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Beste medeburger,

Sabien brengt u naar de Kamer

Het is donderdagavond 29 april, 20u30, en ik rijd vanuit Brussel terug naar onze Hoppestad, na een woelig
aangekondigde, doch normaal verlopen Kamerzitting.
Tijdens de rit dwalen mijn gedachten naar mijn politieke loopbaan, die ik begon in 1999 als kandidate voor
het Vlaams Parlement in het arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide-Ieper. Straks begin ik aan mijn
achtste kiescampagne in elf jaar tijd, maar intussen
mag ik mij ook al zeven jaar Belgisch parlementslid
noemen, en dit dankzij de massale steun van u, WestVlaamse kiezer.
De ene legislatuur is de andere niet, en als ik mijn eerste vier jaar (2003-2007) onder Verhofstadt vergelijk
met de laatste drie jaar (2007-2010) onder Verhofstadt
III - Leterme I – Van Rompuy – Leterme II, is het verschil hemelsbreed in het nadeel van de laatste periode:
het falen bij de regeringsvorming, de Fortiszaak, de
communautaire blokkages en niet te vergeten het dossier BHV...
Toch blijf ik rotsvast geloven in onze democratie, en de
kracht en macht van het Parlement en haar leden. In
deze nieuwsbrief zal je hiervan opnieuw enkele voorbeelden lezen.
Mijn partij, Open Vld, heeft vorige week als eerste
vastgesteld dat de politieke wil om te komen tot een
onderhandelde oplossing voor BHV op geen enkele
wijze aanwezig was. In alle eerlijkheid en rechtlijnigheid kon Open Vld dan ook niet anders dan het vertrouwen in de regering op te zeggen. Om het met de
woorden van onze voorzitter Alexander De Croo te
zeggen: “2010 mag geen verloren jaar worden”.
Ik hoop, beste medeburger/kiezer, ook nu weer op uw
steun te kunnen rekenen, teneinde verder mijn politieke opdracht te kunnen uitvoeren: de Westhoek dichter
bij Brussel brengen en Brussel dichter bij de Westhoek.

Sabien laat u graag kennis maken met de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, haar werkterrein sinds
2003. Op 18 mei aanstaande neemt zij u mee naar
Brussel voor een bezoek aan het Parlement, dat naast
de Kamer ook uit de Senaat bestaat. De bus die Sabien
voor u reserveerde vertrekt om 12u00 vanop de parking van Reizen Suffis, Europalaan 6-8 te Poperinge,
waar u omstreeks 19u30 diezelfde avond wordt teruggebracht. De tijd ertussen wordt gevuld met de rit naar
Brussel en terug, een wandeling door het Warandepark,
een rondleiding door Kamer en Senaat en een gezellig
samenzijn met Sabien die u trakteert op een natje en
een droogje. U krijgt ook de gelegenheid om alle vragen te stellen die u op uw lippen branden.
Mobiliseer familie of vrienden en schrijf in vóór
17 mei. Wij houden een plaatsje voor u vrij. De contactgegevens van Sabien vindt u op de achterflap.
Hopelijk tot dan!

Met liberale groeten,

Sabien

Sabiens wetsvoorstellen
Sommigen plaatsen vraagtekens bij de macht van het
parlement. Sabien probeert het tegendeel te bewijzen.
In de Kamer controleert Sabien mee het regeringsbeleid door het stellen van parlementaire vragen.
Daarnaast is er ook het wetgevend werk, dat zich
vertaalt in het opmaken van wetsvoorstellen.
Enkele verwezenlijkingen van de afgelopen maanden
op een rijtje:
- In maart werd, na maandenlang debat, een consensus bereikt over Sabiens wetsvoorstel dat de
persoonlijke verschijning voor de rechter en
verplichte poging tot verzoening bij schuldloze
echtscheiding afschaft. Hierover leest u meer in het
lovende standpunt van politiek commentator Yves
Demet van 'De Morgen' (zie hiernaast).
- Alle gerechtelijke procedures die slaan op familiezaken (bijvoorbeeld adoptie, voogdij over minderjarigen, echtscheiding, enz.) zullen voortaan achter gesloten deuren worden behandeld, zodat de
privacy van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd.
- Sabien hoopt dat er nu ook snel werk wordt
gemaakt van de toekenning van een principieel
hoorrecht aan minderjarigen vanaf 12 jaar.
Vandaag kan dit al, maar alleen de jeugdrechter is
verplicht om kinderen van minstens 12 jaar te horen
in een hangende procedure. Deze mogelijkheid moet
volgens Sabien worden uitgebreid naar alle andere
rechtbanken. Bovendien zou het goed zijn dat jongere kinderen kunnen worden gehoord in aangepaste
omstandigheden: in een 'kindvriendelijke' ruimte
door een rechter die hiertoe is opgeleid.
- In januari stemde de Kamer in met een wetsvoorstel van Open Vld, oorspronkelijk van Guido De Padt
en nu verdedigd door Sabien en haar collega Carina
Van Cauter, waardoor de politie zich niet meer moet
bezighouden met de betekening van de exploten in
strafzaken (dagvaardingen en vonnissen).
Bijvoorbeeld: wie voor de politierechtbank of correctionele rechtbank moet verschijnen, ontvangt van de
gerechtsdeurwaarder een dagvaarding. Wie niet thuis
is om die dagvaarding in ontvangst te nemen, moest
die tot voor kort op het politiecommissariaat afhalen.
Als dat na enkele dagen niet was gebeurd, moest de
wijkagent één of meerdere keren langsgaan tot hij de
persoon in kwestie thuis had aangetroffen. Voortaan
is de betekening in strafzaken dezelfde als in andere
zaken. Wanneer geen persoonlijke betekening mogelijk is, zal de gerechtsdeurwaarder voortaan altijd een
afschrift van het exploot, onder gesloten omslag, in
de brievenbus steken. De geadresseerde kan er dan

