Philips column

Sabien in Beeld ...

Parabel van de talenten - Anno 2015
Naar Mattheus 25:14-30
Heer Korneel riep zijn medewerkers Jan, Piet en Joris
bij hem en gaf hen talenten.
Jan kreeg één talent. Hij stopte het onder zijn matras,
ging erop liggen en droomde van skivakanties. Jan kreeg
van Overheid maandelijks een werkloosheidsuitkering,
stipt uitbetaald door ACV, de zoon van ACW, in ruil voor
een percentje.

Als lid van het bureau van de ‘Parlementairen voor de
Milleniumdoelstellingen’ nam ook Sabien op 7 mei 2015
het woord in het Peristilium van de Kamer tijdens een actie
over moedersterfte bij tienermoeders in het Zuiden.

Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu
Beste medeburger,

Piet kreeg twee talenten en ging werken bij Joris. Hij
werkte hard, had een vrouw en twee kinderen en kocht
een huis. Ook hij werd lid van ACW, hij gaf zijn spaarcentjes aan ARCO (ACW’s dochter), leende voor zijn
huis bij BACOB (zoon van) en zijn kindjes gingen met de
CM (een andere dochter) op vakantie.

Op het ogenblik van de afrekening was bijna iedereen
tevreden. Alleen Jan had zijn kat gestuurd en zijn te
harde matras geruild voor een hangmat. Piet hield zijn
huis en zijn pensioen maar was wel een deel van zijn
spaargeld kwijt. Joris overwoog om zich te associëren
met Heer Korneel, om derden aan talenten te helpen.
Alleen zette Professor Koen van Overheid in laatste
instantie nog een domper op de feestvreugde door de al
belaste overschotten nog eens te taxeren met 25% liquidatiebonus.

Op 30 april 2015 ging Sabiens gespreksavond over enkele
evoluties in het familierecht, die de afgelopen maanden en
jaren al op verschillende locaties plaatsvond in WestVlaanderen, door in Waregem.
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ACW vond dat Jan ook wel eens op skivakantie mocht en
wilde het familiekapitaal, dat dochter ARCO in ’t casino
had verspeeld, van Overheid terug. Bovendien vond
ACW dat Heer Korneel en Joris al te veel talenten hadden, en eiste een taxshift.
De macht van ACW bij Overheid was sinds de vlucht van
Yves, Steven en Inge fel verzwakt. Ze voerden echter de
druk op bij Witte Ridder Kris. Die was van zijn paard
gevallen bij een machtsstrijd en besloot daarop zijn
kazak – met dieprode binnenkant – te draaien en voor
ACW te werken.
Heer Korneel en Joris zagen dit met lede ogen aan en
wachten nu met een bang hart af. Misschien moeten ze
met hun talenten naar ’t Buitenland: Dubai, Singapore
of waarom niet Cuba?
Philip
07 mei 2015

Op 27 februari 2015 tekende Sabien present op de jaarlijkse
lentereceptie van Open Vld Zonnebeke. Op 2 januari nam
Dirk Sioen er de burgemeesterssjerp over van Dirk Cardoen.

De nieuwjaarshappening van Open
Vld en Jong Vld
Poperinge op 31
januari 2015 was
een schot in de roos.
Gastspreker was Vlaams minister Sven Gatz.

Minister Galant bezoekt
Poperinge en Ieper

Tijdens het voorbije “moedertjesdagweekend” was er o.a.
in de krant ‘De Morgen’ ook aandacht voor OK-vrouwen,
Ongewild Kinderloze vrouwen, die 10 procent van de
Vlaamse vrouwen tussen 35 en 45 jaar vertegenwoordigen. Meer dan terecht volgens mij, want OK-vrouwen
worden nog al te vaak kritisch bekeken.
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Joris kreeg vijf talenten. Hij stichtte een bedrijf, nam
personeel aan en betaalde aan Overheid BTW, RSZ,
bedrijfsvoorheffing en nog een resem andere belastingen
en taksen. Joris boerde echter goed en kon zijn talenten
vermeerderen.

