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OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

Voor wie hebt u gekozen ?

Nee, geen paniek, u hebt de stemplicht (die de VLD

zou willen wijzigen in een stemrecht) niet overtreden.

Ik heb het over de verkiezing van de grootste Belg. Bij

de top tien geen echte politici en dat is maar goed ook,

want politici doen immers gewoon hun werk en niets

buitengewoons. “Hun werk doen” betekent voor de

premier bijvoorbeeld het brengen van de “State of the

Union” op 11 oktober ll. waarbij hij het Generatiepact,

dat voordien maandenlang was onderhandeld met de

sociale partners, voorstelde.

“Hun werk doen” betekent voor de ministers o.a. het

uitvoeren van het regeerakkoord, en voor de parle-

mentsleden de controle op de regering en haar regeer-

akkoord met bijhorend het lanceren van wetsvoorstel-

len en resoluties. 

In deze nieuwe editie van “openhartig” licht ik graag

een paar punten van ‘mijn werk’ verder toe.

Vriendelijke en liberale groeten,

Sabien 

Sabien en de grensoverschrijdende
samenwerking tussen België en
Frankrijk.

Op 10 november 2005 werd de Frans-Belgische
Parlementaire Werkgroep opgericht voor een periode
van 12 maanden. Jean Aribaud, prefect van de région
Nord - Pas-de-Calais, ontving hiertoe de zes Belgische
en zes Franse parlementairen en de hoge vertegen-
woordigers van de ambassades van België en
Frankrijk, van het Belgische Consulaat-Generaal te
Rijsel, en van de DATAR. Sabien is één van de zes
Belgische parlementairen die zich zal inzetten om de
Frans-Belgische samenwerking in al haar dimensies te
vergemakkelijken. 
In een eerste fase zullen de parlementairen projecten
en onderwerpen identificeren die een gemeenschappe-
lijk grensoverschrijdend belang hebben. Ruimtelijke
ordening, vervoer, stedenbouwkunde, werkgelegen-
heid, onderwijs, water en milieu zijn thema’s die zeker
aan bod zullen komen. 
Tijdens een tweede fase zullen de middelen worden
besproken om die geïdentificeerde moeilijkheden te
overwinnen en tot slot zullen voorstellen tot betere
samenwerking worden geformuleerd.
Sabien is ervan overtuigd dat dit positief project onze
provincie ten goede zal komen op zowel economisch,
sociaal als institutioneel vlak.
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Rusthuis wordt verbouwd
tot appartementen

Sabien vernam van minister Marino Keulen dat de sub-
sidie voor de verbouwing van het voormalige rusthuis
aan de Gasthuisstraat te Poperinge werd goedgekeurd
(2.210.251 euro). De sociale huisvestingsmaatschappij
De Mandel zal overgaan tot de verbouwing van het
rusthuis tot 41 sociale huurappartementen. Na jaren
van leegstand krijgt het rusthuis eindelijk een nieuwe
bestemming.
“Ook in Poperinge groeit de wachtlijst voor een goed-
kope huurwoning alsmaar en deze nood zal door dit
project alvast voor een deel gelenigd kunnen worden.
De locatie – in het hartje van Poperinge – leent zich
alvast uitstekend voor de bouw van sociale huurappar-
tementen,” aldus Sabien. De aanbesteding is halfweg
september gehouden. De werken zullen vermoedelijk
starten in januari of februari 2006.  

Bezoek Minister Van Mechelen 

Op 25 augustus ll. bracht Vlaams Minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Financiën, Begroting en Ruimtelijke
Ordening een werkbezoek aan een aantal gemeenten in West-Vlaanderen. Naast Kuurne, Zwevegem, Beauvoorde en
Koksijde deed de Minister op uitnodiging van Sabien ook Poperinge aan.
De Minister werd vergezeld door twee naaste kabinetsmedewerkers zijnde Serge Defresne, raadgever Monumenten
en Landschappen en Patrick De Klerck, raadgever Ruimtelijke Ordening en tevens voorzitter van de VLD West-
Vlaanderen. Tijdens de werklunch, die werd genomen bij Sabien thuis, kregen de aanwezigen de gelegenheid om die-
per in te gaan op de beleidsdomeinen van de Minister alsook bepaalde hangende dossiers op tafel te leggen. Uiteraard
kwam ook de snellere wegverbinding tussen Ieper en Veurne ter sprake. In dit dossier is er immers een intense samen-
werking tussen de bevoegde minister en de VLD regio Westhoek.  

