Openhartig
Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu
Beste medeburger,

Sabien stelt u live voor:
het federaal Parlement.

Op Paaszaterdag was ik in Brussel voor het debat over de
regeerverklaring en voor de vertrouwensstemming. In de
nieuwe regering levert onze provincie niet alleen de Premier,
doch ook de Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.

De datum is vastgelegd; de bus is gereserveerd: op 23 april bezoeken we het federaal
parlement. Voor wie er de kans nog niet toe
kreeg: schrijf u in vóór 20 april en reis met
ons mee!

Deze laatste, Minister Vincent Van Quickenborne, vereerde
Open VLD Poperinge met zijn aanwezigheid op de maandelijkse bestuursvergadering van 25 maart ll.
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Volgens bestuurslid Dirk Meersdom was dit een primeur. Niet
alleen de interesse van de Minister voor de Poperingse politiek, maar ook zijn ambitie om de koopkracht te verhogen en
de energiemarkt te rationaliseren sterkt Open VLD Poperinge.
In de gedachtenwisseling achteraf was iedereen het erover
eens dat wij als Open VLD de partij zijn van de “gewone mensen die vroeg opstaan”. Of, om het in het Poperings te zeggen:
de “klawiers”.
Ook ik blijf in het Parlement “klawieren” om onze streekdossiers (o.a. grensarbeid, bedreigde dienstverlening, ….) op
de agenda te zetten en om in de commissie Justitie betere wetten te maken. Als ondervoorzitter van de commissie bepaal ik
mee de agenda en heb ik er o.a. op aangedrongen om een subcommissie familierecht op te richten. Die zal zich buigen over
de actuele familierechtelijke problemen zoals onderhoudsgeld, buitengewone kosten, verdeling na echtscheiding, …
Goed nieuws tenslotte voor de familie van zelfstandigen,
gezien de liberale minister Laruelle haar inhaalbeweging op
het vlak van kinderbijslag verder zet : sinds 1 april 2008 verhoogt de kinderbijslag voor het eerste kind met 10€ (van
61,20€ naar 71,20€). Nu op naar de gelijkschakeling met
werknemers!
Met vriendelijke en liberale groeten

Sabien

De bus vertrekt om 13u00 van op de parking
van het zwembad de Kouter in de
Bruggestraat. Eenmaal in het parlement aangekomen krijgt u het allemaal te zien: het peristilium en de eretrap, de commissiezalen, de
leeszaal, het alom bekende halfrond van de
Kamer en van de Senaat, … Een professionele
gids zorgt tijdens de rondleiding voor de nodige uitleg bij wat u te zien krijgt.
Na de rondleiding verwent Sabien u nog met
een verfrissend drankje en een hartig hapje, en
wordt er tijd gemaakt voor een babbel. Bij
mooi weer strekken we nog even de benen tot
aan het Koninklijk Paleis alvorens huiswaarts
te keren. Voorzien wordt dat we Poperinge
weer binnenrijden omstreeks 20u30.

Prominente rol voor Poperinge in
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Inwerkingtreding akkoord
grensarbeiders uitgesteld tot 2010.

Sinds november 2005 bereidde Sabien in de daartoe
aangewezen Frans-Belgische parlementaire werkgroep
de oprichting van de Eurometropool Lille-KortrijkTournai voor.
Ruim twee jaar later, op maandag 28 januari 2008 ll,
werd in Kortrijk het startschot gegeven voor het officiële beheersorgaan van het grensoverschrijdende
metropoolgebied, waarin alle bevoegde overheden uit
Zuid-West-Vlaanderen, West-Henegouwen en Lille
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn.
De Eurometropool is erop gericht om:
- de dialoog en de samenwerking tussen alle betrokken
bestuursniveaus aan weerszijden van de FransBelgische grens te versterken en te verdiepen;
- het dagelijkse leven van de bijna 2 miljoen inwoners
van het metropoolgebied te vergemakkelijken door alle
juridische en praktische belemmeringen weg te werken
die er nog steeds zijn als iemand aan de overkant van
de grens wil werken, ondernemen, een opleiding wil
volgen, een uitkering moet ontvangen, …
De Eurometropool bestaat uit 2 politieke organen,
meer bepaald de Algemene Vergadering (84 leden) en
het Bureau.
Het Bureau (samenstelling hierbij) telt 32 leden, paritair verdeeld onder Frankrijk (16) en België (16), met
dan nog eens een paritaire verdeling tussen Vlaanderen
(8) en Wallonië (8). Sabien is één van de acht Vlaamse
leden van het Bureau.
Zij is Poperingse in hart en nieren. “De Eurometropool
is voor Poperinge een enorme opportuniteit. Als lid
van het Bureau van de Eurometropool zal ik het kloppend hart van deze groepering voelen en onder
meer de belangen van onze stad Poperinge
rechtstreeks kunnen verdedigen.“ aldus
Lahaye-Battheu.
De Eurometropool is een uitloper van het
programma “Europa 1992” van Jacques
Delors, dat een ware “euroforie” ontketende. Het gebied, gevormd door Zuid-WestVlaanderen en West-Henegouwen in België,
en Lille in Frankrijk, ligt ver van de respectievelijke centra, maar in een Europees perspectief vormt het een agglomeratie van bijna
2 miljoen inwoners in het midden van de driehoek
Londen – Paris – Brussel.
De toekomst is aan de Eurometropool!

