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OpenhartigOpenhartig
Beste medeburger,

Ziehier, zoals beloofd, mijn tweede nieuwsbrief. Mijn
opdracht “de Westhoek dichter bij Brussel brengen en
Brussel dichter bij de Westhoek,” heb ik de voorbije
maanden aangepakt door tussen te komen bij de
bevoegde ministers over o.a. het PWA en de diensten-
cheques in de Westhoek (zie artikel verder), de ge-
rechtelijke arrondissementen Ieper en Veurne, betere
treinverbindingen vanuit de Westhoek, …

Samen met collega’s diende ik ook wetsvoorstellen in
die onder andere betrekking hebben op het rust- en
overlevingspensioen van de zelfstandigen, het ouder-
schapsverlof en het uitbreiden van de toegelaten arbeid
voor gepensioneerden. U ziet, samen met mijn mede-
werksters Isabel en Marleen, zit ik niet stil!

Voor de Vlaamse verkiezingen van 13 juni aanstaande
werd mij gevraagd de lijst te steunen, wat ik van gan-
ser harte doe. U allen roep ik op om samen volop cam-
pagne te voeren voor de VLD, de enige partij die echt
ademruimte geeft en bovenal de vrijheid hoog in haar
vaandel draagt!

Sabien 

Controle werklozen

In uitvoering van het regeerakkoord werd op de specia-
le ministerraad in Gembloux half januari een nieuwe
regeling uitgewerkt voor de begeleiding en controle van
de werklozen. Gezien controle hand in hand gaat met
begeleiding, en begeleiding voor tienduizenden werklo-
zen niet van vandaag op morgen georganiseerd kan
worden, besliste de regering, onder voorzitterschap van
Guy Verhofstadt de controle in fasen uit te voeren.

Tot juni 2005 wordt de strengere controle doorgevoerd : 
- voor jongeren onder 25 jaar die vijftien maanden

zonder werk zitten; 
- voor 25- à 30-jarigen die 21 maanden werkloos zijn. 

Vanaf juli 2005 komt de leeftijdscategorie van 30 tot
40 aan bod, en in 2006 die van 40 tot 50 jaar. Pas in
2007 gaat de aandacht naar de 50-plussers. 

Jong VLD Poperinge

Op initiatief van
Sabien werd onlangs
een afdeling “Jong
VLD” opgestart in
Poperinge. De bedoe-
ling van Jong VLD is
om ook jongeren in
de hedendaagse poli-
tiek te laten participe-
ren. Ben je tussen 14
en 36 jaar, geïnteres-
seerd in politiek en
wil je je, samen met
ons, engageren om
het gedachtegoed van
Jong VLD te ver-
spreiden en te realise-
ren, laat ons dan iets weten! Nieuwe leden worden van
harte welkom geheten door de kersverse bestuursleden
Bart, Isabel, Nancy en Els. U kunt ons contacteren via
jongvldpoperinge@skynet.be . 

Eco-boni

Wist u dat 
- vanaf 1 april 2004 het BTW-tarief voor niet-alcoholi-
sche dranken verlaagd wordt van 21% naar 6%;
- dranken in herbruikbare verpakkingen goedkoper
worden, eco-boni genoemd, en dranken in niet-her-
bruikbare verpakkingen (plastic, blik) duurder worden,
eco-taksen genoemd. 
Sabien ondervroeg de bevoegde Minister, Didier
Reynders, over enkele praktische problemen met
betrekking tot de inwerkingtreding van deze nieuwe
regeling.
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Bezoek VLD-bestuur en provincie-
raadsleden aan het Parlement

Op uitnodiging van Sabien brachten het VLD-bestuur
van Poperinge en de VLD-provincieraadsleden van
West-Vlaanderen op respectievelijk 17 januari en 3
februari ll. een bezoek aan het Federaal Parlement. De
rondleiding in het Parlement werd gekoppeld aan een
bezoek aan het Staatssecretariaat van Vincent Van
Quickenborne. In het klassiek restaurant van het
Parlement konden de genodigden genieten van een ste-
vige maaltijd. "Voor herhaling vatbaar," was de alge-
mene teneur van zowel de VLD-bestuursleden van
Poperinge als de West-Vlaamse provincieraadsleden.

