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Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu
Beste medeburger,
Het politieke jaar 2004-2005 kende voor mij persoonlijk een vliegende start.
Dankzij een interessante stage bij Barco (waarvan de
roots in Poperinge liggen), dat visualisatie- en displaysystemen ontwerpt en ontwikkelt voor professionele
markten, kreeg ik meer inzicht in het bedrijfsleven.
Mijn wetsvoorstel dat vreemdelingen wil verbieden
om ook hun ouders en grootouders permanent naar
België te halen, kreeg de nodige aandacht in het debat
over de gezinshereniging.
En last but not least vond op woensdag 15 september
het debat over de vergrijzing plaats in de Kamer.
Spijtig genoeg kenden de diverse regeringen een woelige start, gezien ze maar niet uit de DHL-impasse
leken te geraken. Het VLD standpunt is en blijft ongewijzigd. De VLD gaat voor jobs, jobs en jobs, en dus
voor de actuele en toekomstige vestiging van DHL.
Het economisch belang van DHL is immers enorm.
Binnen het nationale partijbestuur werd de knoop
doorgehakt om de komende interne bestuursverkiezingen te organiseren op 4 december aanstaande. Wie
geïnteresseerd is om een bestuursfunctie op zich te
nemen, of lid te worden van VLD en/of Jong VLD,
hoeft me maar een seintje te geven!

Vriendelijke en liberale groeten,

Sabien

Oktober 2004

Parlementaire vraag
Minister van Justitie Laurette Onkelinx bezorgde als
antwoord op een schriftelijke vraag van Sabien de cijfers van het aantal zaken dat ingeleid werd voor de
Belgische Jeugdrechtbanken in de laatste drie jaren.
Sabien constateerde praktisch overal een stijgende
trend. Zowel het aantal burgerlijke zaken, waarin o.a.
regelingen getroffen worden voor de kinderen na de
breuk tussen hun ouders, als het aantal protectionele
zaken, waarin minderjarigen voor de Jeugdrechter
moeten komen wegens het plegen van strafbare feiten,
gaat de hoogte in.
Ook in de Westhoek, met name bij de Jeugdrechtbanken van Veurne en Ieper, wordt deze trend
bevestigd. De Jeugdrechtbank te Ieper kreeg vorig jaar
90 nieuwe burgerlijke zaken en 99 nieuwe protectionele zaken te verwerken. Begin juli 2004 staat de teller
hier respectievelijk al op 67 en 83, wat erop wijst dat
er – met nog meer dan een half jaar te gaan – opnieuw
een stijging in de maak is.
“Verschillende oorzaken kunnen aangehaald worden,”
aldus Sabien. “Een eerste oorzaak kan gevonden worden in het groeiende aantal gebroken gezinnen. Het is
bovendien niet omdat mensen in der minne uit elkaar
gaan – wat voor de meeste echtscheidingen geldt – dat
de ex-partners na verloop van tijd niet meer bij de
Jeugdrechter kunnen terechtkomen. Doordat een nieuwe partner op de proppen komt of door het feit dat kinderen mondiger worden, (vanaf 11 jaar worden ze door
de Jeugdrechter gehoord) kan een verandering in de
bestaande regeling zich opdringen.
Wat de protectionele zaken betreft, hangt veel af van
het parket dat beslist of het al dan niet de zaak vordert
dan wel seponeert.” Zowel “Het belang van Limburg”,
“De Gazet van Antwerpen”, als “P-magazine” verwerkten de cijfers en commentaren van Sabien in hun
verslaggeving.

Evaluatie van het voorbije jaar

Aantal gezinsdrama’s stijgt

In tien maanden tijd (van oktober 2003 tot juli 2004)
stelden de kamerleden in commissie 2.681 vragen om
uitleg en hielden ze 252 interpellaties (vragen waaraan
het vertrouwen in de regering wordt gekoppeld).