Eind januari werd op het kabinet van premier
Verhofstadt een delegatie West-Vlaamse ondernemingen ontvangen in het kader van de problematiek van de
grensarbeiders. Sabien was erbij: “De nieuwe regeling
voor de Franse grensarbeiders wordt uitgesteld tot
2010. Intussen wordt verder nagedacht – in de commissie Financiën van het federaal parlement zullen
hoorzittingen worden georganiseerd – over de manier
waarop de fiscale overgang zal gebeuren, en moet er
via een samenwerkingsakkoord werk worden gemaakt
van de betere mobiliteit tussen de Gewesten.”
Het avenant gaat niet alleen over de Franse grensarbeiders die in België werken. Voor de Belgische
grensarbeiders die in Frankrijk werken is het avenant
al van toepassing op inkomsten verkregen vanaf 1
januari 2007. Uitstel is voor hen geen optie.
Intussen stelt minister Reynders voor om het avenant
eerst in zijn huidige vorm door het Parlement te laten
goedkeuren. Daarna zouden de extra overgangsmaatregelen in een nieuw avenant worden opgenomen en ook
weer voorgelegd worden aan het Parlement. Sabien
volgt de problematiek verder op de voet.

Sabien in de kijker in Avelgem
en in Zonnebeke.
Intussen hebben we ze bijna allemaal gehad: de nieuwjaarsrecepties. Ieder jaar opnieuw een gelegenheid om
nieuwe mensen te ontmoeten, mensen terug te zien en
de banden aan te halen.
Open VLD Avelgem
en Open VLD Zonnebeke nodigden Sabien
uit om als gastspreker
op te treden. Met veel
plezier ging Sabien op
deze uitnodigingen in.

Open VLD Poperinge koos dit jaar voor een ietwat
andere aanpak. Met een aflevering van “De 6de Dag”
beleefde het publiek een geanimeerde nieuwjaarsbabbel met de mandatarissen.

Poperinge,
2 x op de agenda te Brussel.
Wordt het postkantoor Roesbrugge-Haringe al dan niet
gesloten? Toen bleek dat de burgemeester het antwoord op deze vraag niet kende, vroeg Sabien het
dan maar rechtstreeks aan de minister van
Overheidsbedrijven. En het antwoord was positief. Het
postkantoor sluit zijn deuren op 28 april. Als alternatief
wordt in de Proxy Delhaize te Proven een postpunt
gevestigd waar de courante verrichtingen zoals postzegelverkoop, frankeringsadvies, afgifte en ophaling
van aangetekende zendingen en pakjes en betalingen
van facturen tot 300 euro kunnen gebeuren.

Het voortbestaan van het kantoor in het centrum van
Poperinge, wordt wel verzekerd. Op die locatie in de
Hondstraat blijkt er echter maar geen eind te komen
aan het gebakkelei tussen de Post en de Regie der
Gebouwen over de heraanleg van de parking en de
groenzone achter het gebouw. De plannen, die door de
Regie werden voorgelegd, voldeden volgens de Post
niet aan de behoeften. Zo zou een tekort aan parking
overlast kunnen veroorzaken in de buurt. Op vraag van
Sabien wordt een nieuw voorstel uitgewerkt.

Open VLD en CD&V
slaan handen in elkaar om korter op
de bal te spelen in huurzaken.
Sinds 10 januari 2003 moest er een verzoeningspoging
gebeuren telkens een vordering met betrekking tot o.a.
achterstallige huur of uithuiszetting aan de vrederechter werd voorgelegd. Deze verplichte verzoeningspoging nam heel wat tijd en werk in beslag, met een al
bij al beperkt resultaat.
Dat blijkt ook uit cijfermateriaal. Sabien deed een
rondvraag bij de vredegerechten in de Westhoek, alsook bij de vredegerechten van Waregem en Menen. Op
een totaal van 1.394 oproepingen in deze vredegerechten werd in 2006 in slechts 25%
van de gevallen een verzoening
bereikt. Ook in 2007 slaagde met
ruim 200 verzoeningen op 1.018
slechts één vierde van de pogingen.
Kort verslag van Sabien vanuit
de commissie Justitie in het parlement: “De commissie Justitie
stemde unaniem de afschaffing
van deze verplichte verzoeningspoging. Hiermee kwam de commissie tegemoet aan ons wetsvoorstel. Voortaan begint de vrederechter de huurzaken nog altijd met een verzoeningspoging, weliswaar in openbare zitting. Blijkt een verzoening onhaalbaar, dan behandelt de vrederechter de
zaak onmiddellijk ten gronde. Hierdoor is er geen
tijdsverlies meer, en kan bijvoorbeeld in hoofde van de
verhuurders vermeden worden dat de achterstallige
huur verder oploopt.”

