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Beste ,
Ik weet niet of u ook nog aan het werk was deze maand of al met vakantie was of bent,
maar voor mij was juli nog een drukke maand: de laatste vragen in verschillende
commissies, de zomervergadering van de OVSE in Helsinki en de laatste plenaire
vergaderingen voor de vakantie, waarin we nog heel wat wetten hebben goedgekeurd.
Ook mijn vakantie staat nu voor de deur. Ik ga er even tussenuit om te genieten van
mijn gezin en vrije tijd.
Geniet nog van een deugddoende vakantie of, als u al terug aan het werk bent, van
een fijne zomer. Tot binnenkort!
Nahima

De strijd tegen sociale dumping wordt opgedreven
23 juli 2015

Het vrij verkeer van personen en de mobiliteit van
werknemers maken deel uit van de vrijheden die de
EU waarborgt. Steeds meer ondernemingen stellen
buitenlandse werkkrachten tewerk, maar dit heeft
soms schadelijke en dure gevolgen voor de
binnenlandse werkgelegenheid in bijv. de bouw-,
transport- en schoonmaaksector. In Europa ontwikkelt
zich nl. snel een netwerk van arbeidskrachten die goedkope prestaties leveren op
grond van moeilijk controleerbare praktijken.
De Kamer keurde op 23 juli een resolutie goed, die ik samen met collega's van
meerderheid en oppositie heb ingediend. Daarmee sporen we de regering aan om
de strijd tegen sociale dumping op te drijven.
Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering.
In antwoord op mijn vraag zei Minister van Werk Kris Peeters alvast de Europese
detacheringsrichtlijn die voorziet in een verstrenging, in de komende tijd om te zetten
naar wetgeving. Daarmee zullen de inspectiediensten meer wapens gegeven worden
in de controle van detacheringsfraude en zal de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
betaling van de minimumlonen verscherpt worden.
Lees meer.

Loon cash uitbetalen wordt verder aan banden
gelegd
23 juli 2015
Het wetsvoorstel van mijn collega Stefaan
Vercamer, dat ik mee indiende en dat op steun
van meerderheid en oppositie kon rekenen, zal
de contante betaling van het loon verder
beperken. Vandaag betalen werkgevers de
overgrote meerderheid van de lonen uit via een
overschrijving, of de zogenaamde girale
betaling.
Deze girale uitbetaling van het loon heeft talrijke
voordelen voor werknemer én werkgever. Het is
niet alleen veiliger, maar het leidt ook tot een
efficiënt beheer van het huishoudbudget. Cash
uitbetalen zal enkel nog mogelijk zijn wanneer dit
is voorzien door een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst.
Lees meer.

Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen
8 juli 2015

1 op 5 Belgen stelt een doktersbezoek uit
omwille van de hoge kostprijs. Daarom
bestaat voor deze mensen de mogelijkheid
om een beroep te doen op de regeling
"sociale derde betaler" waarbij men enkel
het remgeld, of het deel dat het ziekenfonds
niet terugbetaalt, te betalen, en dus niet het
volledige bedrag. In het verleden moest de
patiënt zelf aan de arts vragen of hij in
aanmerking kwam voor deze regeling.
Sinds 1 juli zijn de huisartsen wettelijk
verplicht de derdebetalersregeling automatisch toe te passen voor patiënten die
hiervoor in aanmerking komen. Dit kan een belangrijke maatregel zijn om de
financiële toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging te verbeteren.
Ik vroeg de minister naar de redenen van de vertraging in de automatische toepassing
van deze regeling. Een deel van de artsen is hiermee gestart op 1 juli. De rest van de
artsen start uiterlijk op 1 oktober. De laatste softwarepakketten, die de artsen
gebruiken voor de facturatie van de raadplegingen, worden momenteel nog
aangepast en vereenvoudigd. Om die reden krijgen deze artsen de tijd tot 1 oktober
om het systeem van de derde betaler toe te passen in hun praktijk.
Lees meer.

24 ervaringsdeskundigen armoede bij federale
overheid
16 juli 2015
Vandaag zijn er 24 ervaringsdeskundigen in
armoede en sociale uitsluiting aan de slag binnen de
federale overheid. Deze ervaringsdeskundigen zijn
mensen die in hun persoonlijke levenssfeer zijn
opgegroeid in of te maken hebben gekregen met
armoede. Via een opleiding hebben zij
vaardigheden aangereikt gekregen om een
brugfunctie te vervullen tussen armen en niet-armen
en kunnen zij hun ervaring ten dienste stellen van de
overheid bij het uitwerken van beleid.
Als antwoord op mijn vraag in de commissie stelde de Staatssecretaris voor
armoedebestrijding dat een evaluatie van de werking zal moeten uitwijzen of deze
werking van ervaringsdeskundigen wordt verdergezet en/of moet bijgestuurd worden.
Lees meer.

