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Beste medeburger,

Het is 20 oktober en we hebben vandaag - voor het eerst
sinds de eedaflegging op 6 juli - een volwaardige com-
missiedag Justitie. Echt een deugddoend gevoel voor
mij. Eindelijk weer eens normaal werken! In de voor-
middag worden vragen gesteld aan de minister (ikzelf
o.a. over het aantal werkstraffen met steeds oplopende
wachttijd en over elektronisch toezicht), en in de namid-
dag is er een hoorzitting met procureur-generaal Schins
en federaal procureur Delmulle over het seksueel mis-
bruik binnen de kerk. Delmulle geeft o.a. aan dat van de
slechts 13 dossiers (van de 475!), die door de commis-
sie Adriaenssens werden doorverwezen naar het parket, 
7 dossiers nu op tafel liggen van onze West-Vlaamse
parketten. Het parket van Brugge ontving er 3, dat van
Ieper 2, en dat van Veurne en Kortrijk elk 1. Het is niet
echt verwonderlijk dat veel daders West-Vlamingen
zijn. De kustprovincie was na de Tweede Wereldoorlog
een echte kweekvijver voor priesters. Iedere familie die
zichzelf respecteerde, moest een priester voortbrengen.
Het Grootseminarie in Brugge was dan ook een van de
succesvolste van het land.
Op het einde van de commissie word ik ook opnieuw
aangesteld als ondervoorzitter van de commissie Justitie,
samen met mijn collega Valérie Déom (PS). Sarah
Smeyers (N-VA) is de nieuwe voorzitter. Een vrouwelijk
trio dus voor een betere Vrouwe Justitia!
Maar politiek bedrijven is niet alleen actief zijn in
Brussel. Het is ook "onder de mensen" komen in je eigen
stad en streek. Dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ik
nodig jullie alvast persoonlijk uit op het Blauw Event
van Open Vld Poperinge op zaterdag 20 november aan-
staande (zie achterflap). Of misschien treffen we elkaar
in het parlement? Ook voor het bezoek aan Kamer en
Senaat op woensdag 1 december aanstaande vind je in
deze "Openhartig" een uitnodiging.

Tot binnenkort!  
Met liberale groeten,
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Zet de maand december goed in... 

...en kom een kijkje nemen achter de schermen van het
federaal Parlement. Op woensdag 1 december om
12u30 vertrekken we met de bus vanop de parking van
Reizen Suffis, Europalaan 6-8 te Poperinge, richting
Brussel. In het hart van de hoofdstad stappen we uit ter
hoogte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
die samen met de Senaat het federaal Parlement vormt,
en van waaruit Sabien sinds 2003 'het volk vertegen-
woordigt'. Een gids laat ons vervolgens het prachtige
gebouw zien, en verschaft daarbij de nodige uitleg. Op
al uw vragen volgt een antwoord. In het gezelschap
van Sabien verpozen we na de rondleiding even in één
van de vergaderzalen van het Parlement. Daar trakteert
Sabien u graag op een Poperings hapje en een verfris-
send drankje. U kunt ook een kijkje nemen in haar
bureau. Of we nog even de benen kunnen strekken
richting Koninklijk Paleis, zal afhangen van ons
Belgisch weertje. 

Twijfel niet, mobiliseer familie of vrienden en
schrijf in vóór 25 november. De contactgegevens van
Sabien vindt u op de achterflap. Tot dan? 
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Gespreksavond met Sabien

Sinds 2003 zetelt Sabien in de Kamer van Volks -
vertegenwoordigers. Het eerste jaar was ze actief in de
commissie Sociale Zaken, sindsdien vooral in de com-
missie Justitie en Familierecht. In de afgelopen jaren
kreeg Sabien op het vlak van familierecht enkele
belangrijke wetsvoorstellen goedgekeurd. 
Enkele voorbeelden:
• de wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouder-

schap: de wet voorziet sinds 1 september 2006 twee
mogelijke verblijfssystemen voor kinderen van wie
de ouders niet meer samenwonen alsook mogelijk -
heden om het verblijf af te dwingen

• de nieuwe echtscheidingswet van 2007: invoering
van enerzijds een (versoepelde) procedure tot echt-
scheiding door onderlinge toestemming en anderzijds
een (nieuwe) procedure tot echtscheiding op basis
van onherstelbare ontwrichting (schuldloze echt-
scheiding).

• met betrekking tot die schuldloze echtscheiding:
de afschaffing van de verplichting tot persoonlijke
verschijning voor de rechter en de verplichte poging
tot verzoening (na maandenlang debat consensus op
het einde van de vorige legislatuur, hopelijk nog dit
jaar gestemd).

