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OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

Op de tweede dinsdag van oktober begint traditioneel het parlementaire jaar.
Voor mij al het vijfde op rij: vier onder Verhofstadt en één onder Leterme.
Als ondervoorzitter van de Kamercommissie Justitie merk ik dat de oogst
van de desbetreffende commissie, sinds het aantreden van premier Leterme,
erg mager is: amper een tweetal wetsontwerpen van de regering.

Als Open Vld doen wij er alles aan om ons constructief op te stellen, bij-
voorbeeld door het indienen van positieve wetsvoorstellen. Enkele daarvan
worden toegelicht in deze nieuwsbrief. U kunt ze allemaal, samen met mijn
andere parlementaire initiatieven, nalezen op mijn vernieuwde website:
www.sabien-lahaye-battheu.be .

In de afgelopen woelige politieke maanden slaagde ik er in mijn wetsvoorstel
over wapenbezit te laten goedkeuren. Het resultaat is geen versoepelde, maar
wel een meer evenwichtige wet, die de wapenbezitter tot eind deze maand de
tijd geeft een vergunning aan te vragen op het politiecommissariaat.

Binnen onze partij verkiezen wij op 18 oktober een nieuw nationaal, regio-
naal en lokaal bestuur. Voor het nationaal partijbestuur is Laurent Hoornaert,
voorzitter Open Vld Langemark-Poelkapelle, de Westhoek-kandidaat. Voor
Open Vld Poperinge is Johan Lefever kandidaat om de huidige voorzitter op
te volgen. Eric Butaye is de afgelopen 8 jaar een schitterende voorzitter
geweest, en wil zich voortaan volledig concentreren op zijn taken als
gemeenteraadslid. Met Johan hebben we een kandidaat die een toegankelijke
en gedreven coach kan zijn van een enthousiast bestuur, dat meer dan ooit
ten dienste wil staan van de Poperingenaars. Daarover leest u meer in onze
volgende “Lokale burgerkrant Poperinge-Vleteren”.

Ook met Open Vld Westhoek zaten we de afgelopen maanden niet stil. Zo
riepen we begin september nogmaals op tot actie in het dossier van de N8,
dat intussen al meer dan drie jaar op een CD&V-kabinet ligt. We pleitten
nogmaals, enerzijds voor resultaten in de dossiers van de Poperingse en
Diksmuidse ring, en anderzijds voor inspraak van de betrokken gemeenten
Lo-Reninge, Vleteren en Alveringem bij het bepalen van het precieze tracé
van de nieuw aan te leggen weg. Nog volgens het akkoord van 2005 ging
men tegelijkertijd de werken aanvatten in Veurne en in Ieper. In Veurne werd
de eerste spadesteek vorig jaar gegeven. We wachten nog steeds op de eer-
ste daden in Ieper…

Met vriendelijke en liberale groeten

Sabien
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Grijp uw kans
en bezoek het 

federaal Parlement !

Op woensdag 26 november
vertrekken we om 12u00 met de bus
van op de parking van het zwembad
de Kouter in de Brugge straat. We rij-
den naar hartje Brussel en houden
halt aan het federaal Parlement.
Terwijl Sabien er haar werk in de
commissie Justitie verricht, neemt
een gids ons mee door de gangen van
de Kamer en de Senaat. Zij dompelt u
onder in een waar “Parlement”-bad,
en vragen staat vrij.
Na de rondleiding neemt Sabien
graag de tijd om u - onder een gezel-
lige babbel - te verwennen met wat
Poperings lekkers.
Als ons Belgische weertje ons goed-
gezind is, wandelen we nog even tot
aan het Koninklijk Paleis, waarna de
terugreis kan worden aan gevat. 

Spreek af met familie of vrienden
en schrijf u in vóór 20 november.
Sabiens contactgegevens vindt u op
de achterflap.     



Nieuwe wetsvoorstellen van Sabien

-  Yves Desmet, politiek commentator van ‘De Morgen’ sprak zich lovend uit over het wets -
voorstel van Sabien i.v.m. het niet langer verplicht maken van de verschijning voor de rechter bij
een echtscheiding ‘op grond van onherstelbare ontwrichting’ (zie kaderstukje).
-  Wanneer een onderhoudsplichtige twee maanden geen alimentatie betaalt, moet de rechter
loondelegatie (beslag op loon of uitkering) toestaan. Zo wil Sabien de niet-betaling van onder-
houdsgeld tegengaan. Eén op de vijf alleenstaande vrouwen krijgt helemaal geen alimentatie, ook
al heeft ze daar recht op. Slechts zes op de tien vrouwen zeggen dat ze hun alimentatie regel matig
ontvangen. Daardoor escaleren de discussies en spanningen tussen ex-partners, wat ook negatief
is voor de kinderen. 

