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Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu

November 2003

Beste medeburger,

Mijn strijdpunten

Dinsdag 14 oktober ll. hield premier Verhofstadt in de
Kamer zijn “State of the Union”, waarmee hij meteen
het startschot gaf voor het parlementair jaar 20032004.
Ook voor mij is het parlementaire leven volop aan de
gang : het verkiezingsmateriaal is opgeborgen, de
medewerkers Marleen en Isabel zijn volop in actie,
mijn bureau in Brussel is ingericht, de treinverbinding
Poperinge-Brussel valt mee. Voortbouwend op mijn
campagne “met een hart naar Brussel”, wil ik u, beste
medeburger, zo dicht mogelijk betrekken bij mijn parlementaire activiteiten.

Als moeder van drie jonge kinderen - Arthur (6)
Willem (3),Barbara (1) - ijver ik voor meer kinderopvang,
en de uitbreiding van de fiscale aftrek voor kinderopvang.
In de heroriëntering van de PWA’s en dienstencheques
mag de kinderopvang, die voor heel wat jonge gezinnen
cruciaal is, in geen geval uit de boot vallen!
Als advocate ervaar ik dagelijks de blokkages (al dan
niet gewild) die de huidige schuld-echtscheiding met
zich meebrengt : wanneer echtgenoten niet in der
minne uit elkaar gaan, kunnen ze pas uit de echt scheiden als ze erin slagen te bewijzen dat de andere echtgenoot de schuld draagt van het mislukken van het
huwelijk. Wanneer ze er niet in slagen dit bewijs te
leveren, dient er gewacht te worden tot men twee jaar
feitelijk gescheiden leeft. De enige oplossing voor deze
problematiek, is dat de schuldvraag uit de echtscheidingswetgeving wordt verwijderd, zoals is vooropgesteld in het regeerakkoord. In dit kader moeten ook
objectieve criteria worden uitgewerkt om de onderhoudsbijdragen (zowel persoonlijk onderhoudsgeld als
onderhoudsgeld voor kinderen) vast te leggen, en zo te
vermijden dat bv. de ene ouder honderd euro onderhoudsgeld betaalt voor zijn zoon van zes jaar, terwijl
de andere ouder (die evenveel verdient) honderdvijftig
euro betaalt voor zijn zoon van zes jaar.
Als zelfstandige volg ik op de voet de initiatieven om
het sociaal statuut van de zelfstandigen meer en meer
gelijk te schakelen met dat van de loontrekkenden. Op
6 november ging de rondetafel voor een betere sociale
zekerheid van de zelfstandigen van start.
Als gewezen OCMW-voorzitter heb ik van dichtbij
kunnen vaststellen dat het asielbeleid tot nog toe teveel
een éénrichtingsverkeer is geweest:
- Zo mogen asielzoekers tijdens hun veel te lange procedure niet werken, terwijl zij ondertussen heel wat
nuttig vrijwilligerswerk zouden kunnen verrichten.
- Ook kan hun integratie pas slagen als zij aan een verplichte veralgemeende inburgering worden onderworpen.
- De problematiek van de illegalen tenslotte, wordt
door de huidige minister van Binnenlandse Zaken,
Patrick Dewael, op een correcte en consequente manier
aangepakt: het bevel om het grondgebied te verlaten
mag niet langer een vodje papier zijn.

Vandaar deze nieuwsbrief “ Open-hartig”, die u om de
drie maanden in de bus krijgt. Ik kijk uit naar uw reacties en tot gauw!
Tot slot nog mijn hartelijke dank voor de vele
mondelinge en schriftelijke felicitaties die ik van u
mocht ontvangen na mijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger.

Sabien

Verkiezingsecho

Flash

Op de VLD-kamerlijst (21,70% van de kieskring WestVlaanderen), die licht vooruitging (+ 0,32%), haalde
Sabien maar liefst 15.419 voorkeurstemmen.
In het kanton Poperinge scoorde de VLD-lijst 25,16%
(+ 4,28 %). Dit is de grootste vooruitgang in heel
West-Vlaanderen en deze score werd sinds meer dan
veertig jaar niet meer behaald in de hoppestad.
Met een persoonlijke score van 2.219 stemmen liet
Sabien de andere Poperingse kandidaten, J. Vanlerberghe (1.363) en Henri d’Udekem d’Acoz (1.174) ver
achter zich.
(bron : VVSG)
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Bedrijfsstage Picanol
Op 24 en 25 september volgde Volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu een bedrijfsstage in
een firma naar keuze. Dit gebeurde op initiatief van het
Vlaams Economisch Verbond, dat langs deze weg
poogt om politici en ondernemers samen te brengen.
De keuze van de Volksvertegenwoordiger viel op het
bedrijf Picanol, dat in Ieper alleen al 1500 mensen
tewerkstelt. Tijdens deze tweedaagse stage maakte
Mevr. Lahaye-Battheu kennis met alle aspecten van het
bedrijfsleven.

