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OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

Terwijl ik op een vroege (en gelukkig zonnige) dins-
dagmorgen van Poperinge naar Brussel spoor, schrijf
ik je dit woordje. Het is intussen al bijna twee jaar dat
ik als federaal parlementslid jouw stem mag vertolken
in Brussel, en ik voel mij er steeds meer als een vis in
het water.

De middelen die je als parlementslid hebt om een
dossier aan te kaarten of te verdedigen, zijn dan ook
quasi onuitputtelijk: elke week kan je aan om het even
welke Minister in de commissie (beperkte vergadering
van 17 parlementairen) een vraag stellen; elke donder-
dagnamiddag kan je in de plenaire vergadering (alle
150 parlementairen) een vraag stellen over een actueel
onderwerp, je kan wetsvoorstellen indienen over elk
item, je kan contact opnemen met diverse kabinetten
indien nodig, je kan cijfers bekomen over elke federa-
le materie, …

In deze nieuwsbrief lees je meer over een aantal van
mijn initiatieven.

Veel leesgenot! En altijd welkom, zowel in Poperinge
als in Brussel. 

Vriendelijke en liberale groeten,

Sabien

Gelijke behandeling werkzoekenden

Alle werklozen, jonger dan 30, worden
in het kader van het nieuwe activerings-
systeem sinds 1 juli 2004 door de RVA
opgeroepen om “hun inspanningen
om werk te zoeken na te gaan”.
In een tweede fase, vanaf juni 2005
tot juni 2006 is het de beurt aan
alle werkzoekenden jonger dan
40 jaar. Als laatste komen
de werkzoekenden jonger dan
50 jaar aan de beurt vanaf juni
2006 tot juni 2007. Al van in
het begin volgt Sabien het
activeringsbeleid op de voet.
Door middel van verschillende
parlementaire vragen aan Minister Freya Van den
Bossche wees ze al ettelijke keren op het belang van
een correcte toepassing van het activeringssysteem
door alle actoren in het hele land. “De VLD gaat ervan
uit dat een werkzoekende één job heeft, en dat is werk
zoeken,” aldus Sabien. 
Net op een ogenblik dat verwacht zou worden dat er
voor Vlaamse, Brusselse en Waalse werklozen een
gelijke behandeling van de controle op hun werkbe-
reidheid bestaat, duiken er berichten op waaruit blijkt
dat er in Wallonië geen individuele werkaanbiedingen
gegeven worden aan de werklozen. Dit wil zeggen dat
Waalse werklozen dus ook geen aanbiedingen kunnen
weigeren en daar ook niet voor gesanctioneerd kunnen
worden.
In de plenaire vergadering voelde Sabien Minister Van
den Bossche hierover aan de tand. Er werd afgespro-
ken dat er nu voor heel België gestandaardiseerde nor-
men komen om vast te stellen wie werk weigert. Het
komt erop neer dat er definities opgesteld zullen wor-
den van wat bijvoorbeeld verstaan moet worden onder
‘begeleidingsactie’ of ‘werkweigering’. Sabien vroeg
aan de Minister ook om regelmatig transparante cijfers
over de activering te bezorgen aan het Parlement en
stelde nog eens duidelijk wat de boodschap van de
activering moet zijn: De RVA-kas, gespijsd door de
werkenden, betaalt een uitkering aan de werklozen, op
voorwaarde dat deze werkloze werk zoekt.”A
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Ondernemers in het parlement

Een zeventigtal ondernemers uit de Westhoek brachten
een bezoek aan het federaal Parlement. Het initiatief
ging uit van Sabien en de organisatie gebeurde in
samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel
West-Vlaanderen.

Nadat Staatssecretaris
voor Administratieve
Vereenvoudiging Vincent
Van Quickenborne de
groep verwelkomde in de Internationale Zaal van het
Parlement, kon de rondleiding van start gaan. Twee
enthousiaste dames gidsten de ondernemers uit de
regio Veurne, Diksmuide en Ieper door de gangen van
de Kamer en de Senaat en gaven de nodige deskundi-
ge uitleg. Na afloop van de rondleiding verzamelde de
groep in het peristilium (de inkomhal) van het federaal
Parlement en was er tijd voor een hapje, een drankje en
een babbel. Sabien, die heel enthousiast was over het
grote aantal geïnteresseerde ondernemers, verschafte
de West-Vlamingen een korte uitleg over haar werk-
zaamheden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Ze dankte tevens Patrice Bakeroot, administratief en
financieel directeur en tevens Regioverantwoordelijke
van de Westhoek bij de Kamer van Koophandel, voor
de vlotte en prettige samenwerking. De avond werd
afgesloten met een wandeling tot aan het mooi verlich-
te Koninklijk Paleis, waarop de bus de terugreis kon
aanvatten.

