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Bezoek aan het federaal
parlement

Woensdag 6 december ‘17
van 12u30 tot 20u00

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

Gratis bezoek
10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 30 november 2017

sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 38 43

Open VLD Poperinge nodigt uit

BLAUW
EVENT
BLAUW
EVENT

Vrijdag 24 november 2017 - 20u00
in feestzaal Palace (Ieperstraat, Poperinge)

Aperitief - Warm buffet - Koffie - DJ Didi

Frisdranken, gewone bieren, witte en rode wijn 
inbegrepen tot na de koffie
Leden €35 - niet-leden €40
kinderen 3 tem 11 jaar: €15

Reservatie 
na overschrijving op BE98 1030 1178 8093 

of tel. 057/33.38.43 of poperinge@openvld.be

Beste medeburger,

Door de eerste vrieskou worden we met onze neus op
de feiten gedrukt: gedaan met die heerlijk zachte
herfstdagen en op naar een periode van ‘koude buiten’
en ‘gezelligheid binnen’.

Koud om het hart krijg ik het keer op keer als mensen,
in een moment van wanhoop, een einde maken aan hun
leven. Zij blijven in mijn hoofd zitten en maken mij
triest.

Jammer genoeg breekt onze provincie met gemiddeld
vijf zelfmoorden per week het Vlaamse record.
Daarom is het zo belangrijk dat onze minister van
Volksgezondheid geestelijke gezondheid hoog op de
agenda zet. Zo besliste Maggie De Block om tegen
eind 2018 een gesprek bij de psycholoog terug te
 betalen. ‘Praten’ is inderdaad belangrijker dan ‘pillen
slikken’ bij depressieve gevoelens.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”: dit is het
streefdoel van onze allen, maar is niet aan iedereen
gegeven. Daarom een oproep aan al wie het moeilijk
heeft: vraag tijdig hulp en sluit je niet op! Het taboe om
hulp te zoeken is helaas dikwijls nog te groot.

Met vriendelijke groeten,

Sabien

8 november 2017  



GEGARANDEERDE DIENSTVERLENING OP HET
SPOOR: MÉT WERKWILLIGEN, VOOR DE REIZIGER

De Kamercommissie Infrastructuur keurde op 24 oktober
 eindelijk het wetsontwerp over ‘een gegarandeerde dienst -
verlening op het spoor tijdens stakingen’ goed. Al jaren ijveren
wij hiervoor. Het werkwillige personeel zal treinen kunnen
laten rijden, terwijl de treinreiziger tijdig wordt geïnformeerd
over het aanbod op de stakingsdag. Het recht op staken is
 fundamenteel, maar het recht op werken ook. Er zijn vele
spoormedewerkers die niét willen staken. Zij moeten aan de
slag kunnen, net zoals de reizigers zoveel mogelijk op hun
bestemming moeten geraken. 
Na een lange periode van vruchteloos sociaal overleg, kwam de
regering met een initiatief. Dat was ook afgesproken in het
regeerakkoord. Er wordt niet aan het stakingsrecht geraakt.
Personeel dat wil staken, zal niet gedwongen worden tot werk.
Wat we wel doen is - samen met het werkwillige personeel -
bekijken welke treinen er kunnen rijden. Dat kunnen er
aardig wat zijn. Bij de laatste algemene staking staakte
slechts 27% van het personeel. Deze aangepaste dienst -
regeling wordt minstens 24u voor aanvang van de staking
gecommuniceerd aan de reiziger. Die zal dus weten welke
 treinen rijden, en welke niet.

GOEDGEKEURD VOORSTEL

De Morgen, 25 oktober 2017

SABIEN ACTIEF IN HET BUITENLAND

In het voorjaar kreeg Sabien als lid van de Raad van Europa het
mandaat van rapporteur over 'de noodzaak voor het opmaken
van een Europese Conventie over het beroep van advocaat'.
Nadat deze opdracht werd ingeleid begin september, volgen een
reeks hoorzittingen met betrokken partijen. Op 12 oktober trok
Sabien daarvoor naar Straatsburg.