Aan de handelaars: 
“VLD Poperinge komt naar u toe.”

Op initiatief van Sabien trekt VLD Poperinge naar alle
Poperingse handelaars met een enquête. De enquête
wordt persoonlijk afgegeven en terug opgehaald door
de VLD bestuursleden. Uit 25 meerkeuzevragen moet
na een evaluatie blijken hoe tevreden de Poperingse
handelaar al dan niet is. Voor de VLD zelf stopt de
actie hier niet bij. “Het is de bedoeling dat we met de
resultaten van de enquête rekening houden bij het
schrijven van het VLD-verkiezingsprogramma,” aldus
Sabien. 

Sabien in de top tien

Eén van de voornaamste taken van een parlementslid is
de regering controleren in het beleid dat ze voert. Deze
controle gebeurt voornamelijk door het stellen van
mondelinge vragen aan de bevoegde ministers tijdens
de commissievergaderingen in het Parlement. 
Een handig instrument, gezien het parlementslid bij de
vraagstelling oog in oog staat met de minister en hem
of haar van repliek kan dienen.

Sabien stelde sedert het uitvoeren van haar man-
daat 149 mondelinge en 106 schriftelijke vragen.
Daarmee belandt zij samen met haar VLD-collega
Guido De Padt in de top tien van kamerleden die de
ministers het meest het vuur aan de schenen leggen. 



China-reis: reisverslag van Sabien 

Begin september trok de VLD met een 17-koppige
delegatie van Kamer en Senaat op studiereis naar
China. Pioniers zijn wij absoluut niet geweest. Denk
o.a. maar aan de studiereis van een delegatie uit de
West-Vlaamse provincieraad en de lokale besturen
naar hetzelfde China.
Als je mij zou vragen in enkele woorden te schetsen
welke indruk China op mij heeft gemaakt, dan zeg ik
je: snel groeiende maar toch uiterst propere grootste-
den (Shanghai 17 miljoen inwoners en Peking 14 mil-
joen inwoners), “mierennest-verkeer”, speciale geur,
noeste werkers (veel mensen met twee jobs die 7 dagen
op 7 werken), discipline, steeds groeiende kloof tussen
het platteland en de grootsteden, milieuproblemen, …
Voor mij was het in elk geval een eerste kennismaking
die smaakt naar meer.

Dankzij de VLD: Belastinghervorming
brengt gezin 2.273 euro op.

De belastingverlagingen op Vlaams en federaal niveau
vormen één van de belangrijkste realisaties van de
VLD in de verschillende regeringen sinds 1999. Sinds
de liberalen regeringsverantwoordelijkheid dragen,
werden in Vlaanderen maar liefst 19 fiscale maatrege-
len genomen die de belastingdruk verlagen. Op fede-
raal niveau zijn dat er dubbel zoveel, meer bepaald 37!
De afschaffing van het kijk-en luistergeld en de verla-
ging van de registratie-en schenkingsrechten zijn
Vlaamse radicale ingrepen geweest met onmiddellijk
effect.
De hervorming van de personenbelasting, op federaal
vlak, was niet onmiddellijk voelbaar omdat deze in
stappen werd uitgevoerd. De belastingbrief die u dit
jaar heeft ingevuld (inkomsten 2004) zal de eerste zijn
waarop alle maatregelen van de hervorming toegepast
worden, waaronder de gelijkschakeling van de wette-
lijk samenwonenden, de zogenaamde decumul (niet
het gezin maar elk individu apart wordt belast).

Kijk uw aangifte met bijhorende belastingbereke-
ning na en u zal de verminderde belasting de facto
vaststellen! De meeste belastingbetalers zullen vol-
gend jaar meer terugkrijgen of minder moeten bij-
betalen. Bijvoorbeeld, een gemiddeld gezin met
belastbare jaarlonen van bijvoorbeeld s40.000 en
s 20.000, haalt uit de belastinghervorming een
voordeel van s2.273. Gehuwden met twee inko-
mens uit een pensioen halen er s 3.354 voordeel uit.

Het Parlement live. 

Op 29 juni ll., luttele weken voor het parlementair
reces, organiseerde Sabien opnieuw een bezoek aan het
federaal parlement voor alle geïnteresseerden. 

De belangstelling was groot, en op het middaguur ver-
trok een volle bus richting Brussel. Om 14 uur kon de
rondleiding van start gaan.
Twee enthousiaste gidsen lieten de groep kennismaken
met de commissiezalen, de leeszaal, het peristilium,
het halfrond van de Senaat, ... . 

