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Federaal
Steeds meer langdurig zieken terug aan het werk
19 maart 2013

Uit een vraag van mij aan staatssecretaris
Courard blijkt dat er in 2012 om en bij de
30.000 mensen terug deeltijds aan de slag
gingen. Ruim 40 % van hen hervatte nadien
voltijds het werk. Dit is goed nieuws, zowel
voor de betrokkenen als voor de
ziekteverzekering omdat dit een besparing
is.
Lees meer
Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden

Nu ook aanpak van schijnsamenwoonst
19 maart 2013

Weldra keuren we een nieuw wetsontwerp
schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst goed. Dit
wetsontwerp, dat zich gedeeltelijk baseert op enkele
wetsvoorstellen van mij, zal schijnhuwelijken strenger
en effectiever bestraffen en enkele leemtes in de
huidige wet zoals schijn-wettelijke samenwoonst
dichten.
Indien we echter willen dat schijnhuwelijken en
schijnsamenwoonst effectief worden aangepakt,
dan dienen er niet enkel strengere wetten te zijn,
maar moet de strijd ook op het terrein efficiënt
gevoerd worden. Daarom moet er nog dringend een
gegevensbank komen en moet het gerecht altijd
optreden bij misbruik.
Lees meer
Lees ook "één op de drie samenwonenden heeft geen papieren" (GVA)
Lees ook "Parketten moeten alle schijnhuwelijken vervolgen" (GVA)
Lees ook "Lanjri vs. Demir" (GVA)

De staatshervorming: een overzicht
2 maart 2013

De staatshervorming lijkt soms iets van een vervan-mijn-bedshow, maar dit is niet zo.
Staatssecretaris Servais Verherstraeten legt ons
uit dat het ons allemaal aangaat, van wieg tot
rusthuis.
Lees hier het artikel uit De Standaard
Lees hier het verslag op Deredactie.be

Migratiebeleid evolueert in goede zin
9 maart 2013

Ik sta positief tegenover de evolutie van het migratiebeleid.
Tijdens de regeringsonderhandelingen, waar ik voor CD&V heb
onderhandeld, is gekozen voor een ambitieus project rond
migratie. De resultaten zie je vandaag. 2012 was in deze een
kanteljaar.
Hier kan u mijn evaluatie uit de GVA vinden.

De strijd tegen mensenhandel opdrijven
21 maart 2013

Op 21 maart hebben we in de plenaire zitting
beslist dat alle vormen van seksuele uitbuiting
als vorm van mensenhandel beschouwd worden.
Daarmee wordt mijn wetsvoorstel gerealiseerd.
De huidige wetgeving beperkte zich op heden tot
seksuele uitbuiting tot prostitutie en
kinderpornografie, maar die definitie was te
beperkt.
Lees meer

De begroting op het juiste spoor houden
2 april 2013

Met minister Koen Geens staat er een nieuwe man aan het
roer van de FOD Financiën, maar onze ambitie blijft
dezelfde: een correcte ambitieuze begroting en liefst in
evenwicht.
Dit is niet onbelangrijk. Een begroting op orde is de beste
manier om onze economie en onze ondernemingen
opnieuw te laten groeien. Om dit te kunnen bewerkstelligen
hebben we afgelopen weekend nieuwe maatregelen
moeten nemen in het kader van de begrotingscontrole.
Lees meer

Extra plaatsen voor kinderopvang
3 april 2013

Overal in Vlaanderen, maar zeker ook in
Antwerpen worden we geconfronteerd met
gezinnen die geen opvang kunnen vinden voor
hun kind.
Het is zelfs niet ongewoon meer dat kersverse
moeders en vaders willens nillens in het eerste
levensjaar van hun kind extra verlof moeten
opnemen, omdat ze niet zo snel een plaats
vinden. Ik juich de beslissing van minister Jo
Vandeurzen dan ook toe om extra budgetten vrij te maken voor kinderopvang.
lees meer

De groene lijn staat roodgloeiend
19 maart 2013

Ik heb staatssecretaris Courard nogmaals
aangemaand om de werking van de groene lijn voor
personen met een handicap grondig "onder handen te
nemen" opdat een correcte dienstverlening mogelijk is.
Lees meer
Hier kan u mijn mondelinge vraag vinden

Discreet bevallen: weldra mogelijk in België
1 februari 2013

Ik ijver al sinds 2008 om discreet bevallen
mogelijk te maken. Ik ben dan ook zeer
tevreden met de vorderingen in de Senaat
met betrekking tot dit dossier.
Dinsdag 5 maart startte de Senaat de
voorbereidende werkzaamheden op en als
alles verloopt volgens plan zal het dit
voorjaar kunnen worden gestemd, waardoor
discreet bevallen mogelijk wordt.
Lees meer

Dringende medische hulp, een verduidelijking
27 maart 2013

De voorbije weken kwam het OCMW van Antwerpen
regelmatig in het nieuws in verband met
migratiepolitiek.
Zo kwam ook dringende medische hulp ter sprake. Ik
heb de voorbije weken dan ook zowel minister
Onkelinx als staatssecretaris De Block ondervraagd
over deze materie want dringende medische hulp is
een basisrecht, ook voor mensen zonder papieren
indien ze voldoen aan een aantal criteria.
Lees meer

Antwerpen & Borgerhout

Toch geen nieuwe "vreemdelingentaks"
29 maart 2013

Cathy Berx, de gouverneur van
Antwerpen, schorste de beslissing van de
stad om een "vreemdelingentaks" in te
voeren. Een nieuw reglement toepassen
dat juridisch niet sluitend en bovendien
niet billijk is, zou enkel tot nieuwe
problemen hebben geleid.
lees meer

Meer Velo-stations in Borgerhout
26 maart 2013

Op 25 maart heb ik de districtsraad het
districtsbestuur ondervraagd over de bijkomende
VELO-stations in Borgerhout.
De nieuwe locaties die alvast beslist zijn, zijn: de
Engelselei, Turnhoutsebaan, Fonteinstraat , het
Terloplein en het Krugerplein ter hoogte van de
Delareystraat.
Lees meer
Hier kan u mijn interpellatie vinden

Rellen in Borgerhout, nee dank u !
22 maart 2013

Ik was opgelucht toen bleek dat de burgemeester van Antwerpen de betoging van het
N-SA uiteindelijk toch verbood. Zowel ikzelf en CD&V-Borgerhout, de buurt, de
winkelvereniging BoHo, Unizo alsook het district hadden aangedrongen op zo'n
verbod.
Hier kan u mijn persbericht terugvinden

Nahima in beeld
Samen de lente inzetten op HOLI 2013 bij de Nepalese gemeenschap

Op naar Vlaanderens mooiste

Zelfs te voet is de Paterberg beklimmen een hele kluif, respect Cancellara

Op 8 maart was het "Cravattendag"
Ook op vrouwendag blijven we op en top vrouw, maar we komen op voor gelijke
rechten tussen mannen en vrouwen, daarom dragen we de das.

Wil je meer weten over deze actie en waarvoor we pleiten ? Klik dan zeker hier.
Wil je ook een foto van jezelf met een cravatte online zetten ? Dan kan je deze steeds
uploaden via deze link.

Varia
Iedereen welkom op de Bronzen Pagadder 2013

Nahima Lanjri
Paleis der Natie
1008 Brussel
Tel: 02/549 89 45
E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier

Heeft U nog vragen of opmerkingen? Bent u verhuisd of is uw e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail
of bel mij gerust.
Kent u nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.
Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!