Om de haverklap horen we via de media dat er zich
weer een gezinsdrama heeft voorgedaan. Meer dan
eens gaat het om mensen die in en echtscheidingsprocedure verwikkeld zitten en elkaar al lange tijd het
bloed van onder de nagels halen in verband met onderhoudsgeld en/of het bezoekrecht van de kinderen.
Een ouder die bijvoorbeeld op vrijdagavond de kinderen mag afhalen bij de ex-partner, stuit meer dan eens
op verzet van de ex-partner die de kinderen niet wil
meegeven. De politie heeft op dit terrein geen
bevoegdheid en kan, als ze gecontacteerd worden in
een dergelijke situatie, enkel een PV opmaken. Met
andere woorden: er zijn geen efficiënte middelen voorhanden om op dat moment in te grijpen. Dit heeft als
gevolg dat de ex-partners elkaar blijven bestrijden en
dat er hoogoplopende ruzies kunnen ontstaan. De
innerlijke woede van een misnoegd ouder, die zich
benadeeld voelt in de regeling van het bezoekrecht van
de kinderen, kan in een aantal gevallen ontaarden in
een wanhoopsdaad, met alle gevolgen vandien. Sabien
drong er bij Minister Onkelinx op aan om initiatieven
te nemen zodat ouders in deze situatie ergens terecht
zouden kunnen.
In dit licht diende Sabien ook samen met enkele collega’s een wetsvoorstel in. Wanneer na een scheiding één
van de ouders het omgangsrecht niet respecteert, kan
de andere ouder dit laten afdwingen door de rechter.
Met dit wetsvoorstel wordt een efficiënter dwangmiddel gezocht dan bijvoorbeeld een gevangenisstraf.
Immers, als er binnen de zes maanden (minstens) twee
klachten neergelegd worden, dan moet de rechter
opnieuw oordelen over het verblijf van de kinderen,
rekening houdend met de houding van de onwillige
ouder. Het volledige wetsvoorstel kunt u lezen op de
website van de Kamer:

Flash

Kamervoorzitter Herman De Croo en partijgenoot van
Sabien, maakt zich daar zorgen over. Al die vragen vertragen het gebruikelijke commissiewerk. Tijdens een
bijeenkomst van een commissie worden immers eerst
de ingediende mondelinge vragen gesteld aan de
Minister in kwestie, en pas daarna komen de te behandelen wetsvoorstellen aan de orde.
Sabien volgt de voorzitter in deze opmerking en vindt
ook dat tijdens de commissie meer tijd vrijgemaakt zou
moeten worden voor het behandelen van wetsvoorstellen. Maar een oplossing voor dit probleem ligt niet
voor de hand. Een kamerlid mag immers niet in zijn
controletaak worden beknot.
Tijdens het afgelopen parlementair jaar stelde Sabien
in commissie 42 mondelinge vragen aan de bevoegde
Ministers en diende ze 35 schriftelijke vragen in. Ze
diende 18 wetsvoorstellen in en tijdens de plenaire zitting kwam ze, geen rekening houdend met de aldaar
gestelde actuele vragen, tussen in de discussies aangaande sociale fraude, loopbaanonderbreking, het
moederschaps- en adoptieverlof en de problematiek
van de overuren in de bouwsector.
Vanaf september gaan de debatten in verband met de
vergrijzing van start, en ook hierin zal Sabien haar
steentje bijdragen.

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1288/51K1288001.pdf .

Uitnodiging
Oproep aan politiezone arro Ieper
Sabien richtte in juli een brief aan de Procureur des
Konings te Ieper en het Politiecollege van Ieper met
een oproep om een website op te starten naar het voorbeeld van Mechelen en Turnhout. Na inbraken zetten
het parket en de politie in deze arrondissementen
immers een opsporingsbericht op het internet.
Beroofde burgers kunnen op de site ook foto's van
teruggevonden buit bekijken en er staan meldingen
over inbraakmethodes en informatie over preventie op.
Dat de website dit jaar alleen al meer dan 10.000
bezoekers kreeg, bewijst de relevantie. "Een dergelijke
website in het arrondissement Ieper, waar vooral ook
veel grenscriminaliteit heerst, zou voor zowel particulieren als bedrijven nuttig zijn," aldus Sabien.