Regiowerking “op volle toeren”

Al vijf jaar vormen de afdelingen van Open Vld in de Westhoek front in allerhande regionale dos-
siers, en wordt er op de regiovergaderingen van gedachten gewisseld over de nationale, regionale
én lokale  politiek.
Sabien, die mee aan de wieg van de
“Open Vld regio Westhoek” stond, en
als secretaris fungeert, blikt te vreden
terug: “Ons motto ‘samen staan we
sterker’ heeft ons nog geen windeieren
gelegd. We wisselen ideeën uit en
leren van elkaar.”  

Maar de politieke boog kan niet altijd gespannen staan. De regiovergadering van eind september,
die doorging in Langemark-Poelkapelle, werd voorafgegaan door een bezoek aan de Duitse mili-
taire begraafplaats.   

Sabien op de werkvloer

Naar jaarlijkse traditie maakt Sabien tijdens het parlementair reces van de gelegenheid gebruik
om enkele bedrijven, instellingen of projecten persoonlijk te bezoeken. In het kader van de Voka-
stage koos Sabien dit jaar voor een rondleiding in de nv Meli te Veurne, de belangrijkste
producent van honing en honing producten in ons land. Wist u trouwens dat “meli” Grieks is voor
“honing”? Tijdens de stage werd haar niet alleen de be- en verwerking van de diverse honing -
producten uit de doeken gedaan. Er was ook ruimte voorzien voor discussie over  thema’s die
zowel de economie als de politiek raken. 
In juni bracht Sabien een bezoek aan het project Halte-R te Roeselare. Het project is enerzijds
een werkvloerproject waarbij in het werkatelier van Halte-R en bij externe diensten werk -
gestraften zinvolle arbeid verrichten die nuttig zijn voor de maatschappij, en anderzijds is het een
dispatchingsproject waarbij de mede -
werkers instaan voor de coördinatie,
aanbod, ondersteuning en opvolging
van de werkstraffen in de vrije
prestatie plaatsen. “Dit initiatief is
uniek in Vlaanderen en verdient de
nodige aandacht en krediet” aldus
Sabien die mede pleitbezorger is voor
een ver ruiming van het project. 



Ieperse officieren in het Parlement

Tijdens haar bezoek aan het CCMP te Ieper in juli 2007
nodigde Sabien op haar beurt de officieren van het
Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten uit
voor een bezoek aan het federaal Parlement. Belofte
maakt schuld, en deze belofte werd met veel plezier
ingelost. Na de rondleiding in de Kamer en Senaat
werd tijd gemaakt om van gedachten te wisselen over
het huidige defensiebeleid, dit in aanwezigheid van de
heer Marc Laplasse, die voor Open Vld o.a. het veilig-
heids-en defensiebeleid opvolgt. De namiddag werd
afgesloten met een groepsfoto aan de “voordeur” van
het Parlement.

Wist u dat ...

...Belgische inwoners die in Frankrijk werken vanaf 1 januari 2007 (aangiften juni 2008) in
Frankrijk belastingen betalen? 

Tot het nieuwe stelsel ook juridisch van kracht is, vraagt de Belgische belastingsadministratie de 
aangifte in België in te dienen. Goed nieuws voor de Belgische inwoners, die hierdoor heel wat 
minder (in veel gevallen gaat het zelfs om duizenden) euro’s aan belastingen moeten neertellen.

…er weer een beetje goed nieuws is voor de meeste zelfstandigen?
-  Op 1 juli zijn de pensioenen van de zelfstandigen opnieuw met 2% gestegen.
-  Op 1 juli werd de solidariteitsbijdrage op de laatste pensioenen afgeschaft 

(voor alleenstaanden tot 2.012€ en voor gezinnen tot 2.327€).
-  Op 1 juli is de inkomensgarantie met 2% verhoogd.
-  De inkomsten voor toegelaten arbeid na het pensioen worden met 25% verhoogd.
-  De kinderbijslag voor jongeren tot 18 jaar wordt niet meer geschorst als de ouders hun sociale 

bijdragen niet hebben betaald.
-  Zelfstandige vrouwen die mama worden kunnen de aangeboden 105 dienstencheques gebruiken 

tot 15 weken na de bevalling (vroeger 6 weken).