Geen motorcrosspiste in Poperinge

De Vlaamse regering besliste in 2002 om de provincies
een coördinerende rol te geven bij de zoektocht naar
locaties voor motorcrossterreinen. In West-Vlaanderen
werden door de deputatie vier mogelijke plaatsen
weerhouden waarbij Ieper en Jabbeke primeren en
Pittem-Egem en Poperinge de twee reservegebieden
worden.
Het standpunt van de VLD in Poperinge is eenslui-
dend: “Wij zijn tegen de komst van een motorcross-
piste die toekomstige uitbreidingen van de industriezo-
ne hypothekeert én de goede ruimtelijke ordening niet
ten goede komt.”

Franse grensarbeiders vinden steeds
meer hun weg naar West-Vlaanderen.

In West-Vlaanderen waren op 30 juni 2004 3.872
Franse grensarbeiders aan het werk. Dat blijkt uit cij-
fers die Sabien Lahaye-Battheu (VLD) vroeg aan de
Minister van Werk, Freya Van den Bossche.
Inkomende grensarbeid wordt geregistreerd door het
RIZIV die in dit verband jaarlijks statistieken opmaakt
met de referentiedatum 30 juni.

In vergelijking met 1999 waren er op 30 juni 2004
1.151 meer Fransen aan het werk in onze

provincie, dit is een stijging van niet
minder dan 42% op 5 jaar tijd. Terwijl er
in Vlaanderen 4.178 grensarbeiders
geteld werden, waren er dat 19.921 in
Wallonië en 437 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Vijf jaar geleden
waren er dat respectievelijk nog maar
3.008, 13.002 en 354. In procenten uit-
gedrukt bedraagt deze stijging ten
opzichte van 1999 voor België dus 50%,

voor Vlaanderen 38%, voor Wallonië
53% en voor Brussel 23%.

Niet alleen de hogere lonen in België lokken de
Fransen over de grens, vooral het gunstig fiscaal en
sociaal regime speelt hierbij een grote rol. De Franse
grensarbeider betaalt immers zijn socialezekerheidsbij-
drage in België, die lager is dan in Frankrijk. Zijn per-
sonenbelasting betaalt hij dan weer in Frankrijk, die
daar lager is. 

Uit diverse werkgeversbronnen blijkt bovendien dat
voor bepaalde jobs geen bereidwillige Belgische werk-
nemers te vinden zijn. Vooral wanneer het gaat om
nachtarbeid of weekendwerk lijken bepaalde landge-
noten niet echt gemotiveerd om aan de slag te gaan.
Voor de werkgevers komen de bereidwillige Franse
grensarbeiders dan ook vaak als geroepen als het erop
aankomt hun personeelsbestand in te vullen. 

Of dit de volledige cijfers zijn, is de
vraag. Om het aantal grensarbeiders te
tellen, bepaalt het RIZIV het aantal op
basis van de plaats waar zij zich inschrij-
ven in een ziekenfonds en gaat er daarbij
van uit dat de plaats van inschrijving in
het ziekenfonds overeenstemt met de
plaats van tewerkstelling. Dit is echter
niet altijd het geval. Fransen die in West-
Vlaanderen werken kunnen zich ook
aansluiten bij een ziekenfonds in
Wallonië, bijvoorbeeld in Henegouwen.
Dit zou kunnen verklaren waarom het
aantal grensarbeiders in Henegouwen
(voornamelijk Doornik) de laatste vijf jaar met 5.597
steeg.



behouden in de reguliere economie. De meesten dur-
ven de overstap niet te maken, vooral omdat de voor-
waarde van minstens vijf jaar werkloosheid hen na een
eventuele sisser in de reguliere economie verhindert
om hun plaatsje in een sociale werkplaats weer in te
nemen.
Sabien zal bij de Staatssecretaris peilen naar de stimu-
lansen die aan de werknemers gegeven kunnen worden
om hun kansen op doorstroming naar de reguliere eco-
nomie op te drijven.