Naar een volwaardig statuut voor de
zelfstandige ondernemer

Zelfstandigen en help(st)ers samen vormen in België
een groep van 795.257 personen, bijna 20% van de
totale Belgische beroepsbevolking. Daarmee zijn de
zelfstandigen één van de belangrijkste hefbomen van
onze economie van vandaag en van de toekomst.
Tijdens de vorige regering (1999-2003) werd reeds
een pakket aan maatregelen genomen om het sociaal
statuut van de zelfstandige te verbeteren. De huidige
regering besliste om tot een volwaardig sociaal statuut
van de zelfstandige te komen door middel van 
- de integratie van de kleine risico’s;
- het optrekken van de pensioenen;
- de verhoging van de uitkeringen in het geval van
invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.
Voor de volledige tekst kunt u de website van Sabien
raadplegen. 

Tabaksplan Demotte

Dat roken ongezond is, weten we allemaal. En dat de
Minister van Volksgezondheid, Demotte, het roken aan
banden wil leggen, is ook al geen nieuwtje meer. Het
probleem is evenwel dat hij hierbij al te betuttelend en
vaak onrealistisch te werk gaat.
Neem nu het verbod van de sigarettenverkoop aan jon-
geren onder de 16 jaar: dit is op zich lovenswaardig,
maar wie zal dit controleren? Volgens de VLD is het
duidelijk dat hier een handeltje zal ontstaan waarbij
16-plussers zich eventueel gaan laten betalen om voor
jongeren onder de 16 jaar sigaretten te kopen. Het
rokersverbod in horeca-zaken ziet de VLD helemaal
niet zitten. Wat moet een uitbater van een zaak doen als
een klant zich niet aan het verbod houdt? Krijgt de uit-
bater dan politionele bevoegdheid of moet hij gewoon
de politie opbellen? Zal onze rokende medemens zich
nog op café of in een restaurant vertonen als een alge-
meen rookverbod geldt? Het voorbeeld van New York
toont alvast dat de mensen in dit geval liever thuisblij-
ven. De VLD interpelleerde de Minister hieromtrent,
en zal de uitvoering van het tabaksplan op de voet vol-
gen en bijsturen waar nodig. 

Breng een bezoek aan het
Federaal Parlement!

Sabien nodigt ook u uit om het Federaal Parlement te
bezoeken. Op deze manier kunt u kennismaken met
haar werkterrein en krijgt u de vertrouwde beelden van
het Parlement, die de media bijna dagelijks in uw huis-
kamer brengen, in het echt te zien. Een gids zal u rond-
leiden door de “wandelgangen” van het Parlement en u
de nodige uitleg verschaffen. De rondleiding duurt
anderhalf tot twee uur. 
Op 5 mei aanstaande wordt vanuit Poperinge een bus
ingelegd die u tot aan de voordeur van het Parlement
brengt. De bus vertrekt om 12.00u aan het
Oudstrijdersplein te Poperinge en brengt u tegen
19.00u veilig en wel terug. Spreek af met familie en
vrienden en schrijf u ten laatste tegen 28 april in bij
Marleen of Isabel. De contactgegevens vindt u op de
achterkant van deze editie van “Openhartig”. Enkel
met een volle bus kunnen we vertrekken, we hopen dan
ook op een massale opkomst!

