
Pensioenen

Ik heb de indruk dat ieder weldenkend mens overtuigd

geraakt is van het feit dat we állen langer moeten wer-

ken, willen we ons pensioenstelsel betaalbaar houden.

Dat laatste is al een anomalie op zich: in ons basis-

stelsel werken we niet om ons pensioen op te bouwen,

maar worden onze afdrachten aangewend om de

gepensioneerden uit te betalen. Met dank aan de

voorbije generaties syndicale leiders. Stel je eens

voor dat er een massaal gevolgde jongerenbeweging

ontstaat, die contesteert dat ze niet alleen opgezadeld

wordt met een historische schuld van onze nationale

en lokale overheden, maar bovendien ook met het

 toekomstperspectief moet leven dat ze meer dan veer-

tig jaar voor die ‘oudjes’, die al die putten hebben

gemaakt, moet werken.

Enfin, we houden het voorlopig bij het feit dat de

overgrote meerderheid van de actieve bevolking ‘wel-

denkend’ is en blijft. Alleen vindt bijna iedereen dat

hij zijn job tot zijn 65ste onmogelijk kan uitvoeren.

Laat staan tot zijn 67ste. Een ‘zware’ job verdient een

uitzondering. De vakbonden vragen die voor de werk-

nemers uit de bouw, het onderwijs, de zorgsector, de

post, het politiekorps, de metaalindustrie, NMBS, enz.

(als ik de krant lees krijg ik de indruk dat enkel zelf-

standigen geen zwaar of stresserend beroep hebben). 

Betaalbaar of niet betaalbaar, er moet betoogd wor-

den. ’t Is lang geleden, de stakerskassen zitten vol,

Arco zal Geens wel oplossen en anders moeten ze het

maar weten, die ‘domme spaarders’, maar nu moeten

de rechten gevrijwaard worden. Deze rechten werden

opgebouwd onder het bewind van een tiental socia-

listische excellenties (van Vanderbiest in 1988 tot

Daerden in 2011), in een systeem waar een kat zijn

jongen niet meer vindt.

Het zou de taak moeten zijn van de bijna pensioen -

gerechtigde minister van Pensioenen, Bacquelaine,

om een vereenvoudigd, doorzichtig en betaalbaar

stelsel uit te werken. En het zou de Bonden sieren als

ze daar constructief aan zouden meewerken, in plaats

van mist te spuien en spierballen te rollen.

Philip 27.10.14

Philips column

Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu November 2014

Beste medeburger,

De laatste weken had ik het geluk een paar keer bloemen
te krijgen als bedanking. Niets dat mij meer plezier doet en
een warm gevoel geeft!
Bloemen zullen de komende maand ook weer onze kerk-
hoven en herdenkingen aan de Groote Oorlog opfleuren.
In het politieke leven wordt er weinig met bloemen
gegooid, getuige daarvan het bitsige debat in de Kamer
over de regeerverklaring van Michel I. Ikzelf ben hierte-
gen intussen gepokt en gemazeld, maar aan de reacties te
horen knappen mensen hierop af. Een beetje meer respect
voor elkaar, een beetje meer oprechtheid is nodig.
Want politiek bedrijf je uit engagement en dienstbaarheid,
niet uit eigenbelang en betweterigheid.
Ik kan het soms niet geloven, maar voor mij is intussen
een vierde regeerperiode – van vijf jaar dit keer – aange-
broken in de Kamer. Een totaal nieuwe meerderheid, en
vele nieuwe gezichten onder de 150 leden, waarbij wij als
liberalen de grootste familie vormen én de premier leve-
ren.
Oprechte dank aan de 17.640 West-Vlamingen - dat zijn er
ruim 4.000 meer dan de vorige keer in 2010 - op wiens
stem ik op 25 mei ll. mocht rekenen! Bijzondere dank aan
de 2.485 Poperingenaars, die van Open Vld bij de
Kamerverkiezingen de grootste partij maakten in de hop-
pestad!
Die extra steun, de vele positieve reacties die ik mocht
ontvangen en de lovende rapporten van de kranten tijdens
de campagne sterken mij om mijn werk in de Kamer min-
stens even gedreven verder te zetten.
Aarzel niet mij ook de komende jaren te contacteren met
uw vragen en suggesties! Het belooft boeiend te worden.
Ik ben er klaar voor!

