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Beste medeburger,
Donderdagavond 20 oktober 2011. Ik wandel samen
met de collega’s uit de plenaire vergadering van de
Kamer en hoor hen klagen over het verloop van de
zitting. Wij waren die namiddag begonnen met de
bespreking van een dossier van staatsbelang, meer
bepaald Dexia en de Gemeentelijke Holding, om dan
af te glijden naar een voorstel voor de instelling van
een nieuwe ‘nationale dag’.
Dit beeld is tekenend voor de actuele situatie in ons
federale Parlement: enerzijds het ongeduldig getrappel
om eraan te beginnen, en anderzijds het soms politiek
neutrale gepalaver. De uiteindelijk dan toch opschietende regeringsonderhandelingen verlammen
onze werkzaamheden, terwijl wij tot voor de zomervakantie nochtans baanbrekend wetgevend werk hebben verricht. Hierover leest u verder meer.
Ondertussen in Poperinge...
Intussen wemelt het in Poperinge van de “Blauwe
initiatieven”. In november kwamen/komen onze
bestuursleden persoonlijk bij u langs met onze enquête
en burgerkrant. Op zaterdag 26 november is er ons
jaarlijks ‘Blauw Event’ (zie laatste bladzijde), waarop
ik jullie graag persoonlijk uitnodig.
Diezelfde dag nemen we ‘s morgens deel aan de
nationale actiedag rond mobiliteit. Vanaf 9u30 treft u
ons op de Grote Markt. Open Vld heeft de renovatie
van het marktplein altijd gesteund. Het resultaat mag er
zeker zijn. Wel hadden we de vooral oneffen kasseien
op de voetpaden liever niet gezien. Wij blijven ook bij
ons standpunt van klantvriendelijk gratis parkeren in
combinatie met een uitbreiding van de blauwe zone en
de creatie van bijkomende randparkings. Om ons
pleidooi kracht bij te zetten, zullen we 200 parkeerschijven uitdelen, die tevens als ijskrabber kunnen
worden gebruikt.
Met vriendelijke groeten,

Sabien

November 2011

Bezoek aan het federaal parlement
op dinsdag 29 november 2011
Op dinsdag 29 november 2011 opent het federaal parlement voor u de deuren. Een autocar staat om 12u30
voor u klaar op de parking van Reizen Suffis (Europalaan 6-8 te Poperinge). Onder de enthousiaste leiding
van een professionele gids, maken we vanaf 14u30
kennis met de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
waarin Sabien zetelt sinds 2003, en de Senaat. Na de
rondleiding zorgt Sabien voor een hartelijke ontvangst
in één van de vergaderzalen van de Kamer, waar zij u
trakteert op een uit Poperinge geïmporteerd hapje en
drankje. Sabien maakt graag tijd om uitleg te geven bij
haar dagelijkse activiteiten als federaal volksvertegenwoordiger en toont u haar persoonlijke werkruimte.
Om de namiddag af te sluiten maken we - bij mooi
weer - een korte wandeling tot aan het Koninklijk
Paleis, waar we weer
op de bus stappen
richting Poperinge.
Omstreeks 20u rijden
we onze hoppestad
weer binnen.

Twijfel niet, mobiliseer familie of vrienden en
schrijf u in vóór 23 november 2011.
De contactgegevens vindt u op de achterflap van deze
nieuwsbrief. Het bezoek is gratis. Er wordt alleen een
bijdrage van 10 euro per persoon gevraagd voor de
bus. Tot dan!

Sabien in de pers ...

