Philips column

Sabien in Beeld ...

Andrej Babiš

Andrej Babiš, 61 jaar, is een lookalike van Donald
Trump of Silvio Berlusconi. Als rode manager onder het
communistisch regime was hij zeer goed geplaatst om
na de val van de muur zijn eigen bedrijf op te kopen.
Agrofret groeide uit tot een enorm conglomeraat dat
voornamelijk actief is in de chemische en agro-industrie.
Het is Tsjechië’s grootste private werkgever, bezit bijna
1% van de landelijke grondoppervlakte, bakt 30% van
het brood en kocht de laatste jaren diverse nationale
kranten. Andrej is 100% eigenaar en wordt bij Forbes
geschat op 2.6 miljard dollar.
Zich inspirerend op het succes van de uiterst rechtse
éénmanspartijen in andere Europese lidstaten, stichtte
hij de ANO party, vrij vertaald; “Actie van Misnoegde
Burgers”. Klassiek recept; tegen corruptie en bureaucratie, te veel Brusselse dictaten, migranten horen niet
thuis in Tsjechië, enz...
En ook in Praag pakt de mayonaise. Babiš is huidig
vicepremier, minister van Financiën en zijn partij staat
in pole position voor de verkiezingen van 2017.
Langs de andere kant van het politieke spectrum heeft
Tsipras het licht gezien en Griekenland een laatste kans
gegeven om uit de impasse te geraken. Een tiental
andere uiterst links of rechts geïnspireerde populisten en
ideologen staan klaar om in hun Europees land de
macht te grijpen. Gaan ze het licht blijven zien eens ze
op het hoogste politieke echelon zitten?
Andrej Babiš zal ongetwijfeld een beminnelijk man en
vol goede bedoelingen zijn, maar een dergelijke concentratie van macht (geld, media & politiek) doet me altijd
huiveren.

Philip
6 november 2015

Als lid van de Raad van Europa, dé toonaangevende mensenrechtenorganisatie, bracht Sabien op 22 september, in de
marge van de laatste zitting van de Parlementaire
Vergadering van dit jaar, een bezoek aan het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Sabien is één van
de 90 parlementsleden die tijdens
het zomerreces, op
initiatief van Voka,
op stage ging in
een onderneming.
Bij e-BO Enterprises te Ieper werd zij op 17 september
ondergedompeld in de wereld van software en netwerksecurity. Zo kon Sabien onder andere zien wat gevangenen
kunnen doen via PrisonCloud en kreeg zij te horen hoe een
windmolenpark op zee wordt beheerd.

Op 13 september
werd in Oostduinkerke de 71e verjaardag herdacht van
de bevrijding van
Oostduinkerke en
de Westkust. Sabien
vertegenwoordigde er de Kamer van Volksvertegenwoordigers en nam deel aan de bloemenhulde.
Op 30 augustus trok
Sabien naar Oostvleteren
om er de vijfjaarlijkse
Molenstoet bij te wonen.
Het is een folkloristische
en historische stoet met
meer dan 50 trekpaarden,
30 rijpaarden en 400 deelnemers.

Sabien ontvangt geregeld scholen in het
parlement. Net voor
het zomerreces brachten de 33 leerlingen
van het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Duinen
uit Bredene een bezoek aan Kamer en Senaat.
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Beste medeburger,
Warm
Normaal gezien voelt de periode rond Allerheiligen, althans voor
mij, nogal kil en donker aan. Maar dit jaar was dat wel eens anders.
De weergoden besloten er een warme en overwegend zonnige
herfstvakantie van te maken.
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In VOL.1 NO 23 van POLITICO lees ik op bladzijde 19
een paginabreed artikel betreffend een Tsjechisch fenomeen. Het 20 pagina’s tellend weekblad is bijzonder
interessant. Het focust zich op de Europese politiek,
heeft geen afstompende reclames en publiceert vaak
enkele van Europa’s beste cartoons. Niettegenstaande ik
wekelijks goede voornemens heb, krijg ik het nooit
uitgelezen en dat ligt niet alleen aan mijn Engels.