Veel leesgenot en vriendelijke groeten,

Sabien
27 oktober 2014A
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Dankzij de bemiddeling van Sabien kwam cultuurminister Sven Gatz op
30 augustus het Kunstenfestival van Watou bezoeken.
Intendant Jan Moeyaert mocht de minister verwelkomen en verschafte de
nodige uitleg bij het festival. De aanwezigen mochten de handen uit de
mouwen steken en maakten een beeldje. Er volgde een begeleid bezoek aan
een selectie van enkele kunstlocaties op wandelafstand.

Sabien genoot op 20 en 21 september met volle teugen mee van de Bier-
en Hoppefeesten in Poperinge. Op zaterdag ging het richting tent voor de
verkiezing van de nieuwe Hopkoningin. Proficiat aan de drie deelnemende
teams voor hun inzet en enthousiasme! Op zondag was het uitkijken naar
de 23ste Internationale Hoppestoet. Dochtertje Barbara was voor de gele-
genheid een Hoppebel. Op zaterdag én zondag presenteerden tientallen
 brouwe rijen, streekproducenten en Poperingse chefs het lekkerste van bij
ons op de streekmarkt Lekker Westhoeks op de Grote Markt..

Op 19 juni legde Sabien voor de 4de keer de eed af als
Kamerlid

       POPERINGE

BLAUW
EVENT

15.11.14

om 19u30 - Zaal Palace (Ieperstraat - Poperinge)

Leden: € 26 - Niet-leden: € 30
Kinderen 3-11 jaar: € 11

Aperitief - Warm buffet - koffie
Muzikale animatie en dans

Reservatie:
na betaling op BE98 1030 1178 8093
Info: T 057 33 77 78  of poperinge@openvld.be

Bezoek aan het
federaal parlement

DINSDAG 9 DEC 2014
van 12u30 tot 20u00

Afspraak om 12.30u. op parking Reizen Suffis 
(Europalaan 6-8 Poperinge)

Gratis bezoek:

10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 2 december 2014
via sabien.battheu@primusnet.be

of tel. 057 33 77 78

Sabien in Poperinge ...



In vier jaar tijd steeg het aantal zaken over de toekenning
van het ouderlijk gezag met een vijfde bij de West-Vlaamse
jeugdrechtbanken: van 1.149 in 2009 tot 1.367 in 2013. Die
zaken namen vorig jaar twee derde van de werklast van de
West-Vlaamse jeugdrechters voor hun rekening, want in dat
jaar waren er in totaal 1.763 gevonniste burgerrechtelijke
zaken. Dat blijkt uit cijfers die Sabien opvroeg bij Justitie.
Sabien ziet een aantal oorzaken voor de stijging van de afge-
lopen jaren. "Er zijn steeds meer samenwonende, niet-
gehuwde koppels. Als zij uit elkaar gaan, kwamen zij voor
de verblijfsregeling van de kinderen automatisch bij de
jeugdrechter terecht”, stelt Sabien.
"Daarnaast komen steeds meer ouders terug op de oorspron-
kelijke verblijfsregeling voor hun kinderen en trekken ze
met een vraag tot wijziging naar de rechter. Als een ver-
blijfsregeling wordt overeengekomen of uitgesproken, zijn
de kinderen vaak nog heel jong. Die regeling blijft steeds
minder gelden tot ze 18 zijn. Wanneer een van de ouders niet
goed meewerkt, een nieuwe partner vindt of verhuist, moet
de rechter vaak tussenbeide komen."
“Sinds 2006 is er ook een nieuwe wet in voege, die rechters
verplicht het verblijfsco-ouderschap (een week bij de mama,
een week bij de papa) bij voorrang te onderzoeken.
Gescheiden koppels die vroeger bij onderlinge toestemming
een andere regeling hadden, willen dit verblijfsco-ouder-
schap nu ook. Die wet was zeker voor vaders, die sindsdien
meer betrokken zijn, een aansporing om een nieuwe regeling
te vragen”, zegt Sabien.

Sinds 1 september 2014: familierechtbank
Maar sinds begin vorige maand zijn, ook in West-
Vlaanderen, de familierechtbanken in werking. “Alle
geschillen binnen één familie worden voortaan voor dezelf-
de rechter gebracht, die dan een globaal zicht heeft op het
dossier. Als één van de ouders weigert de rechterlijke beslis-
singen met betrekking tot bijvoorbeeld de verblijfsregeling
van de kinderen uit te voeren, zal de familierechtbank, die
al eerder gevat was, zich opnieuw over de zaak buigen. Het
principe “één familie, één dossier, één rechtbank” komt de
beoordeling van eventuele problemen bij het uitvoeren van
de verblijfsregeling ongetwijfeld ten goede, gezien de recht-
bank al een zicht heeft op de achtergrond van de zaak. Er is
ook op elk ogenblik in de procedure mogelijkheid tot min-
nelijke schikking”, besluit Sabien.

