullen mogen aanbieden eens ze offi-

De Zondag, 25 augustus 2013

Het Nieuwsblad, 25 juli 2013

De Morgen, 30 oktober 2013

Ter Zake, Canvas, 18 juni 2013

De Standaard, 13 augustus 2013

Het Nieuwsblad, 18 september 2013

Wekelijks Nieuws, 
4 oktober 2013

Op 8 november 2013 werd het nieuw en gerenoveerd
gerechtsgebouw van Ieper officieel geopend. Op de foto
hiernaast zien we van links naar rechts Gijs Boute (kabi-
net-gerechtsgebouwen en strafuitvoering), Jan Vander -
haeghe (kabinet-budget), minister Annemie Turtelboom,
advocaat en Sabiens broer Michiel Battheu, Sabien,
Mathilde Steenbergen (kabinet - gevangeniswezen en
Regie der Gebouwen), Sabiens medewerkster Isabel
Sticker, gemeenteraadslid Open Vld Ieper Emmily Talpe
en Pieter Debou (kabinet - administratief medewerker
parlement).

Sabien volgde dat dossier de afgelopen jaren op
de voet op in het parlement. In juli ondervroeg
ze hierover nog staatssecretaris voor de Regie
der Gebouw Servais Verherstraeten (zie artikel
uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 16 juli 2013).

cieel erkend zijn. Bedrijven en consumenten zouden zo
jaarlijks tot 80 miljoen euro kunnen besparen. En dan
zwijgen we nog over de administratieve rompslomp die
wegvalt: binnenkort volstaat een klik op de muis om je
correspondentie aangetekend te verzenden.
Het wetsvoorstel schakelt een papieren en digitale aan-
getekende brief juridisch dus gelijk. Het voorziet ook in
strikte kwaliteitscriteria waaraan de digitale dienstverle-
ning moet voldoen. Uitwisseling van data via digitale
weg moet immers veilig, betrouwbaar, gecontroleerd en
met respect voor de privacy verlopen. De dienstverlener
moet bijvoorbeeld een juiste tijdscertificatie en betrouw-
bare ontvangstbewijzen kunnen afleveren. Om hierop
toe te zien, zullen de dienstverleners officieel erkend
moeten worden door de overheid.

Dit wetsvoorstel wordt nu aangemeld bij de Europese
Commissie. Maar dat is louter een formaliteit. We moe-
ten dan drie maanden wachten alvorens het voorstel van
wet definitief aan te nemen.

GOEDGEKEURD WETSVOORSTEL

Elektronische aangetekende zending: eindelijk juridisch kader

SABIEN ACTIEF VOOR DE REGIO

Nieuw en gerenoveerd gerechtsgebouw van Ieper officieel geopend op 8/11/2013 

Over Sabiens activiteiten en van de ganse

Open Vld-ploeg in Poperinge leest u in de Burgerkrant die

in de week van 23 december in groot-Poperinge wordt verdeeld.


