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Bij ons thuis beleven Arthur (plechtige communie) en
Barbara (eerste communie) de dagen van hun leven:
samen met de klas de communie voorbereiden en vieren, een nieuwe outfit, de familie rond hen, voor even
in het middelpunt van de belangstelling staan...
Maar tussen het feesten door moet er natuurlijk ook
gewerkt worden. Met de commissie Justitie zijn we
eind vorige maand op werkbezoek geweest naar onze
noorderburen in Den Haag. We leerden dat de
Nederlanders alles planmatig aanpakken, en zich ook
strikt aan hun planning houden: rechtszaken worden op
korte termijn afgehandeld, alle gevangenisstraffen
(zelfs die van enkele dagen) worden uitgevoerd...
Ontnuchterend maar ook stimulerend om over de partijpolitieke grenzen heen intens samen te werken voor
een betere Justitie.
“Werken, werken, werken” is het motto van velen
onder ons, ook van mij, temeer daar er weer een nieuwe verkiezingscampagne voor de deur staat. Nochtans
is het leven meer dan werken alleen. Het is vaak pas bij
droevige gebeurtenissen dat we dit beseffen. Zo verloren Open Vld Poperinge en ikzelf een trouwe aanhanger en sympathisant in de persoon van Jérôme
Vanthuyne. Ik wil hem hier graag postuum eren voor
alle steun en sympathie. Dank je wel, Jérôme!

Met vriendelijke en liberale groeten

Sabien
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Wat u nog niet wist over
het Parlement…
… dát komt u te weten op woensdag 27 mei as. Op al
uw vragen kent de gids, die ons door het Parlement zal
loodsen, het antwoord. U krijgt werkelijk alles te zien
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers én de
Senaat: de commissiezalen, de plenaire vergaderingen,
de leeszalen, de burelen, de kunstwerken in de wandelgangen, … En last but not least: u krijgt Sabien te zien,
die u na de rondleiding graag trakteert op een natje en
een droogje, en u meteen ook een kijkje laat nemen in
haar agenda als Kamerlid.
Aarzel dus niet. Spreek af met familie of vrienden, en
schrijf u in vóór 20 mei. Sabien reserveerde voor u
een bus die om 12u00 stipt vertrekt van op de parking van het zwembad de Kouter in de
Bruggestraat. Sabiens contactgegevens vindt u op de
achterflap van deze Openhartig.

Wetsvoorstellen van Sabien

Sabien in de pers ...

• Dirk Musschoot, commentator van ‘Het Nieuwsblad’,
steekt in zijn artikel van 30 januari ll. niet onder stoelen of banken dat hij voorstander is van het optrekken
van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van
tien naar dertig jaar. Hij heeft het hier over een wetsvoorstel van Sabien (zie knipsel).

Het Nieuwsblad
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• Sabien zorgt ervoor dat stemmen bij volmacht op
7 juni as. soepeler kan dan voorheen. Kiezers, die naar
het buitenland reizen, moeten voortaan geen bewijs
van het reisbureau meer voorleggen om volmacht te
geven. Een verklaring op eer, afgelegd op het gemeentehuis, dat men in het buitenland is, volstaat voortaan.

• Alleen wie gezond van geest is, kan een geldig testament opstellen. Dementerende bejaarden kunnen dat
nu niet. Sabien wil hierin verandering brengen, en stelt
voor dat de voorlopig bewindvoerder van een geesteszieke persoon diens testament mag opstellen of herroepen, mits machtiging van de Vrederechter.
• Volgens Sabien moeten gerechtelijke procedures, die
slaan op familiezaken, achter gesloten deuren plaatsvinden. Minderjarigen moeten in aangepaste omstandigheden ook worden gehoord. Bij een zitting met
gesloten deuren blijven gevoelige familiethema’s,
zoals de redenen voor scheiding, de verblijfsregeling
voor de kinderen, enz. binnenskamers. Dit getuigt van
een groter respect voor de privacy.
• In ‘De Morgen’ van 11 april ll. bericht Tine Peeters
over Sabiens pleidooi voor meer mensen en middelen
voor de jeugdrechtbanken. Ook WTV liet Sabien hierover aan het woord tijdens haar nieuwsuitzending van
15 april ll. (zie knipsel).