Liberalen zorgen voor jonge
zelfstandige moeders.
Sinds 2006 kunnen jonge zelfstandige moeders bij hun
sociaal verzekeringsfonds 105 dienstencheques aanvragen, wat gelijk staat aan 105 uren hulp in het huishouden na het verlaten van de kraamkliniek. Sabien
vroeg aan de verantwoordelijke liberale minister,
Sabine Laruelle, hoeveel jonge zelfstandige moeders
intussen van deze nieuwe maatregel konden genieten,
en bekwam de volgende cijfers :
2006

2007

aanvragen

3.064

3.172

kostprijs miljoen €

1,84

2,7

Sabien dringt er evenwel bij de minister op aan om de
maatregel bekender te maken, gezien gemiddeld 5.200
zelfstandige vrouwen op jaarbasis bevallen, terwijl er
slechts ruim 3.000 de dienstencheques aanvragen.

Philips column
Auschwitz ...
Meester Tine Verbeke, werkzaam bij Sabien, nodigde
ons beiden in haar hoedanigheid van voorzitster van de
Jonge Balie Ieper (de jongste van België?) uit op een
minitrip naar Krakow. De organisatie berustte grotendeels bij haar confraters uit Kortrijk. Ieper kon er haar
wagonnetje aan hangen. Op zich een niet ongevaarlijk
precedent, gelet op de Kortrijkse expansiedrang en
enkele voor interpretatie vatbare regels betreffende de
reorganisatie van de justitiële bevoegdheidsterritoria
in het recentste regeerakkoord.
Polen trok me wel aan. Het voormalige Oostblok is me
– met uitzondering van verbroederingsactiviteiten in
Tsjechië – totaal onbekend. En het moet gezegd: de
organisatie was meer dan behoorlijk, en de
Kortrijkzanen vielen mee. We hebben een stukje Polen
van de mooiste kant gezien: prachtig lenteweer, een
modern en nagelnieuw hotel, voortreffelijk eten met
Oost-Europese toetsen en bovenal een uiterst charmante provinciestad Krakow met een rijke geschiedenis,
legendes, koninklijke allures, kathedralen, enzovoort.
Toch heeft Krakow ook een lugubure kant. Auschwitz,
waar duizenden Joden een verschrikkelijke dood vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, ligt er op enkele
tientallen kilometers vanaf. Zelfs de luidruchtigste en
spraakvaardigste advocaat werd stil tijdens en na het
obligate bezoek aan de hoofdstad van de menselijke
gruwel. De prachtige Belgische tentoonstelling in één
van de “blokken” stemt tot nadenken en doet veel vragen rijzen.
Terug thuis lees ik mijn gemiste kranten na. Leterme
stelt ultimatum, Dewever blijft zeuren over vissen,
Reynders heeft het allemaal anders begrepen, …
Misschien houden ze hun volgend conclaaf beter in
Polen in Blok 7 dan in één of ander riant Brussels
kasteeltje…

Philip

Wijnkelderwet goedgekeurd
Net voor de paasvakantie keurden Sabien en haar collega’s in de commissie Justitie de zogenaamde “wijnkelderwet” goed. Stel: de mannelijke eigenaar van een
woning met een aanzienlijke wijnkelder overlijdt. Dan
krijgt de overlevende echtgenote niet alleen het
vruchtgebruik op het huis, maar ook op de wijnkelder.
Op de dag dat ook de echtgenote sterft, moet de naakte eigendom (het huis en de wijnkelder) ongeschonden
aan de afstammelingen - de kinderen – worden teruggegeven. Tegen die tijd kan de wijnkelder echter leeg
gedronken zijn, of kan de wijn verzuurd of verbeterd
zijn. Uiteindelijk moet de geldwaarde van die wijnkelder worden aangerekend aan de nalatenschap van
de echtgenote.
Momenteel is er de grootste onduidelijkheid over hoe
dat moet gebeuren. Meestal rekenen de rechtbanken
de som aan die de wijnkelder waard was toen de echtgenote er het vruchtgebruik over kreeg, bij het overlijden van haar man dus. Nu verandert deze wet: de
waarde van die dure wijnen moet geschat worden op
het moment dat de echtgenote zelf overlijdt en het
vruchtgebruik dus een einde neemt. Anders wordt speculatie bevorderd.
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