Rechtbanken reageren pro-actief

Op 25 januari ll. vond op het kabinet van de Minister
van Justitie, Laurette Onkelinx, een ontbijtvergadering
plaats over de toekomst van de
gerechtelijke arrondissemen-
ten Ieper en Veurne. Ook
Sabien was er als volksver-
tegenwoordiger uit de
Westhoek aanwezig. Enige
tijd geleden staken geruchten
de kop op als zou de Minister
van plan zijn om de gerechte-
lijke arrondissementen te her-
tekenenen. Voor kleinere
rechtbanken als Ieper en
Veurne zou dit mogelijk het einde betekenen. Hiermee
was de ongerustheid zowel bij de bevolking, de advo-
catuur, de magistratuur als de lokale beleidsmensen
gewekt. Op de vergadering werd deze ongerustheid
uitvoerig uit de doeken gedaan. 

De Minister repliceerde kort en krachtig met “Uw
ongerustheid stelt mij gerust.”  Hiermee bedoelt ze dat
het goed is dat de arrondissementen Ieper en Veurne
alert en pro-actief gereageerd hebben. Ze verwees ook
naar de acties van de respectievelijke Westhoek-
gemeenteraden en de provincieraad, die eind 2004
moties voor het behoud van de gerechtelijke arrondis-
sementen hebben gestemd. 

Vanuit de delegatie kwam het voorstel om nu alvast
een betere werking van de rechtbanken in Ieper en
Veurne na te streven via onderlinge vrijwillige samen-
werking. Concreet zou dit kunnen betekenen dat
dezelfde rechter de specifieke dossiers (bijv. milieu-
dossiers) van beide rechtskanten kan behandelen. De
Minister onthaalde het voorstel positief en toonde zich
bereid om haar kabinetsmedewerker te gelasten een
werkgroep samen te stellen om eens de denkoefening
te maken. Daarna zou de samenwerking effectief opge-
start kunnen worden. 

Intussen bevestigde de Minister in de commissie
Justitie aan Sabien dat men thans druk bezig met het
uitwerken van een eventueel samenwerkingsprotocol.
Sabien volgt de zaak op de voet…

Raad van State kreunt onder blijvende
toename asielprocedures.

De asielzoekers, die een negatieve beslissing hebben
ontvangen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het
Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en
Staatlozen, kunnen hiertegen nog beroep instellen bij
de Raad van State die onderzoekt of er in de loop van
de asielprocedure geen procedurefouten gemaakt zijn.
Ook al is de kans op succes met deze procedure quasi
nihil, toch maken de asielzoekers massaal gebruik van
deze beroepsprocedure. Hierdoor is de achterstand bij
de Raad van State vorig jaar aanzienlijk opgelopen. In
zijn antwoord op een vraag van Sabien bevestigt
minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
(VLD) die trend.

Eind januari 2004 waren er 38.150 zaken hangende bij
de Raad van State. Zeven maanden later waren er dat
41.065, of bijna 3.000 meer. Twee op de drie van die
extra zaken waren vreemdelingendossiers, waarvan er
per 1 september bijna 28.000 hangende waren, vooral
bij Franstalige kamers.

Dewael legt de laatste hand aan een hervorming van de
Raad van State, waardoor de achterstand in drie jaar
zou worden weggewerkt. Een vreemdelingendossier
vergt nu drie tot vier jaar; dat moet volgens Dewael
worden teruggebracht tot hooguit negen maanden,
onder meer door deze dossiers in meerderheid toe te
vertrouwen aan één rechter in plaats van de gebruike-
lijke drie. (bron: fds – De Standaard dd. 12.01.05)

Sociale Economie

Els Van Weert, Staatssecretaris voor Sociale Economie
benadrukte in haar beleidsnota dat de inschakeling en
doorstroming van mensen in de sociale economie naar
de reguliere arbeidsmarkt een topprioriteit is en blijft
van haar federaal beleid. Sabien, die de sociale econo-
mie opvolgt voor de VLD in het Parlement, ging in

eigen stad een kijkje nemen bij de
sociale werkplaats Sowepo en
sprak er met Sonja Vandaele, alge-
meen directeur. 
Sowepo is erkend door de
Vlaamse overheid en kan met de
aangereikte subsidies 38,5 voltijd-
se jobs aanbieden aan mensen die
vijf jaar of langer werkloos zijn en
door omstandigheden geen baan
meer vinden in het reguliere cir-
cuit. De werknemers worden er
intensief begeleid en gecoacht in
het kader van herinschakelingstra-

jecten. In de praktijk blijkt het ech-
ter niet zo evident voor mensen die werken in de soci-
ale economie om een plaatsje te vinden en vooral te