onmiddellijk kennis van nemen. Hij krijgt de betekening de volgende dag nog eens bevestigd via een aangetekende brief met de melding dat hij in het kantoor
van de gerechtsdeurwaarder een afschrift van het
exploot kan afhalen, indien hij het toch niet zou hebben teruggevonden in zijn brievenbus.
De nieuwe procedure betekent een vereenvoudiging
voor de burger én een serieuze vermindering van de
werklast voor de politie. Per zone zou ministens 1 à 2
voltijds equivalent kunnen worden vrijgemaakt door
de nieuwe regeling. Dit betekent voor het hele land
(196 zones) ministens 200 à 400 politieagenten, die
zich voortaan op het échte politiewerk kunnen
toeleggen.

Sabien in de pers ...
De Morgen, 17-03-20100

Prinses Astrid in De Lovie
Op 24 maart ll. kreeg De Lovie prinses Astrid op
bezoek. De Lovie bestaat sinds 1960 en is 50 jaar later
met zijn 600 werknemers uitgegroeid tot één van de
belangrijkste werkgevers in de Westhoek. 600 werknemers om “u” tegen te zeggen. Zij staan dagelijks in
voor het maximaliseren van het welzijn van bijna
evenveel mensen met een verstandelijke beperking.
Zowel jongeren als volwassenen en oudere mensen
genieten dankzij de goede zorgen - gewoon als het kan,
speciaal als het moet – een boeiend leven.
Sabien steekt een pluim op de hoed van alle medewerkers!

Gazet van Antwerpen
23-02-2010

Alle persartikels over en met
Sabien, en alle wetsvoorstellen
en parlementaire vragen vindt
u terug op

www.sabien-lahayebattheu.be
Knack
11-11-2009

Via de website kunt u zich
inschrijven op onze
gloednieuwe elektronische
nieuwsbrief.

Philips column
Alexander
Daar komen onze zoveelste verkiezingen.
Sommige analisten waarschuwen voor een
nieuwe 'zwart-bruine' overwinning.
De absolute nachtmerrie: de buitenlandse
pers die het fascistische Vlaanderen nog
maar eens kapittelt, Bart Dewever op de
tafel omringd door leeuwenvlaggen met

Dicht bij de mensen
Als regiocoach biedt Sabien binnen Open Vld
Westhoek ondersteuning aan de lokale afdelingen. In
dit kader is zij bij gelegenheid aanwezig op de
bestuursvergaderingen van de twaalf afdelingen. Zo
was zij onlangs te gast in Koksijde. Onder het motto
“samen sterker” kwam Open Vld regio Westhoek
begin dit jaar naar buiten met een eigen standpunt in de
hervorming van het gerechtelijk landschap. De regio
kant zich tegen de hertekening via de vermindering
van het aantal gerechtelijke arrondissementen, doch
toont zich voorstander van de oprichting van een eenheidsrechtbank, waarbinnen een betere en soepeler
werkverdeling tot stand kan komen, en de specialisatie
verder kan worden doorgedreven.

naast hem zijn vrouw in zomerse dirndljurk en kinderen in lederhose. Vlaanderen,
het Karinthië aan de Noordzee.
Dat dit doemdenken geen absolute fictie is,
hebben onze democratische partijen voor
een groot stuk aan zichzelf te danken. De
kiezer is niet altijd even slim, maar heeft
wel een geheugen, en verwerpt steeds vaker
niet nagekomen, loze beloftes.
De Open Vld heeft het migrantenstemrecht
cash betaald, de socialisten vinden nog
altijd geen antwoord na het faillissement

Het werkterrein van een volksvertegenwoordiger reikt
uiteraard veel verder dan de eigen regiogrenzen. Zo
was Sabien gastspreker op o.a. de nieuwjaarsreceptie
van Open Vld Lichtervelde (foto boven), en ontving zij
een vijftigtal enthousiaste en leergierige leerlingen van
de Stedelijke Basisschool Harelbeke in de Kamer (foto
onder).

van de populistische 'Stevaertiaanse'
gratispolitiek, en de CD&V moet haar
kiezers nu in de ogen kijken nadat ze hen
met simplistische en holle one-liners heeft
verleid en bedrogen.
Het is dan ook hoopgevend dat iemand zonder apparatsjik verleden is opgestaan
binnen Open Vld. Enkel binnen deze partij
kan dit blijkbaar op een democratische
basis. Dit werkt vernieuwend en constructief. Een akkoord is een akkoord. Dat nieuw
“joenk” had maar 5 minuten nodig….
Alexander: Vlaanderens hoop in bange
dagen.

Philip
2 mei 2010
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