Hartverwarmend was ook de reünie, die ik op 23 oktober beleefde met de laatstejaars van de 'Penitenten' (Sint-Franciscusinstituut). Intussen reeds 30 jaar geleden dat we de Poperingse
schoolbanken hebben verlaten! Leuk om nog eens ons uniform
van toen, met blauw rokje en witte sokjes, aan te trekken.
Ik loop mij intussen warm voor nog enkele goedgevulde weken tot aan de kerstvakantie. Er staat nog heel wat op het programma in Brussel. Kom het zelf eens
bekijken: op 25 november gaat het volgende geleid bezoek aan het parlement door!
Natuurlijk laat ik ook mijn stem horen in Poperinge, samen met de collegaraadsleden. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn… Daarom een warme
‘van harte welkom’, in naam van alle bestuursleden van Open Vld Poperinge, op
ons Blauw Event op 28 november!

Bezoek
aan het
federaal

parlement

Tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,

Sabien
6 november 2015

DINSDAG
25 NOVEMBER ‘15
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 20 november ‘15
sabien.battheu@primusnet.be
of tel. 057 33 77 78

VRT Journaal, 25 mei 2015

HOORZITTING OVER HET SPOOR

SABIEN ACTIEF VOOR DE PROVINCIE

Sabotage-acties tijdens stakingen
zijn crimineel
"Tijdens de drie regionale stakingen van de socialistische
vakbond ACOD-spoor op 9, 19 en 20 oktober werden 20
sabotage-acties vastgesteld. Het zijn criminele acties." Dat
antwoordde de CEO van Infrabel, Luc Lallemand, op 21
oktober in de Kamercommissie Infrastructuur op een
vraag van Sabien, die zich alleen maar kon aansluiten bij
dat standpunt. Hij was er, samen met NMBS-topman Jo
Cornu, te gast voor een hoorzitting over de strategie van
de overheidsbedrijven.
De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel had Infrabel
op 16 oktober gelijk gegeven in een zaak, die aangespannen werd door de vakbond naar aanleiding van de acties
die door de infrastructuurbeheerder ondernomen werden
om de bezettingen van seinhuizen en sporen te verhinderen. Dit is een verheugende uitspraak. Infrabel had in alle
gerechtelijke arrondissementen een kortgeding aangespannen. “Stakingsrecht is het recht om het werk te staken,
niet om anderen te verhinderen te werken”, zegt Sabien.
Lallemand gaf vanmiddag mee dat er tijdens de stakingen
deze maand 20 sabotage-acties (bijvoorbeeld materiaal
aanbrengen op de sporen) werden vastgesteld. Helaas kon
noch de federale politie, noch de spoorwegpolitie de
daders identificeren. Voor iedere sabotage-actie werd
klacht tegen onbekende ingediend.
Tijdens de hoorzitting stelde Cornu dan weer dat de treinstakingen van het voorbije jaar de NMBS al tien miljoen
euro hebben gekost. Volgens Cornu kan de NMBS daarmee 160 werknemers een jaar lang betalen. “De NMBStopman stelde ook terecht dat de stakingen negatief wegen
op enerzijds het imago en de werking van het bedrijf en
anderzijds het aanvoelen van de klant”, zegt Sabien.
Sabien herinnerde eraan dat de sociale partners voor het
einde van het jaar een akkoord moeten hebben over de
minimale dienstverlening: “Als zij niet tot een akkoord
komen, moet de regering knopen doorhakken, zoals afgesproken in het regeerakkoord.”
Sabien confronteerde Cornu ook met zijn brief, die hij op
27 november 2014 had geschreven naar de vakbonden.
Daarin legde de NMBS-topman de vinger op de wonde:
“Als we niets doen, als we de NMBS niet hervormen, als
de schulden verder opstapelen, dan dreigt het bedrijf op de
fles te gaan. Dan evolueren we naar Sabena bis.”
Diezelfde dag gaf Sabien hem gelijk tijdens een vraag tijdens de plenaire zitting. Ze riep de voogdijminister toen
op de NMBS-topman de slagkracht te geven om de schuldenberg af te bouwen, de NMBS commercieel aan te sturen en een modern personeelsbeleid te voeren. “Vandaag
vroeg Cornu de vrijheid om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Open Vld steunt hem hierin. Hopelijk
is iedereen bereid om de NMBS verder op het juiste spoor
te zetten.”