Moedertjesdag...

Mei 2015

Vrouwen, carrière, moederschap: het blijft een erg actueel
en vaak moeilijk thema. Toch moeten we blij zijn met de
reeds afgelegde weg. Immers, als ik kijk naar mijn grootmoeders, stel ik vast dat mijn ene grootmoeder als gepassioneerde onderwijzeres moest stoppen met werken na
haar huwelijk, terwijl mijn andere grootmoeder als zelfstandige wel een carrière kon uitbouwen aan de zijde van
haar echtgenoot.
Toen ik in 1990 begon als advocate, waren de vrouwen
sterk in de minderheid. Intussen steken ze zowel aan de
balie als in de magistratuur de mannen hier en daar al
voorbij. En in de politiek? Bij ons in de Kamer zijn er 56
vrouwelijke parlementsleden op een totaal van 150, dus
nog altijd geen evenredige vertegenwoordiging.

Op uitnodiging van Sabien kwam minister
van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op 12
mei naar de Westhoek. Na een tussenstop in
de stations van Poperinge en Ieper werd de
tijd genomen om een en ander door te praten.
Sabien pleitte onder andere voor een betere
ontsluiting van de Westhoek via het spoor. Er
was ook een constructieve dialoog over de
knelpunten in het huidig vervoersplan van de
NMBS.

Bezoek aan het
federaal parlement

Ja, mannelijke lezers, ik hoor jullie al zeggen dat ik er
teveel een “vrouwenzaakje” van maak, maar wees gerust:
binnen enkele weken, op 14 juni, is het jullie dag!

DINSDAG 9 JUNI 2015
van 12u30 tot 20u00

Veel leesgenot en vriendelijke groeten,
Afspraak om 12.30u. op parking Reizen Suffis
(Europalaan 6-8 Poperinge)

Gratis bezoek
10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 2 juni 2015

Sabien
12 mei 2015

via sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 77 78

WETSVOORSTEL IN DE KIJKER

SABIEN ACTIEF VOOR DE PROVINCIE

Aangifte levenloos kind mogelijk
maken vanaf 12 weken

Vijf rampen in West-Vlaanderen
(eindelijk) erkend door ministerraad

Sabien wil de ouders van een doodgeboren kind de
keuze geven een aangifte te doen vanaf 12 weken
zwangerschap. Vandaag gebeurt dit pas vanaf 26 weken.
Naast de voornaam moeten de ouders in het attest ook de
achternaam kunnen laten opnemen. Dit heeft geen enkel
rechtsgevolg. Het wetsvoorstel voorziet ook in een overgangsbepaling die ouders tot een jaar na de inwerkingtreding de kans geeft om een achternaam toe te voegen.

Elf rampendossiers, waarvan vijf de provincie WestVlaanderen betreffen, werden op 3 april 2015 (eindelijk)
erkend door de ministerraad. Het gaat om de regenval van
10 oktober 2013, de rukwinden van 20 oktober 2013, de
rukwinden van 25 januari 2014, de hagelschade van 9 juni
2014 en de regenval van diezelfde dag. Sabien had hierover op 18 maart 2015 nog minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de tand had gevoeld in het
parlement.

Vandaag maakt de Burgerlijke Stand een ‘attest van aangifte van een levenloos kind’ op na een zwangerschapsduur vanaf 26 weken. Een doodgeboren kind wordt niet in
het geboorte- of sterfteregister opgenomen. Sinds 1999
hebben de ouders de mogelijkheid om hun levenloos kind
wel officieel een voornaam te geven. De vooruitgang in de
medische wetenschap zorgde er inmiddels voor dat kinderen al vanaf 20 weken levensvatbaar zijn. De norm van 26
weken dateert nog uit de Napoleontische tijd en is dus
achterhaald.
Sabien stelt daarom voor om ouders de keuze te geven om
vanaf 12 weken zwangerschap aangifte te doen van een
levenloos kind. De medische grenzen van levensvatbaarheid zijn immers van geen belang voor de ouders die kampen met de pijn en het verdriet van het verlies. Het levenloos kind volwaardig erkennen, een voor- en achternaam
geven en begraven kunnen het verdriet verzachten en
verwerkingsproces ondersteunen. Ze benadrukt dat het
tussen de 12 en 26 weken een keuze betreft, geen verplichting. Vanaf 26 weken blijft een aangifte de norm.