Contactgegevens

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

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

De A19 en de Poperingse ring

Doordat 25 jaar geleden enkele bonzen van de toenmalige
CVP de politieke moed niet konden opbrengen om de A19 door
te trekken, zit de Westhoek met een problematiek van mobiliteit
en leefbaarheid opgezadeld. Besluiteloosheid bleef bij een
aantal politieke partijen troef en dus moest een studie soelaas
brengen.
Het eindrapport ligt nu eindelijk ter tafel en bespreekt uitvoe-
rig vier mogelijke pistes; model 1 is de volledige doortrekking,
wat op vandaag weinig realistisch blijkt, model 2 is de door-
trekking tot net over Woesten, model 3 voorziet een nieuwe
doorsteek via Boezinge en model 4 enkel een kleine omleiding
rond Brielen en eventueel rond Hoogstade.
Poperinge werd net als enkele andere protagonisten (o.a. de
kustgemeenten en Voka) niet uitgenodigd bij de zeer omvang-
rijke stuur- en klankbordgroep en is nochtans betrokken partij.
Model 3 en 4, die blijkbaar de voorkeur genieten van CD&V
en SP.a, voorzien immers het doorsturen van het - veelal zwaar
- verkeer over Poperinge en het realiseren van de primaire weg
(Ieper – Abele, kostprijsraming in de studie: 18 miljoen euro).
Vergeten we vooral niet dat de Fransen dit initiatief zullen toe-
juichen. De grote verkeersstroom vanuit Duinkerke en Calais,
die dagelijks vanaf Armentières op de A25 hopeloos in de knoei
raakt, wordt aldus op een voor hen bevredigende manier via
deze superring rond Rijsel omgeleid.
Nu ben ik niet tegen de realisatie van de primaire weg, ware
het niet dat onze ring helemaal niet meer in aanmerking komt
voor opwaardering. Bewust stuk ring rond Poperinge door-
kruist een shoppingcentrum, snijdt de sporter af van zijn sport-
zone, loopt 2 km naast een woonzone, paalt aan een zoekzone
voor verblijfsrecreatie en blijft een voorname ader voor traag
landbouwverkeer. Een veredelde expressweg is een pure moord
op onze leefbaarheid. 
De enige oplossing in dit scenario is de realisatie van de zoge-
naamde ‘potloodweg’, de bypass rond de Poperingse
industriezone.
Meneer de Minister-president, de keuze is duidelijk. Naar
Steenstraete gaan is de logica zelve, in de modellen 3&4  is een
nieuw stuk primaire weg ‘de Meiboom – de Leene’ onontbeer-
lijk, maar laat het aub geen 10 jaar meer aanslepen.

Philip

Philips columnPhilips column Nieuwe website
U kunt nu terecht op de nieuwe website van
Sabien. Wilt u op de hoogte blijven van
Sabiens activiteiten op federaal en lokaal
vlak, hebt u suggesties of zit u met een pro-
bleem dat u wil aankaarten in het Parlement?
Surf dan naar
www.sabien-lahaye-battheu.be 

Kom het Parlement bezoeken.

Het gebouw van het federaal Parlement dat
bestaat uit Kamer en Senaat, ook wel Paleis
der Natie genoemd, bevindt zich in de
Wetstraat in hartje Brussel. Wilt u met uw
vereniging met eigen ogen zien wat er zich
achter de muren van het Parlement afspeelt,
dan regelt Sabien voor uw groep graag een
rondgang met gids door het gebouw dat u al
ontelbare keren op uw televisiescherm te zien
kreeg.

Om u ook individueel de mogelijkheid te
geven een kijkje te komen nemen in het
Parlement, reserveerde Sabien al enkele
keren een bus die vertrekt vanuit Poperinge.
Op 29 juni as. wordt dit initiatief herhaald.
Om 12u00 vertrekken we van op de parking
van zwembad 'De Kouter' richting Brussel.
Spreek af met familie, vrienden of kennissen
en schrijf u in vóór 15 juni. De contactgege-
vens vindt u hieronder.  