De rondleiding eindigde in het halfrond van de Kamer.
Sabien kwam de groep daar begroeten en mocht hen
meteen ook verrassen met de komst van de Eerste
Burger van ons land, voorzitter Herman De Croo. 
De voorzitter nam uitgebreid de tijd - ondanks zijn toen
recente rugoperatie en het feit dat hij rust moest nemen
- om aan te tonen waarom de vergelijking van het
Parlement met een keuken opgaat: "In een restaurant is
ook niet zichtbaar hoeveel werk in de keuken wordt
verzet". 

Na het afscheid van de voorzitter, dat gebeurde onder
luid applaus, trok de groep naar één van de vele verga-
derzalen waar zij door Sabien getrakteerd werd op een
drankje en een hartig Poperings hapje.
In groepjes van tien ging het vervolgens richting het
kantoor van Sabien en Isabel, hun feitelijke werkplaats
tussen de commissievergaderingen door.

Een felle regenbui deed de geplande wandeling tot aan
het koninklijk paleis letterlijk in het water vallen. Op
de bus werd druk nagepraat en ... genoten van de muzi-
kale omlijsting gebracht door ons aller Jerome
Vanthuyne, “vaste waarde” bij de bezoeken aan het
Parlement.



Contactgegevens

Sabien Lahaye-Battheu
Casselstraat 252
8970 Poperinge
Tel. : 057 33 77 78
Fax : 057 33 93 29

Bureel
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tel. : 02 549 85 75
Fax :  02 549.85.54
E-mail : sabien.battheu@primusnet.be
Website : www.sabien-lahaye-battheu.be

Medewerkers
marleen.indevuyst@primusnet.be 
isabel.sticker@primusnet.be

Manna

De laatste jaren van deze legislatuur kunnen - wat de

gemeentefinanciën betreft - voor de meeste gemeenten

als ‘stabiel’ betiteld worden. De zo gevreesde daling

van de dividenden van onze aandelen in de nutmaat-

schappijen werd opgevangen. Het gemeentefonds blijft

het relatief goed doen, maar vooral de lage interest-

voeten zijn voor iedereen een hemels geschenk.

Naar de toekomst toe blijven we echter met grote

vraagtekens zitten: Hoe wordt de afschaffing van de

Elia-heffing gecompenseerd? Hoe gaan we het

gescheiden rioolstelsel financieren? Wat met de loon-

kost? Stabiliseren de interestvoeten? Wat is de impact

van de verlaging van de personenbelasting op de

gemeentekas? ...

Terwijl we onze begrotingsbesprekingen voorbereidden

en bovenvermelde onbekenden probeerden te onder-

vangen, viel plotseling het manna uit de hemel.

Weken voor Sint-Maarten en Sint-Niklaas sijpelden de

eerste concrete berichten van de beursgang van

Telenet en het bod van Suez op Electrabel binnen. Twee

onvoorziene operaties die cash bijna de totaliteit van

een jaarlijks investeringsprogramma binnenbrengen.

En dit het jaar voor de verkiezingen.

Het lijkt dan ook bijzonder interessant op welke manier

iedere gemeente deze gelden zal besteden, nu de

Vlaamse overheid bij monde van minister Marino

Keulen voor één keer haar Keizer Koster-imago links

laat liggen.

Investeringsfonds aanleggen? Pensioenfonds?

Ambitieus programma 2006? Afbetalen schuld?

Antwoord binnen enkele weken.

Philip

Philips columnPhilips column Sabien online !
Wilt u op de hoogte blijven van mijn acti-
viteiten op federaal en lokaal vlak, hebt u sug-
gesties of zit u met een probleem dat u wil
aankaarten in het Parlement? Surf dan naar
www.sabien-lahaye-battheu.be 

Bezoek het Parlement

U bent nog nooit in het federaal Parlement
geweest? Dan is dit uw kans! Sabien organi-
seert voor alle geïnteresseerden een geleid
bezoek aan het Paleis der Natie op 15 februa-
ri 2006.  Na een rondgang met gids biedt
Sabien u bij het napraten een hapje en een
drankje aan. Gewoontegetrouw vertrekt de
bus om 12u00 van op de parking van zwem-
bad ‘De Kouter’ in de Bruggestraat te
Poperinge richting Brussel. Bezoekers die u
voorgingen zullen het u bevestigen: het loont
de moeite! Spreek af met familie, vrienden of
kennissen en schrijf u in vóór 8 februari. De
contactgegevens vindt u hieronder. 