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

Medewerkers
reynaertstefaan@yahoo.com 
isabel.sticker@primusnet.be

www.sabien-lahaye-battheu.be

Jean-Luc & Yves ...

Terwijl ik intussen ook vraagtekens begin te plaatsen bij de
aanhoudende financiële crisis, had ik vandaag tijdens het mid-
dagnieuws op “Eén” toch een paar keer bijna de slappe lach.
De zichtbaar vermoeide premier kwam nog maar eens vertel-
len dat voor Dexia alle problemen opgelost zijn en dat hij heeft
voorgesteld aan de Fransen om Jean-Luc Dehaene te benoe-
men als voorzitter van de Raad van Bestuur. Sarkozy, die een
paar uur daarvoor waarschijnlijk een “Jean-Luc qui?” had
geslaakt, zou “onder de indruk zijn …”.

Jean-Luc Dehaene is geen bankier, maar wel een specialist in
institutionele hervormingen. Als er iemand was die een jaar
geleden de politieke crisis vlot kon trekken, dan was het wel
Jean-Luc. Hij deed het vroeger meermaals als minister en pre-
mier, was 6 jaar burgemeester van Vilvoorde dankzij het FDF,
en was als bemiddelaar goed op weg. Tot hij een messteek in de
rug kreeg van Yves, die het zelf allemaal in 5 minuten ging
oplossen. Jean-Luc keerde terug naar zijn gulden zetels bij
Inbev, Lotus, Umicore, …

Jean-Luc kent wel iets van Ieperse Fondsen. Hij was voorzitter
van de vzw ‘Sail Trust’, een vehikel dat leefde onder auspiciën
van L&H. Hij ontving voor deze bijverdienste – dit volgens
onze Jo – 1 miljoen oude Bef per maand. Niemand herinnert
zich één wapenfeit van deze trust…

Met Verhofstadt hebben we een tiental jaar de illusie gehad dat
het land niet meer door de vakbond geregeerd werd. Maar het
ACW is back! Yves & Jean-Luc bestaan dankzij en voor dat
ACW, dat via Arcofin 14% van Dexia in portefeuille heeft.
Niettegenstaande deze coöperatieve wel meer beleggingen
beheert (Elia, apotheken,…), zijn de Rerum Novarum-boys
toch wel even geschrokken van de verwatering van hun aandeel
met meer dan de helft op enkele maanden tijd (- 70% op 1 jaar!).
En ondanks de kapitaalsverhoging, waar ze met lange tanden
voor 350 miljoen euro op intekenden, kleuren de wolken van-
daag bijzonder grijs. Het faillissement van Dexia zou min of
meer het faillissement van de ganse Christelijke
Arbeidersbeweging betekenen. 

Juicht, o België, juicht (opvallend hoe weinig er in deze crisis
over Vlaanderen wordt gesproken)! Jean-Luc & Yves helpen
(?) Fortis een klein beetje, maar zetten de grote middelen in
voor Dexia. Voor de bevolking, en ook een beetje voor de ste-
den en gemeenten en de gewesten, en voor Ethias, en nu dus
ook nog een heel klein beetje voor het ACW. 
En als Jean-Luc per impossibile toch zou mislukken, dan kun-
nen we nog altijd een beroep doen op een andere crisis -
manager bij uitstek: Steve Stunt (als voorzitter van Ethias kent
die natuurlijk ook alles van banken en verzekeringen). Maar
dat is weer een ander verhaal.

Philip
7 oktober2008

Philips columnPhilips column Sabien in Canada

Van 17 tot 21 september woonde Sabien, als lid
van de parlementaire vergadering van de
OVSE, het herfstcongres bij in Toronto
(Canada), de meest multiculturele stad ter
wereld. De stad telt meer dan 5 miljoen in -
woners, en meer dan 100 verschillende volke-
ren leven er vreedzaam samen. Daar kunnen
wij als Belgen nog wat van opsteken…

De Organisatie voor Veiligheid en Samen -
werking in Europa is de grootste regionale
 veiligheidsinstelling in de wereld, waarvan niet
minder dan 56 landen lid zijn. Het thema van
het congres luidde: “de OVSE in een open
wereld: handel, veiligheid en migratie”. Vooral
het conflict tussen Rusland en Georgië werd
tijdens het congres belicht.
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