Ook in het kader van dat mandaat was Sabien op 20 en 21 okto-
ber in Bordeaux ter gelegenheid van het jaarlijkse congres van
de Franse advocaten, de 'Convention nationale des avocats'. Ze
werd er uitgenodigd door de Conseil National des Barreaux
(CNB) en de Council of Bars and Law Societies of Europe
(CCBE). Sabien nam twee keer het woord tijdens de Conventie
en een derde keer voor de CCBE Standing Committee. 

Gazet van Antwerpen, 
1 juni 2017

De Standaard, 25 oktober 2017



BEREKENING VAN ONDERHOUDSGELD 
VERDER OBJECTIVEREN

De bepaling van het onderhoudsgeld door de rechter is al te
vaak nattevingerwerk. Dat blijkt uit een studie van de
Universiteit Antwerpen, die de belastingaangiftes van bijna
2.500 gescheiden koppels met kinderen onderzocht. De ver-
schillen in het onderhoudsgeld, dat moet worden betaald voor
de kinderen, kunnen groot kunnen zijn, afhankelijk van de rech-
ter en regio, zelfs bij vergelijkbare gezinnen en bij mensen met
een gelijkaardig inkomen. Het maandelijkse onderhoudsgeld in
Vlaanderen voor twee kinderen schommelt tussen de 38 en 600
euro, in Wallonië tussen de 33 en 500 euro. 
Nochtans is er sinds 2010 een wet, die de bepaling van het
alimentatiegeld moest objectiever maken. Zo moet de
 rechter, om een bedrag te bepalen, rekening houden met acht
elementen in de specifieke gezinssituatie, met buitengewone
kosten, speciale zorgen, enz. Maar ook uit de alledaagse prak-
tijk blijkt dat in vergelijkbare gevallen de verschillen toch nog
groot kunnen zijn. Dat zorgt voor wrevel bij gescheiden ouders.
Daarom drong Sabien op 5 oktober, tijdens het vragen -
uurtje in de Kamer, bij de minister van Justitie aan op een
evaluatie van die wet. Een speciale ‘Commissie voor
Onderhoudsgelden’ deed recentelijk enkele aanbevelingen, die
hij wil omzetten in wetswijzigingen. 
Sabien juicht dit toe. De discussies tussen ouders over het
onderhoudsgeld stralen jammer genoeg al te vaak af op de
kinderen. Het is dus aan ons, de wetgever, om die discussies
zo veel mogelijk te vermijden. Uiteraard passen we voor uni-
forme tarieven. Elke gezinssituatie verschilt immers, net zoals
de noden van kinderen. Maar een verdere objectivering moeten
we zeker aanmoedigen.

PLEIDOOI

Alle persartikels over en met Sabien, en alle wets -
voorstellen en parlementaire vragen vindt u terug op 

www.sabien-lahaye-battheu.be.
Via de website kunt u zich inschrijven op Sabiens 

maandelijkse elektronische nieuwsbrief. 

Het Laatste Nieuws, 
11 september 2017

SABIEN ACTIEF IN HET BUITENLAND (vervolg)

Als lid van het Bureau van de
Belgische groep van de Inter -
Parlementaire Unie (IPU), de
wereldorganisatie van de natio-
nale parlementen, lichtte Sabien
op 17 oktober in Sint-
Petersburg het voorstel toe om
tijdens de volgende, jaarlijkse
bijeenkomst een paneldebat te
houden over 'non-discrimination
LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans gender, Intersexed) and

gender equality'. Op wereldschaal immers nog veel werk aan de
winkel op dat vlak… 

De Morgen, 22 juli 2017

Het Belang van
Limburg, 

14 juni 2017

Het Nieuwsblad,
10 juli 2017

De Morgen, 
28 augustus 
2017



Philips column

EuroNGO’s, het Europees netwerk van organisaties die
ijveren voor ‘seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten’, organiseerden op 27 september  een internationale
conferentie over de impact van het groeiende populisme op
dat vlak. De conferentie bracht vrouwen- en mensen -
rechten activisten en experts van de hele wereld samen in
Brussel. Als voorzitter van de 'Parlementairen voor de
2030 Agenda' mocht Sabien de deelnemers verwelkomen
op de conferentiereceptie in het federaal parlement. In dat
verband nam de Kamer op 21 juli een resolutie aan van
Sabien, waarin ze oproept om de Agenda 2030-doelstel -
lingen op vlak van seksuele vrouwenrechten wereldwijd
uit te voeren. 

