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Federaal
"Snel-Belgwet" out, "Duurzame Belgwet" in
25 januari 2013

Vanuit CD&V hebben we jarenlang de SnelBelgwet aangevochten, omdat die helemaal
niet objectief was, er geen integratiewil
vereist was en soms zelfs Belg maakte die
hier nog nooit ��n voet in Belgi� hadden
gezet.
Ik werkte samen met mijn collega's een
alternatief wetsvoorstel uit. Het uitgangspunt
van de nieuwe wet, die inging op 1 januari, is
nu omgedraaid: eerst integreren en dan kan je Belg worden, niet omgekeerd.
Lees meer
Lees hier het interview uit de Gazet Van Antwerpen
Lees hier het interview uit Knack Magazine

Nieuwe wet op de gezinshereniging werkt
23 januari 2013

archive.constantcontact.com/fs157/1104030277723/archive/1113597661834.html
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Mijn wet op de gezinshereniging werpt zijn
vruchten af. Minder mensen die naar
Belgi� komen, maar wel met een betere
toekomst. Ze hebben allen een eigen
inkomen. Hopelijk verdwijnen daarmee de
vooroordelen dat ze allemaal steuntrekkers
zijn.
Lees meer
Lees hier het interview met mij uit de Gazet
Van Antwerpen

Meer vakantiegeld voor invaliden
18 januari 2013

Vanaf mei 2013 zullen invaliden recht hebben op 309
euro vakantiegeld. Dat hebben de sociale partners
beslist. De regering zal dit nu uitvoeren.
Met het optrekken van het vakantiegeld komen de sociale
partners tegemoet aan mijn wetsvoorstel dat al dateert
van 2004. Pas in 2010 kregen invaliden voor het eerst
een beperkte som vakantiegeld.
Lees meer
Lees hier mijn wetsvoorstel

Misbruik OCMW-steun bij Europese migranten
wordt aangepakt
15 januari 2013

Uit mijn vraag aan de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie bleek dat dankzij strengere controles, 2.907
verblijfsvergunningen werden ingetrokken van Europese
migranten omwille van misbruik van OCMW-steun.
De misbruiken kwamen aan het licht doordat er voor
het eerst databanken werden gekruist. Europeanen
mogen natuurlijk komen wonen als ze hier komen
werken, maar ze mogen geen onredelijke last zijn voor de sociale zekerheid.
Lees meer
Lees hier het artikel uit DeMorgen.
Lees hier het artikel uit de Gazet Van Antwerpen

Meer 50-plussers aan de slag
14 januari 2013

Amper 39 % van onze vijftigplussers is aan het werk. In vergelijking met onze
buurlanden scoren we dus heel slecht.
archive.constantcontact.com/fs157/1104030277723/archive/1113597661834.html
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Daarom werken we maatregelen uit om
meer 50-plussers aan de slag te houden of
te krijgen. Het herbekijken van hoe men
anci�nniteit verrekent in het loon mag geen
taboe zijn, maar ik geloof dat we er vooral
voor moeten zorgen dat mensen het langer
volhouden op de arbeidsmarkt. Een betere
combinatie gezin en arbeid is daarbij
essentieel. Volgens mij kunnen we nog veel
leren van het beleid in Zweden.
Lees meer
Lees hier het artikel uit de Gazet Van Antwerpen

Strijd tegen mensenhandel opdrijven
23 januari 2013

De minister van Binnenlandse Zaken
bevestigde mij dat burgemeesters vanaf nu
een extra politionele bevoegdheid hebben om
panden tijdelijk te sluiten indien er ernstige
aanwijzingen zijn dat deze worden gebruikt
voor mensensmokkel en mensenhandel.
Meer dan een jaar geleden heb ik deze wet
mee bedongen en goedgekeurd.
Lees meer

Fraude bij dienstencheques aanpakken
22 januari 2013

Ik heb de minister van Werk aangemaand
om meer aandacht te hebben voor
frauduleuze praktijken bij het gebruik van
dienstencheques. Dienstencheques zijn
een belangrijke tewerkstellingsmaatregel
die zorgt voor tewerkstelling van meer dan
170.000 mensen in Belgi� en waarbij vele
gezinnen kunnen rekenen op goede en
betaalbare huishoudhulp.
Lees meer
Herbekijk hier het verslag van actua-tv

Antwerpen
archive.constantcontact.com/fs157/1104030277723/archive/1113597661834.html
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Borgerhout in hart en nieren
14 januari 2013

Ik legde op 7 januari de eed af als
districtsraadslid in Borgerhout en we
hadden al direct een pittige discussie.
Deze week bepraken we het
bestuursakkoord. Ik ben een
voorstander van een constructieve
oppositie. Een aantal punten uit het
bestuursakkoord, o.a. diegene die uit
ons CD&V-programma zijn geplukt, zal
ik uiteraard steunen. Maar ik zal
kritisch en waakzaam zijn en aandacht
vragen voor problemen die te weinig aandacht krijgen door dit bestuur.
Lees meer

Neem deel aan het Grote Armoededictee van KWBACW
27 januari 2013

Was je thuis de beste in scrabble? Wil je
de held zijn van je leerkracht Nederlands,
van nu of weleer? Wil je een nuttige
maar ook leuk avondje uit? Kom dan
zeker naar het Grote Armoededictee,
opgesteld door auteur Erik Vlaminck en
taaltuinier Michel Meynen, op 4 februari
om 20 u in Antwerpen in de gebouwen
van het ACW (Nationalestraat 111, 2000
Antwerpen). Als juryvoorzitter zal ik er al
zeker zijn, tot dan !

Nahima ondervraagt
1. Mondelinge vraag over de ratificatie van het verdrag waardig werk voor
huispersoneel
2. Mondelinge vraag over de fraude met dienstencheques
3. Schriftelijke vraag over extra bevoegdheden van de burgemeester in het
kader van bestrijding van mensenhandel
De afgelopen maand hebben we heel wat beleidsnota's besproken. Voor
verschillende van die beleidsnota's was ik verslaggever, hieronder een overzicht:
1. Verslag van de beleidsnota Sociale Zaken, deel sociale zekerheid
2. Verslag van de beleidsnota Sociale Zaken, deel werk
3. Verslag van de beleidsnota Sociale Zaken, deel sociale fraude
archive.constantcontact.com/fs157/1104030277723/archive/1113597661834.html
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Nahima op stap
Het aantreden van een nieuw jaar is traditioneel de aftrap van vele
nieuwjaarsrecepties, ook voor CD&V. Het waren alvast leuke events, ��n voor
��n. Alvast hieronder enkele recepties in beeld.
Nieuwjaarsreceptie Niel

Nieuwjaarsreceptie Wijkcomit� Willibrordus

Nieuwjaarsreceptie district Antwerpen

archive.constantcontact.com/fs157/1104030277723/archive/1113597661834.html
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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 email 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!
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