Uit nodig in
g

In de vorige nieuwsbrief werd u uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan het Federaal Parlement. Een verslag van deze geslaagde namiddag kon u nalezen in de
“Burgerkant van Poperinge” dd. 8 juni ll. Wil u ook wel
een kijkje gaan nemen achter de schermen van het
Parlement en kon u er toen niet bij zijn? Geen nood! We
organiseren namelijk een soortgelijk bezoek op 3
november aanstaande. De bus vertrekt om 12.00 uur
aan het zwembad De Kouter te Poperinge en het
bezoek gaat om 14.00 uur van start. Na de rondleiding
maken we even tijd voor een babbel, waarna de buschauffeur de terugrit aanvangt. Breng uw familie en/of
vrienden dus alvast op de hoogte en schrijf u ten laatste
tegen 25 oktober in bij Marleen of Isabel. De contactgegevens vindt u op de achterkant van deze “Openhartig”.

Sabien gaat Barco-en

Administratief centrum moet blijven!

De Voka-stages kennen een groeiende populariteit
onder politici. Dit jaar hebben er zich 54 ingeschreven,
precies dubbel zoveel als in 2000. De werkgeversorganisatie hoopt met het programma “Onderneming &
Politiek” de politici dichter bij de bedrijven te brengen
zodat ze de noden van de sector beter leren kennen. Na
de leerrijke stage die Sabien vorig jaar liep bij weefgetouwenfabricant Picanol in Ieper, was het dit jaar de
beurt aan het West-Vlaamse visualisatiebedrijf Barco
om Sabien te ontvangen. “Wie in het buitenland op een
gigantische videomuur stoot in gebouwen, casino’s,
sportzalen, of stadions, beseft vaak niet dat die van
Belgische makelij zijn en meer bepaald van Barco. En
dit is nog maar één voorbeeld van wat Barco op de
markt brengt. Iedere dag kom je Barco tegen en je
merkt het niet,” aldus Sabien. Barco heeft naast vestigingen in Kortrijk, Kuurne en wereldwijd ook een
vestiging in Poperinge, waar bijna 400 werknemers
aan de slag zijn. Naast de professionele uitleg die verschaft wordt over de werking van het bedrijf, krijgt
Sabien ook een rondleiding op de werkvloer.

Met het Coperfin-plan wil de FOD Financiën een betere dienstverlening garanderen aan de burger en worden
betere arbeidsvoorwaarden gecreëerd voor de ambtenaren.
Nadeel is dat in dit kader het aantal lokale belastingkantoren teruggeschroefd zal worden. Recente berichten dat ook het kantoor voor belastingen, kadaster,
douane en accijnzen, registratie en domeinen en sociale dienst in de Hondstraat te Poperinge zou verdwijnen,
wekten bij de Poperingse bevolking in het algemeen en
de meer dan 50 tewerkgestelden in het bijzonder, de
nodige ongerustheid.

“In de Kamer, waar ik deel uitmaak van de commissie
Sociale Zaken, startten we half september het debat in
verband met de vergrijzingsproblematiek. Ik maakte er
dan ook gebruik van om tijdens deze stage thema’s als
combinatie arbeid/gezin, flexibiliteit van de werknemers, administratieve overlast, opleiding en vorming
en de problematiek van de oudere werknemers aan te
snijden. Ik mocht ook kennismaken met het project
“Levenslange tewerkstelbaarheid” dat binnen Barco
aan alle arbeiders aangeboden wordt. Dit kan een interessante piste zijn om de werknemers te prikkelen en te
motiveren om langer aan de slag te blijven.”

“Barco is momenteel druk in de weer
met nieuwe aanwervingen, zowel van
arbeiders als bedienden. Ik was onthutst toen ik hoorde dat ze deze
arbeidskrachten zo moeilijk in de
streek van Poperinge vinden en Barco hierdoor
binnenkort misschien verplicht wordt om over de grens
te gaan zoeken. Nochtans staat de teller van het aantal
werklozen in Poperinge niet op nul…”
Op maandag 13 september werd de stage afgesloten en
stond er een gesprek met gedelegeerd bestuurder
Martin De Prycker op de agenda. Voor meer informatie
over Barco kunt u surfen naar www.barco.com .