Ook West-Vlaamse ouders steeds

vaker naar de rechter voor ver-

blijfsregeling voor hun kinderen

Over Sabiens activiteiten en van de ganse Open Vld-

ploeg in Poperinge leest u in de Burgerkrant die in

december in groot-Poperinge wordt verdeeld.

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. 

Sabien mee op de foto met het vernieuwd bestuur van Open Vld Houthulst.
De komende jaren wil het bestuur vooral luisteren naar de Houthulstenaar,
en er staan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Op 11 oktober was Sabien in Koekelare gastspreker ter gelegenheid van de
jaarlijkse Open Vld Diner van de afdeling.

Na een periode van 6 jaar opende het Competentiecentrum Steunmaterieel
en Producten te Ieper op 21 september opnieuw de deuren voor het grote
publiek. Sabien was aanwezig op het officieel openingsmoment van deze
Open Deur.

Op 13 en 14 oktober werd in Rome onder het Italiaanse voorzitterschap
van de Raad van de Europese Unie een bijeenkomst gehouden van de
voorzitters van de voor grondrechten bevoegde commissies van de
nationale parlementen van de lidstaten. De Belgische Kamer was er verte-
genwoordigd door Sabien, als ondervoorzitter van de commissie Justitie. 

Regeerakkoord MICHEL I

Na 30 uren debat gaf de Kamer op 16 oktober haar vertrouwen aan de regering Michel I. De media berichtten de
 afgelopen weken al uitgebreid over het regeerakkoord. Enkele maatregelen met betrekking tot de horeca, landbouw en
gepensioneerden bleven onderbelicht en zetten we daarom graag hier op een rijtje. Tot slot vermelden we kort enkele
geplande initiatieven op het vlak van familierecht, waarop Sabien zich al vele jaren toelegt in het parlement.

Horeca
- flexi-jobs: werknemers met een 4/5de of 5/5de hoofdjob

kunnen fiscaalvriendelijk bijverdienen in de horeca, aan
netto + 25% bevrijdende RSZ-bijdrage

-  van 180 naar 360 toegestane overuren per jaar 
= elke week 5 goedkope overuren presteren

- het aantal dagen gelegenheidsarbeid per werkgever wordt
verhoogd van 100 naar 200 dagen

- administratieve vereenvoudiging, o.a. betreffende de
sociale documenten, zoals de onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling (DIMONA)

- studentenjobs (uiteraard ook van toepassing op andere
sectoren): van 50 dagen naar 400 uren.

Landbouw (weliswaar grotendeels Vlaamse bevoegdheid)

- prioriteit: de strijd tegen prijsvolatiliteit, fraude en
voedsel verspilling 

- toezien op een hoog niveau van voedselveiligheid: een
beleid van resultaatsverbintenis eerder dan middelen -
verbintenis, bijzondere aandacht voor kleinere operatoren
in de keten; controlebeleid steeds meer vergezeld door een
beleid van begeleiding, opvoeding en informatie

- administratieve vereenvoudiging en versterking van de
diensten die de landbouwers moeten ondersteunen (onder
andere inzake export) 

Gepensioneerden
-  onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden na 65 jaar

of na een loopbaan van 42 jaar
- via de welvaartsenveloppe (1,6 miljard euro) niet alleen

verhoging van enkele uitkeringen (werkloosheid, leeflo-
nen), maar ook van pensioenen (prioritair de laagste)

- om de toegang tot het minimumpensioen te vergroten,
zullen voortaan alle gewerkte of gelijkgestelde dagen,
ongeacht het stelsel waarin ze gepresteerd worden (werk-
nemer of zelfstandige), een recht geven op een minimum-
pensioen

Familierecht
- hervorming van huwelijksvermogensrecht en erfrecht met

meer keuzevrijheid om te bepalen aan wie de erfenis toe-
komt

- duidelijker kader inzake de patrimoniale rechten en plich-
ten van wettelijk en feitelijk samenwonenden

- onderzoek naar hoe kinderen in co-ouderschap kunnen
worden opgenomen in een tweede verblijfsregister

- een volwaardig wettelijk statuut voor pleegouders
- nieuwe wetgeving rond de naam en registratie van leven-

loos geboren kinderen 

Sabien in eigen streek ...

... en Sabien in Rome!

Bron: Het Laatste Nieuws: 26 mei 2014,

Bron: Het Nieuwsblad, 26 mei 2014 (grootste partij per
kanton bij de Kamerverkiezingen van 25 mei 2014)