Verkrachtingszaken

dossi
er

Elk jaar worden gemiddeld 3.578 verkrachtingszaken
ingeleid bij de correctionele parketten in ons land, of
bijna 10 per dag. Dat leidt Sabien af uit cijfers voor de
afgelopen vijf jaar, die ze opvroeg bij ontslagnemend
minister van Justitie Stefaan De Clerck. In 2006 ging
het om 3.668 zaken, 3.512 in 2007, 3.583 in 2008,
3.360 in 2009 en 3.769 in 2010.
De Morgen, 29-04-2011
Het Nieuwsblad,
19-05-2011

Het Laatste Nieuws,
26-08-2011

Helft van de zaken geseponeerd
Uiteindelijk wordt bijna de helft van dergelijke zaken
geseponeerd. Van alle zaken, die in de periode 20062009 werden ingeleid (in totaal 14.123) en waarvan het
onderzoek was afgerond (stand van zaken 10 juli
2010), werden er 6.887 geseponeerd, of 49%.
In 53% van de gevallen gebeurde dat wegens
onvoldoende bewijzen. De twee andere belangrijkste redenen daartoe zijn: onbekende dader (18%) en
geen misdrijf gepleegd (12%). Verjaring ligt slechts in
3% van de gevallen aan de basis van seponering. Maar
daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat zaken die
nooit worden ingeleid, juist omdat slachtoffers weten
dat hun dossier is verjaard. En los daarvan doet - volgens heel wat onderzoeken – sowieso slechts een tiende van de slachtoffers van verkrachting ooit een aangifte. De vermelde cijfers zijn dus maar een topje van
de ijsberg.
Eén klacht op zeven leidt tot veroordeling
Van de 14.123 verkrachtingszaken die in de periode
2006-2009 ingeleid zijn, hadden er 2.601 (18%) tot een
uitspraak geleid (stand van zaken 10 juli 2010). Van
die zaken, waarin de rechter dus wel een vonnis heeft
gewezen, ging het in 76% van de gevallen (1.977
zaken of 14% van het totaal) om een veroordeling en in
11% van de gevallen om een vrijspraak. De overige
vonnissen betroffen opschortingen, tussenvonnissen,
enz.
Het aantal vonnissen evolueert natuurlijk iedere dag,
rekening houdend met de onderzoeks- en procestermijnen. Terwijl op 10 juli 2010 van de 3.583 ingeleide
zaken in 2008 nog maar 586 tot een vonnis hadden
geleid, waren dat er exact een jaar later al 775. Van
de 3.360 ingeleide zaken in 2009 steeg het aantal
vonnissen in een jaar tijd (tussen 10 juli 2010 en 10
juli 2011) van 324 tot 624.

De Zondag, 17-04-2011
Het Laatste Nieuws,
11-06-2011

Het Laatste Nieuws,
10-06-2011

De Standaard,
08-06-2011

Op 20 oktober 2011 liet het VRT-journaal Sabien
aan het woord over dit dossier.

Kamers voor minnelijke schikking in
nieuwe familierechtbanken

niet meer ingevuld zullen raken. Verschillende kanalen
zullen tegelijk moeten worden aangewend om deze problematiek te verhelpen", zegt Sabien.

Binnenkort komt er in elke rechtbank van eerste aanleg
en hof van beroep een familie- en jeugdrechtbank. De
Kamer keurde in juli een wetsvoorstel in die zin goed.
Daar zullen voortaan alle familiegeschillen, die nu versnipperd zitten over vier instanties (de vredegerechten,
de rechtbanken van eerste aanleg, de jeugdrechtbanken
en de kortgedingrechtbanken), worden beslecht. In
familiezaken zullen verschillende zaken van één familie in één dossier worden bewaard, en indien mogelijk
door één magistraat worden behandeld.
Sabiens aansluitend voorstel, dat kamers voor minnelijke schikking beoogt in die nieuwe rechtbanken,
werd ook aangenomen. Rechters kunnen bij familiale
geschillen sowieso naar een akkoord tussen de partijen
zoeken. Zij moeten de betrokkenen in elk geval wijzen
op de mogelijkheid van bemiddeling of andere vormen
van alternatieve geschillenoplossing. Maar vandaag
wordt er te weinig gebruik gemaakt van het systeem
van minnelijke schikking, die kan worden voorgelegd
- door een partij of met instemming van beide partijen
- aan de rechter.
In de nieuwe kamers voor minnelijke schikking zullen
de partijen in elke fase van de procedure kunnen proberen om tot een akkoord te komen, met de nodige begeleiding en deskundige hulp van een magistraat. Dit kan
vandaag niet in aparte kamers. Als de partijen toch geen
overeenstemming zouden vinden, dan wordt de zaak
naar een andere rechter doorverwezen, zodat de onafhankelijkheid van deze laatste gegarandeerd blijft en hij
niet gehinderd wordt door enige voorkennis over het
geschil. Door Sabiens wetsvoorstel wordt de taak van
rechter-verzoener geherwaardeerd, naast de opdracht
van een rechter om partijen door te sturen naar bemiddelaars of om uiteindelijk te beslissen in een geschil.