• strengere en duidelijkere regels over onderhouds-
geld: de wet trad op 1 augustus 2010 in werking.

• familiezaken achter gesloten deuren: sinds de start
van het nieuw gerechtelijk jaar (op 1 september 2010)
wordt de privacy bewaakt door ze achter gesloten
deuren te behandelen in de rechtbanken.

Tijdens een gespreksavond in het voorjaar van
2011 in Poperinge wil Sabien het onder andere
over die realisaties hebben. Maar daarnaast wil ze
ook een luisterend oor zijn voor uw suggesties
voor parlementaire initiatieven (hetzij op wetge-
vend vlak, hetzij voor een vraag aan een
minister). Die suggesties kunnen uiteraard ook
over andere thema’s gaan dan familierecht in
het bijzonder en justitie in het algemeen.
Practica over deze gespreksavond (datum
en locatie) vindt u in de Burger krant van
Open Vld Poperinge van eind december.
Wilt u op de hoogte worden gehouden?
Graag een seintje via de contactgegevens,
die u op de achterflap vindt.
De eerste gespreksavond vindt dus plaats
in Poperinge. Daarna volgen nog een
aantal edities op verschillende locaties
in West-Vlaanderen.  
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Seksueel misbruik in de Kerk

Prof. dr. Peter Adriaenssens stelde op 10 september
2010 het verslag voor van de commissie (onder zijn
voorzitterschap) voor de behandeling van klachten
wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie.
Het is de grote verdienste van de Commissie-
Adriaenssens dat zij er in haar eindrapport - dat insloeg
als een bom - voor het eerst in geslaagd is een globaal
beeld te scheppen van het seksueel misbruik in de Kerk.
Het rapport verhaalt een gruwelijke en weerzinwekken-
de werkelijkheid, die alle betrokkenen wakker schudt en
voor hun verantwoordelijkheid plaatst. 
De Kamercommissie Justitie kwam op 17 september
2010 vervroegd bijeen om met de ontslagnemende
minister van Justitie Stefaan De Clerck van gedachten te
wisselen over het eindrapport. Prof. dr. Peter
Adriaenssens kwam op 5 oktober 2010 zelf zijn rapport
toelichten in het parlement.
Op 20 oktober 2010 was er een hoorzitting met het col-
lege van procureurs-generaal, waarbij onder andere het
protocolakkoord tussen dat college en de Commissie-
Adriaenssens ter sprake kwam. Dat akkoord zorgde
immers voor onduidelijkheid over de wederzijdse ver-
antwoordelijkheden en creëert op zijn minst een grijze
zone over de stafrechtelijke kant van de zaak. De Kerk
kan en mag nooit rechter en partij zijn. Het komt toch
een binnenkerkelijke commissie niet toe om te oordelen
welke dossiers al dan niet moeten worden doorver -
wezen naar Justitie? De eerstelijnsmelding en -opvang
van slachtoffers van seksueel misbruik moet worden
verzorgd worden door één uniek en onafhankelijk meld-
punt seksueel misbruik.
Niet alleen de Kerk, maar ook Justitie heeft gefaald in
deze hele episode van seksueel misbruik in de Kerk.
Hoe heeft jarenlang seksueel misbruik van kinderen
zich voor de ogen van Vrouwe Justitia kunnen af -
spelen zonder opsporing, vervolging en bestraffing?
Dat zou nochtans een prioriteit moeten zijn.
Ook de politiek moet zich ernstige vragen stellen bij de
tsunami aan bekendmakingen van gevallen van seksueel
misbruik en daaruit de nodige lessen trekken. Binnen de
Kamercommissie Justitie zal een parlementaire com-
missie rond seksueel misbruik (in eerste instantie in de
Kerk, eventueel ook in andere settings waar sprake is
van een gezagsrelatie) aan de slag gaan. Sabien zal die
werkzaamheden, net zoals ze de hierboven vermelde
debatten aandachtig heeft gevolgd, van nabij opvolgen.
Die commissie moet aanbevelingen formuleren voor
een efficiëntere opsporing, een vlottere vervolging en
een gepaste bestraffing van seksueel misbruik.
Sabien hoopt in dat verband alvast dat haar wets-
voorstel, dat de verjaringstermijn voor seksueel mis-
bruik optrekt van 10 tot 30 jaar, binnenkort wordt
goedgekeurd. Het wetsvoorstel werd al twee jaar ge -
leden ingediend. Sinds het uitbreken van de schandalen
binnen de Kerk schaarden meer partijen zich achter het
voorstel (zie artikel hiernaast).