Flash

Op de agenda stonden onder meer een geleid bezoek
op de werkvloer, meetings met de managers van de
verschillende afdelingen en het bijwonen van de
ondernemingsraad. De managers signaleerden aan de
Volksvertegenwoordiger hun verzuchtingen en dagdagelijkse problemen, o.a. de administratieve rompslomp
en de moeilijk bij te houden milieuwetgeving. De
Poperingse Volksvertegenwoordiger hoopt op bepaalde punten te kunnen tussenkomen en wil in de toekomst nog veel op deze manier samenwerken met
bedrijven en/of organisaties.
(verschenen in de weekendeditie 27-28/09 van Het Nieuwsblad)

Op uitnodiging van Sabien naar
het Parlement
Op vrijdag 7 november werd het Poperingse OCMW
(raadsleden en administratie) door volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu uitgenodigd voor een
bezoek aan het Federaal Parlement.
Op die manier wou de gewezen OCMW-voorzitter
haar voormalige collega’s kennis laten maken met haar
nieuwe werkterrein. Na een bijna twee uur durende
treinreis kon de rondleiding van start gaan. De bezoekers kregen eerst een film te zien over de werking van
het Parlement en daarna volgde een rondleiding in de
zalen van de Kamer en de Senaat met een uiteenzetting
over het cultuurhistorisch patrimonium.
Tijdens de rondleiding werd even halt gehouden in het
alom bekende halfrond waar de plenaire zittingen van
de Kamer wekelijks plaatsvinden. OCMW-secretaris
Bart Vallaeys maakte van de gelegenheid gebruik om
even plaats te nemen in de stoel van onze WestVlaamse politica.
Na afloop van het bezoek werden de leden door de
volkvertegenwoordiger getrakteerd op koffie en taart.
De treinreis huiswaarts was voor de enthousiaste leden
de ideale gelegenheid om nog even na te kaarten over
hun namiddag uit in de hoofdstad.
In de nabije toekomst worden nog meer dergelijke
bezoeken gepland om zo de Westhoek dichter bij
Brussel te brengen.
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Het Alimentatiefonds
Het alimentatiefonds wordt in het leven geroepen
opdat mensen die recht hebben op een alimentatievergoeding, maar die niet uitbetaald krijgen van hun partner, een vergoeding zouden krijgen van dat fonds. Het
fonds zou “normaal gezien” in september 2004 beginnen met de uitbetalingen.
Volgens Sabien zou het alimentatiefonds echter enkel
een vangnet mogen zijn, en dit in het geval dat de
onderhoudsplichtige in het buitenland verblijft en/of
geen enkel inkomen heeft. Het kan volgens haar
immers niet de bedoeling zijn dat het betalen van
onderhoudsgeld wordt afgewenteld op de staat. Er
moet eerst en vooral een oproep komen naar de parketten om als prioriteit de zogenaamde “familieverlating”
te vervolgen.
In de strafwet staat immers ingeschreven dat een ouder
of een onderhoudsplichtige, die maanden geen onderhoudsgeld betaalt, strafbaar is met een geldboete en/of
een gevangenisstraf. Op vandaag wordt er op dit punt
echter amper vervolgd.
Sabien zet haar schouders hieronder en neemt de nodige initiatieven. We houden u op de hoogte.

Migrantenstemrecht
Sabiens standpunt wat betreft het invoeren van
gemeentelijk stemrecht voor migranten is en blijft
glashelder. Ze is tegenstander van een dergelijk stemrecht omdat ze van mening is dat wie actief wil participeren in de Belgische politiek, over de Belgische
nationaliteit dient te beschikken. Sabien verdedigt met
andere woorden de koppeling van het stemrecht aan de
nationaliteitsverwerving. De wetgeving omtrent de
nationaliteitsverwerving voor vreemdelingen werd in
1999 al aanzienlijk versoepeld (snel-Belg-wet). De
snel-Belg-wet maakt het dus mogelijk om via een eenvoudige procedure de Belgische nationaliteit te verwerven. Pas als dit punt bereikt is, kan men volgens
haar volwaardig participeren in de politiek. Bovendien
gaan de politieke rechten die men dan verwerft veel
verder dan een louter gemeentelijk stemrecht.