"Stimuleer alternatieve kanalen om treintickets te verkopen, ook in de stations van
Poperinge, Koksijde en Wervik"
VTM Nieuws
25 mei 2015

De Morgen,
2 juni 2015

Zo reageerde Sabien recentelijk op de 'inactiviteitspercentages' van de
33 loketten, die met sluiting bedreigd zijn. Minister van Mobiliteit
Jacqueline Galant (MR) gaf Sabien de cijfers in haar antwoord op een
parlementaire vraag. Voor de West-Vlaamse bedreigde stations zijn de
percentages als volgt: Koksijde 84%, Wervik 70% en Poperinge 64%.
Er is nood aan transparantie over de criteria, die gehanteerd werden om
te bepalen welke loketten moeten worden gesloten. De NMBS neemt
het ‘inactiviteitspercentage’ als graadmeter. Dat percentage geeft aan
hoeveel ‘dode tijd’ er bij het personeel is als ze alleen het loket moeten
bedienen. Van zodra dat percentage hoger ligt dan 60%, meent de
NMBS dat zij haar personeel beter elders kan inzetten om de dienstverlening aan haar klanten te versterken.
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat het personeel meer dan de
helft van de tijd met de vingers zit te draaien. Maar het kan ook niet de
bedoeling zijn dat reizigers niet in de mogelijkheid zijn om een ticket
te kopen. Soms werken de automaten niet, sommige mensen kunnen er
niet mee werken. Daarom roept Sabien de NMBS op alle alternatieven
hieromtrent te onderzoeken. Ze denkt aan winkelconcessies in stationsgebouwen zonder loket. In die winkels, die uiteraard door de privé zouden worden uitgebaat, zou men ook een treinticket moeten kunnen aanschaffen.

De Zevende Dag,
17 mei 2015

Het Laatste Nieuws,
19 september 2015

Het Laatste Nieuws, 27 mei 2015

Het Nieuwsblad,
13 oktober 2015

SABIEN ACTIEF VOOR POPERINGE
Oppositie én meerderheid zijn voor
behoud vredegerecht in Poperinge
Als fractieleidster van Open Vld diende Sabien op de gemeenteraad van
26 oktober een motie in voor het behoud van het vredegerecht in
Poperinge. “Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal het aantal
vredegerechten in België sterk verminderen”, vertelt Sabien. “We
vrezen dat de minister ons vredegerecht zal sluiten. Daarom vragen we
om de twee vredegerechten in Ieper samen te voegen en een deel van
Ieper over te hevelen naar Poperinge. Ik vroeg ook aan Heuvelland en
Vleteren om onze motie te steunen.”
Minister Geens laat het voortbestaan van een vredegerecht afhangen
van de geografische situatie, de staat van het gebouw en de voorkeur
van de betrokken vrederechter. Sabien: “Ons vredegerecht ligt centraal
in een heel uitgestrekt gebied met Roesbrugge, Vleteren, Nieuwkerke
en Wulvergem. Het gebouw is in goede staat en biedt bovendien voldoende ruimte voor uitbreiding, terwijl het gedeelte van het gerechtsgebouw in Ieper veel te klein is. Vrederechter Raes geeft een duidelijke
voorkeur aan Poperinge. Bovendien behandelt Poperinge meer dossiers
dan Ieper, en komen er in de toekomst nog heel wat bij vanuit De
Lovie.”
De voltallige gemeenteraad keurde de motie goed.

De Morgen, 31 juli 2015

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.
Het Laatste Nieuws, 11 juni 2015