Sabien “stagiair” op de werkvloer.  

In het kader van het Voka-programma 'Onderneming &
Politiek' loopt Sabien jaarlijks stage in een West-
Vlaams bedrijf. Dit jaar was zij twee dagen te gast in
het veevoederbedrijf nv Vanden Avenne te Ooigem. 

Ieder jaar opnieuw is de bedrijfsstage voor Sabien een
uitgelezen kans om nader kennis te maken met bedrij-
ven, en de ideale manier om de impact van het parle-
mentaire werk op de bedrijfsvoering te ondervinden.
De heer Patrick Vanden Avenne zorgde ervoor dat
Sabien een waar "veevoederbad" kreeg. Op het
 programma stond onder meer een toelichting bij de
historiek en de groei van het bedrijf, met aansluitend
een leuke rondleiding op de werkvloer door Bruno
Casier, hoofd technische dienst (foto onder).
Commercieel directeur Raf Claerhout en vertegen-
woordiger Wim Pety namen Sabien mee de boer op
(foto boven). Zo kon Sabien kennis maken met de sym-
pathieke heer en mevrouw Prat, al jarenlang trouwe en
tevreden klanten van Vanden Avenne.

Uit de stage onthoudt Sabien onder meer dat de zoek-
tocht naar geschikte arbeidskrachten ook bij Vanden
Avenne geen sinecure is. Volgens Sabien dringt een
beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd
zich dan ook meer en meer op. Ook het belang aan het
blijven investeren in technologische innovatie kwam
aan bod, evenals de vraag naar minder administratieve
rompslomp.

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

www.sabien-lahaye-battheu.be

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

Quo vadis?

De kiezer heeft altijd gelijk, al valt het me

steeds moeilijker om dit dogma te aan-

vaarden.

Ik wil nog wel geloven dat Bart De Wever

een verstandig en integer politicus is, die

streeft naar een eerbaar compromis, en dat

premiejager Bracke hem daarin steunt,

zolang hij maar zicht blijft hebben op een

ministerportefeuille. Ze missen voorlopig

echter blijkbaar de autoriteit en het staats-

manschap, wat vader Schiltz wél had, om

dit aan hun achterban te verkopen. Voor

deze kliek, opgegroeid in de schaduw van

de IJzertoren, zal het immers nooit genoeg

zijn.

En naarmate de weken voorbijglijden,

begrijp ik er ook steeds minder van. We zijn

het enige land in de wereld dat geen econo-

mische problemen kent. Kazernes en hotels

zijn ter beschikking voor de asielzoekers.

BHV is geen probleem meer, ....

De Vlaming heeft vandaag maar één ver-

zuchting: de regionalisering van de fisca-

liteit. Een algemeen mondiaal principe

hierbij, is dat de belasting op arbeid wordt

geïnd door de staat waar de arbeid werd

verricht. De Vlaamse pendelaars zullen de

financiering van Brussel in een handom-

draai oplossen, en dit allicht ten nadele van

de vetpotten van de Vlaamse regering,

waar Bourgeois & co naar hartelust in kun-

nen graaien.

Heb ik iets gemist, of willen we nu ook weer

niet zoveel fiscale autonomie?

Philip Lahaye

27 oktober 2010

Philips column Blauw Event ... zaterdag 20 november

Wie er vorig jaar bij was, zal beamen dat het Blauw
Event van Open Vld Poperinge voor herhaling vatbaar
was. Uiteraard kan u ook als sympathisant, samen met
ons, genieten van gezellig tafelen in een mooi kader.
Inschrijven kan via de 24 bestuursleden, en dus ook via
Sabien. 

UITNODIGING

Poperinge

blauw event poperinge 

op zaterdag 20 november 2010
om 19u30 uur in zaal Palace Ieperstraat, Poperinge

leden 25 euro - niet leden 30 euro

aperitief en warm buffet
muzikale animatie - dans  : Studio Pinocchio

Dirk Sterckx in Poperinge  

Op uitnodiging van Open Vld, Willemsfonds en Jong
Vld Poperinge, kwam Dirk Sterckx op 5 oktober naar
Poperinge voor een aangename babbel rond Europa.
Dirk heeft het unieke talent om ingewikkelde materie
glashelder voor te stellen in een vlotte en vooral luch-
tige stijl. Hij hield de aandacht van de aanwezigen tot
het einde vast. Geen ellenlange monologen over saaie
themata, maar een directe, interactieve en bij momen-
ten zelfs ludieke causerie over Europese politiek en de
invloed ervan op ons allemaal. 