PWA – dienstencheques
De Werkgelegenheidsconferentie werd afgerond eind
september en van nabij gevolgd door Sabien. Eén van
de beslissingen die daar genomen werden, was dat
nieuwe werkzoekenden die geholpen kunnen worden
met jobs in de huishoudelijke sfeer (poetsen van de
woning, wassen en strijken, naaiwerkjes, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken), vanaf 1 januari
2004 georiënteerd zullen worden naar contracten via
dienstencheques, en niet langer naar werk via het
PWA-systeem.
Het doel van de beide systemen, zowel van dienstencheques als van de PWA, loopt gelijk. Enerzijds wil
men inspelen op de vraag naar sociale diensten zoals
hulp in huis, en anderzijds wil men werk creëren voor
langdurig werklozen.
Het grote verschil tussen de twee systemen is dat werklozen via de dienstencheques in het normale arbeidscircuit terechtkomen en een volwaardig werknemersstatuut krijgen, en dat PWA-werknemers hun stempelgeld blijven ontvangen met daarbovenop een vergoeding voor hun
PWA-werk.
Ondertussen is duidelijk dat de
PWA’s niet zullen verdwijnen,
maar wel dat ze voor een deel
een bijkomende opdracht
kunnen krijgen. De PWAregeling blijft immers
bestaan voor activiteiten
buiten de huishoudelijke
sfeer, zoals werk in de
tuin en kinderopvang.
Over dit onderwerp
werd door Sabien een
schriftelijke vraag ingediend aan de
minister van werk en pensioenen.
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Philips column
Poperingse VLD-babes
Meer dan vijftig jaar vooraleer
Stevaert ze manipuleert, had de toenmalige liberale afdeling in Poperinge
al haar echte babe. Madame Arlette
heeft als jonge dynamische politica
immers baanbrekend werk verricht en
niet in het minst in de vrouwelijke
emancipatiebeweging.
In de Poperingse VLD-kringen laat dit
onmiskenbaar zijn sporen na. Josiane
die haar op een meer dan voortreffelijke en uiterst plichtsbewuste manier
opvolgt, kan men bezwaarlijk nog een
babe noemen, maar achter haar staan
ze te drummen. Sabien kennen jullie
uiteraard en zij staat misschien wel
buiten categorie (al zeg ik het zelf),
Sofie verdient haar sporen in het
OCMW, Pascaline in gemeente- en
politieraad alsook in de IVVO, Els
verhuisde van OCMW naar het
Stadhuis en maakte een opgemerkte
entree, Carine en Marie-Claire staan
te popelen en zijn meer dan verdienstelijk in VLD-bestuur en -fractie en in
dit nummer maakte je kennis met
Marleen en Isabel.
Nog een geluk dat op de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ook een vast quorum mannen moet staan ...
Philip

Parlementaire activiteiten
- Vast lid van de Kamercommissie Naturalisaties
- Vast lid van de Kamercommissie Sociale Zaken
- Lid van de Kamercommissie (plaatsvervangend) belast met de problemen inzake Handels- en Economisch
Recht
- Lid van de Kamercommissie (plaatsvervangend) voor
de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
- Lid van de Kamercommissie (plaatsvervangend) voor
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Mijn medewerksters
“Sinds twee jaar ben ik actief als bediende op het advocatenkantoor Battheu en Battheu. In aanloop naar de
verkiezingen kreeg ik de kans om mijn halftijdse
betrekking als bediende uit te breiden tot een voltijdse
job. Ik probeer nu, als administratief medewerker bij
de Kamer, Sabien in haar functie als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast het
werk heb ik de handen vol met de opvoeding van onze
vier kinderen. Via mijn man (zelfstandige en bestuurslid van UNIZO) kom ik tevens in contact met de vele
vragen en problemen van het zelfstandig beroep.”
Marleen Indevuyst
“Begin september ging ik aan de slag als parlementair
medewerkster bij Sabien Lahaye-Battheu en kwam ik
terecht in de wereld van de politiek. Als licentiate vertaler werkte ik tot op dat moment in het opvangcentrum voor vluchtelingen in Westende. Met veel enthousiasme ga ik deze nieuwe uitdaging aan. Een inzet van
honderd procent is het minste wat ik van mezelf verwacht om Sabien zoveel mogelijk ondersteuning te
bieden bij haar parlementaire activiteiten.”
Isabel Sticker

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
E-mail : sabien.battheu@primusnet.be
Website : www.sabien-lahaye-battheu.be

Neem voor een afspraak gerust contact op met
mijn medewerksters op het kantoor, of stuur een
e-mail naar: marleen.indevuyst@primusnet.be
isabel.sticker@primusnet.be