Passende dienstbetrekking
De minister herhaalde in haar antwoord dat de definitie van het begrip “passende dienstbetrekking” moet
worden verbeterd, evenals het toezicht op het respecteren ervan. Een aanpassing van de criteria voor dat
begrip, die onder meer slaan op de beroepskwalificatie
en de lichamelijke geschiktheid van de werkloze en op
de verloning, de arbeidstijd en de tijd dat men per dag
uit huis is, zal bijdragen tot een grotere interregionale
mobiliteit. Als een werkzoekende een job weigert, is
het aan de VDAB om die weigering door te spelen aan
de RVA, die op basis van een aantal criteria beslist of
de betrekking al dan niet “passend” was. Een verruiming van dat begrip zal werklozen verplichten in te
gaan op een ruimer aanbod van jobs.
Sabien roept de minister op spoedig knopen door te
hakken aangaande de verruiming van het begrip “passende dienstbetrekking”, gezien de nieuwe regeling
over grensarbeid binnen twee maanden van kracht
wordt: “Daarom dring ik nogmaals aan op een snelle
uitwerking van het aangekondigde initiatief om Waalse
werklozen uit Henegouwen naar hier te halen, en aldus
de interregionale mobiliteit te bevorderen.”

Compensaties voor afschaffing grensarbeidersstatuut laten op zich wachten.
“Ontslagnemend minister van Werk Joëlle Milquet
kondigde in juni een initiatief aan, specifiek voor de
regio Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende provincie Henegouwen, om de gevolgen van de wijziging
van de wetgeving over grensarbeid op te vangen. Vier
maanden later moet ik vaststellen dat deze dringende
maatregel nog steeds in een voorbereidende fase zit”,
aldus Sabien, die de minister hierover in oktober
opnieuw aan de tand voelde in het parlement.
Vanaf 1 januari 2012 vervalt de fiscaal gunstige regeling
van nieuwe Franse grensarbeiders, die naar België
komen werken. "Diegenen die op 31 december 2011 het
statuut van grensarbeider hebben, kunnen nog wel
genieten van een overgangsperiode van 22 jaar. Vooral
in regio's waar men geconfronteerd wordt met krapte op
de arbeidsmarkt, zoals Zuid-West-Vlaanderen, heerst de
angst bij de werkgevers dat heel wat van hun vacatures

‘Bedrijvige’ Sabien
Naar jaarlijkse gewoonte ging Sabien ook dit jaar in op
het voorstel van Voka (Vlaams Economisch Verbond)
om een bedrijfsstage te volgen. De bedrijfsstages
geven de parlementsleden een unieke inkijk in de
dagelijkse werking van een concrete onderneming. De
parlementsleden worden ondergedompeld in de praktijk, en gaan in dialoog met de mensen op de werkvloer. Zo kunnen ze hun kennis van de bedrijfsrealiteit
verhogen, en de impact van het overheidsbeleid en het
parlementair werk op de dagelijkse bedrijfsvoering
ondervinden. Sabiens
stage ging dit jaar eind
september door bij
Valcke Prefab Beton
nv te Vlamertinge. Ze
werd er ontvangen
door
gedelegeerd
bestuur Carlos Valcke.
Eind augustus ging
Sabien een kijkje
nemen op de werkvloer
bij Sowepo, de Sociale
Werkplaats Poperinge. Na een interessant gesprek met algemeen directeur Walter Bilcke, commercieel verantwoordelijke Pascal Pauwelyn en personeelsverantwoordelijke
Karien Dequeker, volgde een rondleiding.