FlashFlash

UitnodigingUitnodiging



PWA-dienstencheques

In de vorige “Openhartig” hadden we het al over de
Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschappen die uit-
doven vanaf 1 maart. Minister Frank Vandenbroucke
verduidelijkte in een antwoord op één van Sabiens vra-
gen in de commissie Sociale Zaken dat het statuut van
de PWA-beambten ongewijzigd blijft. Sabien vestigde
de aandacht van de Minister ook op het feit dat er tot
op heden slechts 3 van de 18 Westhoekgemeenten
erkende dienstenondernemingen hebben die met
dienstencheques werken. Er zou in de Westhoek dus
een probleem kunnen ontstaan als de erkende diensten-
ondernemingen niet vlug aangroeien en de PWA-werk-
nemers één voor één wegvallen door ziekte, pensione-
ring, verhuis, werk in een andere sector,… . Hoe zal
men dan kunnen ingaan op de vraag naar poetshulp?
Het kan toch niet dat de gezinnen, veelal tweeverdie-
ners met kinderen, hun wekelijkse poetshulp – die hen
een beetje meer levenskwaliteit biedt – moeten missen.
Sabien spoorde de Minister dan ook aan om een zo
ruim mogelijke informatiecampagne op te starten en
zoveel mogelijk partners op te roepen in het systeem
van de dienstencheques te stappen.

VLD tegen afschaffing
onderhoudsplicht

“Zoals kinderen het recht hebben om te erven van hun
ouders, zo hebben de kinderen ook de plicht om voor
hun ouders te zorgen,” aldus Sabien. 
Er kwam een felle reactie van-
uit de VLD op het voorstel van
Minister Arena (SP.a) om de
onderhoudsplicht af te schaf-
fen. De onderhoudsplicht zorgt
ervoor dat kinderen moeten
bijdragen in de verblijfskosten
van hun vader of moeder die
verblijft in een rust- en verzorgingstehuis en zelf finan-
cieel niet alles kan bekostigen. Zonder de onderhouds-
plicht zouden de kosten makkelijk afgewenteld kunnen
worden op de staat; de poort naar misbruiken zou ge-
opend zijn. Volgens bepaalde kranten zou slechts 60%
van de ocmw’s de onderhoudsplicht nu effectief toe-
passen en de factuur van het rusthuis doorschuiven
naar de kinderen. 
Uit een onderzoek dat Sabien uitvoerde voor West-
Vlaanderen bleek echter dat in onze provincie alleen al
63 van de 64 ocmw’s (met uitzondering van Oostende)
wél de onderhoudsplicht handhaven.

Rechtbank Ieper

In november stelde Sabien het tekort aan rechters bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper aan de kaak bij
Minister van Justitie, Onkelinx. Er werd gevolg gegeven
aan haar vraag door de recente benoeming van een
toegevoegd rechter (die gedeeld wordt met Veurne) en een
bijkomend rechter te Ieper die op 3 mei as de eed aflegt. 

Klare wijn voor de horeca

- afschaffing van de retributie op de sterke dranken in 2005
- aftrekbaarheid van restaurantkosten wordt verhoogd  

tot 62,5% voor het inkomstenjaar 2004 en tot 75%
voor het inkomstenjaar 2005;

- verlaging van het BTW-tarief vanaf 2006.

Manifest voor ondernemerschap

Vlaanderen heeft nood aan meer ondernemerschap,
aan loon naar werk, aan meer vernieuwing en innova-
tie. Dit zijn uitdagingen voor alle ondernemers, maar
ook voor de politici. 
Voka – de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen in
samenwerking met het Vlaams Economisch Verbond
(VEV) – pakte uit met het Manifest voor ondernemer-
schap en riep de Vlaamse politici op dit te
steunen.
Sabien tekende met
overtuiging het Mani-
fest voor ondernemer-
schap, om zo haar enga-
gement voor het onder-
nemerschap en de onder-
nemingen aan te tonen. 

Hertekening gerechtelijke
arrondissementen

Minister Onkelinx bracht al een aantal keer de
eventuele hertekening van de gerechtelijke arrondisse-
menten ter sprake. Sabien roept de rechtbanken van
Ieper en Veurne, die bedreigd worden, op om een
gezamenlijk standpunt in te nemen. Enkel als vanuit de
Westhoek met één stem wordt gesproken, zal dit in
Brussel gehoord worden. De Rechtbank van Ieper, uit-
gaande van de kwaliteit van de rechtsbedeling, pleit
voor samenwerking met de Rechtbank van Veurne, ter-
wijl Veurne alleen wil blijven bestaan.