Al 25 jaar biedt Voka de parlementsleden de kans om tijdens
het zomerreces te proeven van het bedrijfsleven. Sabien
gaat ieder jaar graag in op het aanbod. Op 24 augustus  trok
ze naar Bellewaerde in Ieper. Het werd een gevarieerde en
boeiende dag. Ze wisselde van gedachten met de directeur
en de personeelsleden, maar stak vooral ook een handje toe
in het pretpark: assistentie verlenen aan de attracties en in
het restaurant, dieren verzorgen, enz. Op 13 september liep
Sabien stage in Meli in Veurne. 

Open Vld nationaal orga-
niseerde tijdens de ‘Week
van de Mobiliteit’ een
grote fietsactie. Ook
Open Vld Poperinge deed
mee onder de noemer ‘uw
fiets, uw vrijheid’! Op 9
september vond je ons op
diverse locaties in het
centrum van onze stad. 

Sabien is een fervent
loper. In juni neemt ze
traditiege trouw deel aan
‘de McBride-run in
Poperinge’ en ‘Kort -
rijk  Loopt’.

SABIEN IN BEELD...

De Middeleeuwen

De kranten brengen geen nieuws meer, alleen opge-
warmde kost: vluchtelingen, de reus van Waals-Brabant,
seksuele intimidaties en agressies in de filmwereld en
het Engelse parlement, begrotingstekorten, Trump,
 klimaattoppen, … Om depressief van te worden, zelfs
voor onze Kasteelmoord is geen plaats meer.

Gelukkig is er de soapserie ‘Catalunya’. In een eerste
opwelling gaat onze sympathie uiteraard naar de under -
dog: Puigdemont en co. En sommigen hopen dat de
Catalaanse kwestie een katalyserend proces kan teweeg-
brengen binnen ons ‘oude’ Europa.

Even doemdenken. Op 16 mei 2019 vermoordt de
hartstochtelijke Ahmed de Vlaamse maagd Veerle op de
Kempense heide. Deze breed in de media uitgesmeerde
misdaad beïnvloedt de verkiezingen van de week erop.
N-VA en Vlaams Belang winnen elk een paar procent.
Met 40% van de stemmen halen ze 64 zetels van het 124
leden tellende Vlaamse Parlement. Op 1 juni 2019 roe-
pen De Wever en Dewinter vanop het Schoon Verdiep de
Vlaamse Onafhankelijkheid uit. Rond Brussel wordt een
muur gebouwd en de inwoners van de faciliteitenge-
meenten komen hun kamp enkel uit als ze ‘Schild en
Vriend’ kunnen zeggen.

2022. De provincieraden van West- en Oost-Vlaanderen
zijn die arrogante Antwerpenaars beu, bovendien kost
Limburg te veel geld. Ze scheuren zich af en stichten het
Graafschap Vlaanderen.

2023. Moeder Westland samengekomen. De kibbelende
steden Brugge en Gent worden de wacht aangezegd.
Ieper, Veurne en Poperinge worden enkele maanden
later een onafhankelijke, stedelijke confederatie.

2024. Hoe raadt u het; Poperinge is het bazige Ieper
spuugzat en de Hoppeplukmars wordt het nieuwe natio-
nale volkslied.

2025. Het bewonersplatform van het onafhankelijke
Sint-Jan-Ter-Biezen houdt in ‘Café De Ster’ een volks-
raadpleging. 90% van de uitgebrachte stemmen
bekrachtigen een samenwerkingsverband met de Heer
van Watou. De opkomst bedroeg echter slechts 45%.
43% andere bewoners kozen in ‘De Strooyen Hen’ over-
tuigend om samen te werken met de Baronie van Proven.

Philip
8 november 2017