Philips column
Paradox
Er zitten te weinig ondernemers in de politiek en
er zitten te veel politiekers in de ondernemingen.
De eerste stelling kan men moeilijk betwisten. Men moet
onze diverse Brusselse halfronden met een loupe gaan
screenen om er een paar ‘pur sang’ ondernemers uit te
vissen. Enkelingen probeerden het met wisselend succes,
de meesten haakten na enkele jaren gefrustreerd af.
Ex-werknemers van werkgeversorganisaties voelen er
zich blijkbaar wel thuis (Peeters, Muyters). Ministeriële
kabinetten waren al langer hun habitat.
Ook op lokaal vlak hebben de ondernemers afgehaakt.
Vijfentwintig jaar geleden vond je ze nog als burgemeester
of schepen, vaak waren het filantropen die zich haast
belangeloos enkele uren per week ten dienste stelden van
hun gemeente en hun medeburgers. De gemeenten werden
groter, het bestuur ervan nam meer tijd in beslag en de uitvoerende mandaten werden (veel) lucratiever, de handelaar of fabrikant bleef vanuit zijn onderneming toekijken.
Nochtans hebben we nood aan ondernemers in de politiek,
de ambtenarenlogica versmacht langzaam onze samenleving en de regelneverij viert hoogtij.
Als het Dexia-drama al één positieve bijdrage geleverd
heeft, dan is het dat de incompetentie van een hoop
politiekers in de verf werd gezet. Ongetwijfeld zijn velen
onder hen zeer vakkundig op tal van andere domeinen,
maar als bankier of toezichthouder hebben ze gefaald met
dramatische gevolgen. Het ergste lijkt me nog dat ze dit
niet eens beseffen, net zoals sommige gemeenten blijkbaar
nog niet beseffen welke financiële risico’s ze op diverse
vlakken op korte en lange termijn aangaan.
Het Dexia-bestuur is geen alleenstaand gegeven.
Tientallen parastatalen, intercommunales en huisvestingsmaatschappijen, die samen gigantische maatschappelijke
belangen vertegenwoordigen, worden op dezelfde manier
bestuurd. Politiekers krijgen er een zitje in de diverse
organen, vaak als troostprijs. Sommigen kwijten zich met
inzet van hun taak, velen beperken zich tot het innen van
hun zitpenning, het aanschuiven aan het banket en zijn al
blij als ze van de maatschappij een extra’tje voor hun
gemeente of een vriendendienstje kunnen versieren. Men
moet al veel lef hebben om in de algemene vergadering
een vraag te stellen over sommige strategische keuzes van
de onderneming. Ook hier zijn dringend meer bekwame
ondernemers gewenst.
Philip Lahaye
25 oktober 2011
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‘Blauw Event’
sen
Zaterdag 26 november 2011
Jong en Open Vld Poperinge organiseren op zaterdag
26 november 2011 de derde editie van hun 'Blauw
Event'. Vanaf 19u30 wordt in feestzaal Palace
(Ieperstraat 34, Poperinge) een aperitief, warm buffet à
volonté en koffie aangeboden, gevolgd door muzikale
animatie en dans. Inkom: € 26 (leden) - € 30 (niet-leden).
Inschrijven kan via Sabien:
sabien.battheu@primusnet.be of tel. 057/33.77.78.
Iedereen van harte welkom!

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 28 januari 2012
Houd deze datum alvast vrij, want vanaf 19u00 toasten
wij samen met u op het nieuwe jaar.
Details volgen. Wenst u nu al meer informatie, stuur
dan een e-mail naar info@vldpoperinge.be .
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 Sabiens
maandelijkse elektronische nieuwsbrief.

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
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