Alle persartikels over en met Sabien, en alle
wetsvoorstellen en parlementaire vragen vindt
u terug op

www.sabien-lahaye-battheu.be

De Morgen
11-04-’09

Zelfstandig en zwanger?

De coach en haar coaching
Als enigst kamerlid in de Westhoek, werd Sabien als
coach aangeduid voor de 12 afdelingen van de regio
Open Vld Westhoek. Sabien: “Als coach probeer ik de
afdelingen met raad en daad bij te staan, om bijvoorbeeld “vragen voor Brussel” op te lossen, of om
afdelingsoverstijgende initiatieven te nemen.”
Sabien neemt haar taak als coach ter harte en gaat de
sfeer binnen de afdelingen opsnuiven door nu en dan
een bestuursvergadering bij te wonen. Zo was Sabien
begin februari te gast op een bestuursvergadering van
Open Vld De Panne (zie foto). In mei staat een bezoek
aan Open Vld Wervik op de agenda.

Sinds 1 januari 2009 zijn er enkele wijzigingen in de
regeling omtrent moederschapsrust voor zelfstandigen.
De periode van moederschapsrust bedraagt nog steeds
maximaal 8 weken, doch sinds 1 januari 2009 moet de
zelfstandige moeder nog maar drie weken verplicht
opnemen: 1 week voor en 2 weken na de bevalling. De
overige vijf weken kan zij naar keuze opnemen in periodes van 7 kalenderdagen en dit 3 weken tot 7 dagen
voor de bevalling, en vanaf de derde week tot 23
weken na de bevalling.
Om zelfstandig werkende vrouwen tijdens of na het
bevallingsverlof bij te staan, hebben zij ook recht op
moederschapshulp onder de vorm van 105 dienstencheques. Sinds 1 januari 2009 kan men deze dienstencheques ook tijdens de moederschapsrust al gebruiken,
wat voorheen pas erna kon. Nu kan de zelfstandige
moeder dit zelf kiezen.

Een blik binnen én buiten de muren
van de gevangenis in Ieper
De gevangenis van Ieper heeft de hoogste overbevolkingsgraad van België. Eind januari kloeg Sabien de
situatie binnen de gevangenismuren nog maar eens aan
bij de minister van Justitie Stefaan De Clerck. “Ook de
West-Vlaamse opvolger van Jo Vandeurzen, die in
april vorig jaar het oorspronkelijke Masterplan 20082012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane
omstandigheden voorstelde, bracht geen goed nieuws
mee voor onze provincie. Want net zoals toen, moet ik
helaas vaststellen dat er ook in het geactualiseerde plan
geen extra capaciteit wordt voorzien voor de WestVlaamse gevangenissen,” aldus Sabien. In WestVlaanderen komt er geen nieuwe gevangenis, en het
plan voorziet zelfs niet in extra of te renoveren cellen
in de West-Vlaamse gevangenissen. Onder andere
WTV wijdde hier in haar nieuwsuitzending van 29
januari ll. een item aan.
Ook buiten de gevangeniscellen blijkt het niet te willen
vlotten. Sabien vernam van minister van Financiën
Didier Reynders dat de bouw van de nieuwe inkom
voor de Ieperse gevangenis al meer dan 120 werkdagen vertraging heeft opgelopen. De voltooiing van
de inkom wordt nu voorzien voor eind 2009. De aannemer krijgt van het bestuur van de Regie der
Gebouwen alvast de maximale vertragingsboete van
41.028 euro opgelegd.