Financiering BSE-tests

Deze hete aardappel werd door Minister Demotte door-
geschoven naar de regering. Premier Verhofstadt trok
het dossier naar zich toe en kwam, samen met het Voed-
selagentschap en de landbouwsector, tot een akkoord:
- de BSE-tests worden goedkoper (38,6 ipv 75 euro)
- de veehouder betaalt 10,7 euro (voordien 17 euro)
- het voedselagentschap betaalt het verschil van 27,9 

euro; hiertoe zal het de bijdrage verhogen van de hele 
sector van de voedingsketen. 



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 Westhoek

Reeds meer dan honderd jaar geleden zongen onze academici
in spe, verenigd in Moeder Westland : 
“Ieper – Veurne en Poperingenaren – zullen zich tezamen
scharen – eens van hert en eens van ziele – in dichten bond”.

Wat voor velen een evidentie lijkt, nl. een bestuurlijke eenheid
van dorpen en gemeenten die op elkaar afgestemd zijn en
elkaar versterken, werd en wordt in de praktijk op verschillen-
de manieren gedwarsboomd.  

Onze arrondissementen werden vaak uiteengereten en in een
recent verleden nog, vonden - om platvloerse electorale rede-
nen - Johan Vande Lanotte en de toenmalige West-Vlaamse
CVP-bonzen  het nodig om Oostende aan de Westhoek te plak-
ken. Dit was niet goed voor ‘de mensen’, Johan ! Tal van ande-
re initiatieven doorkruisen ons Westhoekgevoel ; WTV en
Focus, sommige regionale krantenedities die de IJzer als
scheiding hebben, sportcompetities die worden opgesplitst in
noord en zuid, … Hopelijk vinden de voorzitters van de
Rechtbanken van Ieper en Veurne éindelijk elkaar bij Onkelinx
vooraleer ze opgeslorpt worden door respectievelijk Kortrijk
en Brugge. 

Onze voornaamste handicap blijft echter de gebrekkige verbin-
dingen. Het getouwtrek om een degelijke as Ieper – Veurne
blijft maar voortduren en men moet wel heel vroeg opstaan om
vanuit het arrondissement Ieper met het openbaar vervoer, en
ondanks de belbus, een dagje Westkust mee te pikken. 

Vanuit het Esenkasteel wordt, onder impuls van de provincie,
een  poging gedaan om een nieuwe dynamiek te lanceren. Dit
heeft in ieder geval de verdienste dat gemeenschappelijke pro-
blematieken van de 18 Westhoek-burgemeesters regelmatig
worden besproken. Ook op cultureel en sportief vlak zijn er
diverse initiatieven. Sabien was stichtend voorzitter van het
Westhoekoverleg voor ocmw-voorzitters. 

Eén en ander dreigt echter te verzanden in een oeverloze
bureaucratisering en weinigen hebben nog enig zicht op de
wirwar van de talloze - weliswaar  met veel goodwill gespeen-
de - ambtenaren waarvan men het rendement soms toch in
vraag mag stellen. Hoog tijd dus dat onze eigen politici het
Kasteel echt gaan sturen en hopelijk kan Luc Dehaene als
nieuwe voorzitter de broodnodige krijtlijnen uittekenen. Het
nieuwe initiatief van Sabien om de VLD-afdelingen van de
Westhoek samen te brengen kan ons alleen maar versterken en
lijkt een logische stap in onze ontvoogding van Oostendse,
Brugse en Brusselse schoonvaders.

Philip

Philips columnPhilips column
O P G E L E T

Deze nieuwsbrief wordt u in
de toekomst niet meer auto-
matisch opgestuurd. 

Wilt u "Openhartig" blijven ont-
vangen, geef ons dan een seintje
op het nummer 057  33 77 78 of
stuur een mailtje naar
sabien.battheu@primusnet.be !

Zitdag

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 voorstel-
len 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.  