Krant van West-Vlaanderen,
1 mei 2015

Het Laatste Nieuws, 29 april 2015

Alle rampen van vóór 1 juli 2014 worden federaal afgehandeld, terwijl die na 1 juli 2014 onder de bevoegdheid
van de gewesten vallen. Terwijl de Vlaamse regering de
overvloedige regenval van eind juli 2014 al als ramp
erkende, was het nog steeds wachten op een aantal erkenningen door de federale overheid, elf in totaal. Op 3 april
2015 kwam er eindelijk schot in de zaak.

De Morgen, 7 mei 2015

De Zevende Dag,
14 december 2014

Villa Politica, 21 januari 2015

Het Vlaams decreet op Begraafplaatsen bevat geen leeftijdsgrens, dus ouders kunnen indien gewenst hun levenloos kind -ongeacht de leeftijd- begraven. En na goedkeuring van dit wetsvoorstel kan ook dit met vermelding van
voor- en achternaam.
De Morgen, 11 december 2014

Sabiens wetsvoorstel komt tegemoet aan de wensen van
de zelfhulpgroep ‘Met Lege Handen’, die getroffen
ouders verenigt, en het houdt ook rekening met de deskundige adviezen van professoren van Overmeire en
Verhofstadt-Denève.

Het Nieuwsblad, 7 mei 2015

Krant van West-Vlaanderen,
13 februari 2015

Sabien diende het voorstel een eerste keer in in 2009. De
Kamer debatteert al jaren over dit thema. Het wordt stilaan
tijd dat we tot een conclusie komen, hetzij over een ontwerp van de minister, hetzij over de verschillende voorstellen in de Kamer. Maar voor ons is het alvast belangrijk
dat er rekening wordt gehouden met de gevoelens van de
ouders. Die worden sowieso gekwetst, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap.

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.
De Zondag, 11 januari 2015

Het Laatste Nieuws, 17 februari 2015

Sinds de publicatie van de 11 erkenningsbesluiten in het
Belgisch Staatsblad krijgt al wie getroffen werd door de
rampen drie maanden de tijd om een dossier naar de gouverneur te sturen voor verdere afhandeling. De minister
schat dat er tussen de 20.000 à 25.000 dossiers zullen worden ingediend, goed voor ongeveer 50 miljoen euro. Om
deze zo snel mogelijk te kunnen behandelen, krijgen de
gouverneurs tijdelijk extra personeel.
Sabien kon van de minister de lijst bekomen van de getroffen gemeenten, per ramp, in de provincie West-Vlaanderen:
• Wat de overvloedige regenval van 10 oktober 2013
betreft: Ardooie, Bredene, Brugge, Gistel, Hooglede,
Koksijde, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Ledegem,
Lendelede, Oostkamp, Staden, Zonnebeke en Zuienkerke.
• Hooglede kreeg de rukwinden van 20 oktober 2013
over zich heen.
• De rukwinden van 25 januari 2014 raasden over
Ardooie, Brugge, Ieper, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Menen, Ruiselede, Tielt, Wervik,
Wevelgem en Wingene.
• De ganse provincie komt in aanmerking voor de hagelschade van 9 juni 2014.
• Wat betreft de overvloedige regenval tijdens datzelfde pinksterweekend staan de gemeenten Ardooie,
Beernem, Hooglede, Houthulst, Ieper, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Oostkamp, Pittem, Poperinge, Ruiselede en Staden opgelijst. Voor de gemeente Wingene, die een laattijdige aanvraag indiende, is
het nog wachten op het advies van het KMI.