Justitie in Canada door de ogen
van Sabien
Als ondervoorzitter van de commissie Justitie, trok
Sabien met een delegatie van de commissie naar
Canada op studiereis. Daar werd het Canadese systeem
onder de loep genomen. Sabiens aandacht ging vooral
uit naar de werking van de Familierechtbank.
Dergelijke rechtbank bestaat in België nog niet, al is er
al lang sprake van de oprichting ervan.

OVSE Wenen
Na de herfstzitting van de Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa (OVSE) in september,
verplaatste Sabien zich in februari naar Wenen voor de
winterzitting. Op de agenda van deze zitting stond
onder meer de opvolging van de resoluties die tijdens
de zomerzittingen werden gestemd.

Philips column
Verkiezingskoorts
In de partijhoofdkwartieren is de temperatuur
al enkele maanden aan het stijgen: programma's worden ontwikkeld, strategieën uitgekiend, en kopmannen en -vrouwen gewikt en
gewogen. Ik kan me inbeelden dat deze oefeningen bij sommigen gepaard gaan met
nachtmerries over desastreuze opiniepeilingen, flitspalen, de ultieme verbale blunder en
privédetectives.
De lijstvorming zorgt bijna overal voor een
piekje in de kiestemperatuur. Dit blijft voor
iedere partij een hels karwei, waar men praktisch nooit voor 100% zonder kleerscheuren
doorkomt. Het stemt tot nadenken dat ons
kiessysteem - niettegenstaande (of dankzij)
talrijke hervormingen – ettelijke beloftevolle
en ervaren kandidaat-politici naar een onverkiesbare plaats verwijst of verbitterd naar
huis stuurt.

Sabien engageert zich in nieuwe EGTS
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft in
2008 het nieuws uit de grensstreek beheerst. Sabien
was er van in het begin bij, en zetelt sinds de installatie
in januari 2008 in het Bureau en in de Algemene
Vergadering van de Eurometropool. Bijna wordt uit het
oog verloren dat ook de Westhoek en de kust grenzen
aan Frankrijk. Bovendien bestaan er sinds enige tijd
zeer goede West-Vlaamse contacten met een aantal
partners uit het arrondissement Dunkerque en de Côte
d’Opale. Wat meer is, op 3 april ll. werd een tweede
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
opgericht op de Frans-Belgische grens, die de naam
“West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale”
draagt. Ook in deze EGTS zetelt Sabien zowel in het
Bureau als in de Algemene Vergadering.

Emmily Talpe 16

de

plaats
Vlaams Parlement

Sabien Lahaye-Battheu
2 lijstduwer opvolgers
2 lijstduwer opvolgers
de

Dit piekje vergeten zijnde, is Isabel de eerste
die het echt te pakken krijgt. In de loop der
jaren heeft zij zich ontpopt tot een nagenoeg
perfecte campagneleidster. Met de hulp van
Stefaan wordt de organisatie van deze campagne een koud kunstje...
Dit enthousiasme werkt natuurlijk aanstekelijk. Niettgenstaande dit al de achtste campagne in twaalf jaar tijd is, en zij persoonlijk
niet echt in de running zit, gaat Sabien er
weer volop tegenaan: markten, congressen,
debatten, recepties, party's,... Alleen al van
het helse tempo zou je duizelig worden. Maar
voor sommigen werkt het blijkbaar verslavend. Over de ganse provincie wordt het
tempo van de activiteiten opgedreven tot de
catharsis van 7 juni.
Ik ken er alvast één die op 8 juni gelukkig
rondloopt...
Philip
30 april 2009
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7 juni 2009: geef uw stem aan
Emmily en Sabien.
Sabien stelt u Emmily Talpe uit Ieper voor. Emmily
komt op voor Open Vld als 16de effectief bij de
Vlaamse verkiezingen op 7 juni as. Sabien steunt de
lijst als 2de lijstduwer bij de opvolgers.
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