Sabien nam dan ook meteen het initiatief om de
Minister van Financiën hierover te ondervragen en
klare wijn te schenken. In zijn antwoord verzekerde de
Minister dat het kantoor te Poperinge niet zal verdwijnen: “Het kantoor te Poperinge wordt niet afgeschaft,
integendeel, er komt zelfs een nieuw contactcentrum.”
Op 18 juni brachten de heren Laes en Pierlot, op uitnodiging van Sabien en het stadsbestuur, een bezoek
aan het gebouw in de Hondstraat. Beiden, respectievelijk voorzitter van het directiecomité van de FOD
Financiën en directeur van de
directie gebouwen, konden zich
tijdens een korte rondleiding een
idee vormen van de bestaande
infrastructuur en mogelijkheden.

vlnr: Sabien, Diëgo Verhaeghe (Quality Assurance Engineer) en
Peter Verrept (Director Barco Electronic Manufacturing) op de werkvloer in Barco Manufacturing Services te Poperinge.

Philips column
Beste Yves,
Eerst en vooral wens ik je van harte proficiat met je aanstelling tot Minister-president van de Vlaamse Regering. Behalve
de veel te korte interim van gouverneur Paul Breyne, kunnen
wij - veertigers - ons geen “Westhoekexcellenties” meer herinneren. We hadden natuurlijk al de uitwijkelingen Johan Vande

OPGELET
Deze nieuwsbrief wordt u in
de toekomst niet meer automatisch opgestuurd.
Indien u "Openhartig" verder
wilt ontvangen, wil dan een
seintje geven op het nummer
057/33.77.78 of stuur een mailtje naar
sabien.battheu@primusnet.be !

Lanotte en Renaat Landuyt en met Marc Verwilghen en Vincent
Van Quickenborne kunnen we moeilijk stellen dat WestVlaanderen op federaal niveau niet goed vertegenwoordigd is.
Dit is ooit al anders geweest, maar nu heeft de Westhoek maar

Zitdag

liefst haar eigen Minister-president.
Dit schept natuurlijk een hoop verwachtingen, die nog geaccentueerd worden door het feit dat de portefeuille landbouw tot
je takenpakket behoort. Ik heb gelezen dat je graag met de
Groenen in zee was gegaan, maar ik moet toch stellen dat ik er
niet rouwig om ben dat ze voor je uitnodiging bedankten. En
niet alleen omdat wij dan niet gingen mogen meedoen…
We worden onderdrukt, Yves, door bureaucratie en regelgeving
vanuit het Vlaamse niveau: de Vlarem-wetgeving, structuurplannen, mestdecreten, afbakeningen, VEN, enz. Nu heb je de

Sabien staat u graag te woord op haar
maandelijkse zitdag. Zij nodigt u uit om
langs te komen indien u op het vlak van
de politiek uw verzuchtingen of voorstellen kwijt wilt. Uw inbreng is namelijk
onontbeerlijk!
Afspraak dus iedere tweede zaterdag van
de maand van 10.00 u. tot 12.30 u in het
kantoor van het West-Vlaams Liberaal
Ziekenfonds, Ieperstraat 96 te Poperinge.
Gelieve uw komst op voorhand aan te
kondigen op het nummer 057 33 77 78.

coalitie om er iets aan te doen. De klok terugdraaien kan niet
de bedoeling zijn, maar vereenvoudiging, versoepeling en
doorzichtigheid zouden prioriteiten moeten zijn. Eén klein
voorbeeldje. Poperinge zit al sinds meer dan een jaar zonder

Contactgegevens

één hectare industriegrond en door de indertijd gecreëerde
administratieve rompslomp zal het nog een paar jaar duren
voor het eerste nieuwe bedrijf zijn eerste steen kan leggen.
Dan hebben we natuurlijk nog de A19. Ik weet wel, beste Yves,
er is geen geld. Dat belet echter niet dat het stilletjes aan tijd
wordt om te trancheren in plaats van heimelijke vergaderingen
te beleggen en de zoveelste studie te laten verrichten op trajecten waarvan het ene al surrealistischer is dan het andere.

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
Website : www.sabien-lahaye-battheu.be

Met vriendelijke groeten en je alle succes toewensend,
Philip

Medewerkers
marleen.indevuyst@primusnet.be
isabel.sticker@primusnet.be