Deelname aan sociale en culturele activiteiten moet
ook voor mensen in armoede verzekerd blijven
17 juli 2015

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee
ze mensen in armoede kan helpen om actief of
passief te participeren aan culturele en/of
sociale activiteiten of manifestaties. Deze middelen
worden onder meer ter beschikking gesteld door het
Fonds Sociale Activering. In deze regeerperiode zal
er 15% bespaard worden op dit Fonds. De OCMW's
reageerden in een gezamenlijke brief teleurgesteld.
Het gevolg is nl. dat men minder middelen ter
beschikking heeft om mensen te laten meedoen aan
allerlei activiteiten en minder middelen voor de
bestrijding van kinderarmoede.
In antwoord op o.m. mijn vraag meldde de minister van maatschappelijke integratie
dat hij intussen al veelvuldig contact had gehad met de koepelverenigingen van de
OCMW's. Er wordt actief gezocht naar een manier om deze besparingen te beperken.
De instrumenten voor sociale activering zullen verbeterd worden en het subsidiebeleid
zal, waar nodig, bijgestuurd worden. Ik kijk alvast uit naar de nieuwe voorstellen van de
minister voor een structureler subsidiesysteem.
Lees meer.

OVSE- zomervergadering: mijn amendementen
aangenomen
17 juli 2015
Als delegatievoorzitter en lid van de
Kamervertegenwoordiging
binnen
de
Parlementaire Assemblee van de OVSE
(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa) ging ik van 5 tot 9 juli naar Helsinki
voor de jaarlijkse zomervergadering. De zitting
vond plaats op een moment dat de 40ste
verjaardag van de Slotakte van Helsinki wordt
gevierd, een politiek bindend document dat 10
fundamentele principes bevat, zoals de
principes van territoriale integriteit, de
onschendbaarheid van de grenzen, de
vreedzame
conflictenbeslechting,
soevereiniteit,
gelijke
rechten
en
zelfbeschikking van de volkeren.
Mijn amendementen in verband met mensenrechten, mensenhandel & sociale
dumping en de problematiek rond de bootvluchtelingen werden allemaal, veelal
unaniem, goedgekeurd.
Lees meer.
Lees mijn voorstellen in het verslag (de gemarkeerde delen op p. 15, 39, 50 en 51).

Toekomst van landbouwbedrijven blijft
gewaarborgd
23 juli 2015

Vandaag is het zo dat ouders, of de
erflaters, hun landbouwbedrijf reeds voor het
overlijden overlaten aan zoon of dochter, en
dus niet de eigenaar blijven van het bedrijf
tot aan hun overlijden. In dat geval blijven
vaak nog onroerende goederen over, die
behoren tot het landbouwbedrijf van de
erflater. Het gaat dan bijvoorbeeld om een
hoevewoning of landbouwgrond die verhuurd
wordt aan de zoon of dochter, die het
landbouwbedrijf heeft overgenomen en ook
exploiteert. Ze nemen dus niet alles in één keer over van hun ouders. Soms omdat de
kinderen niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om alles over te nemen.
Om dat probleem op te lossen, diende mijn collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel
in dat ervoor zorgt dat onroerende goederen die nog niet door de zoon of dochter zijn
overgenomen en eigendom zijn van de ouders, bij overlijden naar de zoon of dochter
gaan die het landbouwbedrijf heeft overgenomen. Daarmee wordt de wet aangepast
aan de realiteit van vandaag en blijft de continuïteit van het landbouwbedrijf
gewaarborgd. Het voorstel werd op 23 juli goedgekeurd.
Lees meer.

CDR Stad & Platteland: superdiverse samenleving,
maar geen buitenstaanders
De nieuwe CDR, het magazine van onze studiedienst Ceder,
snijdt het thema van stad en platteland aan. Er zijn
verschillende tegenstellingen, maar zijn deze tegenstellingen in
werkelijkheid ook zo groot?
In één van de bijdragen zegt professor Geldof, docent aan de
universiteit Antwerpen, dat Vlaanderen een overgang kent naar
een superdiverse samenleving, net zoals vele andere WestEuropese steden en regio's. En die superdiversiteit is het best
zichtbaar in onze steden. In mijn bijdrage probeer ik een
antwoord te geven vanuit onze christendemocratische
overtuiging.
Lees hier mijn bijdrage.
Lees hier alle bijdragen uit deze editie van CDR.

Dirk de Kort: naar een eenvormig snelheidsbeleid

Vandaag is snelheidsbeperking '90' de norm op
gewestwegen, maar er zijn meer gewestwegen
waar je maar 70 mag rijden. Door deze
uitzondering moet hier elke keer een verkeersbord
geplaatst worden om de uitzondering duidelijk te
maken.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk de Kort
heeft
een conceptnota
voorbereid
over
snelheidsregimes, waarin hij pleit voor een
eenvormig snelheidsbeleid op de Vlaamse
wegen. Alléén op plaatsen waar een afwijking
nodig is van de snelheid, of verwarring kan
bestaan, zou nog een bord mogen komen.
Lees meer.

Wetsvoorstellen Nahima
In deze rubriek stel ik telkens één van mijn wetsvoorstellen aan je voor. Wil je een
volledig overzicht van mijn werk in deze legislatuur, dan kan je dat vinden op de
website van de Kamer.
Lees hier meer

Gevraagd: een gezinseffectrapport bij
beleidsbeslissingen
Het gezinsbeleid is een dimensie van elk
beleidsdomein. Een gezinsvriendelijk
beleid vergt dat er binnen elk
beleidsgebeuren
werkelijke
en
systematische aandacht voor gezinnen zou
bestaan.
Dat
kan
door
het
gezinseffectrapport (GER) in te voeren als
een vast en verplicht onderdeel van het
beleidsproces, waarbij men zal kijken naar
het effect van een beslissing op het gezin.
Daarnaast is het eveneens belangrijk stil te
staan bij de alternatieven van een
beslissing om belangrijke nadelige gevolgen mogelijk te verhelpen. Ten slotte vraag ik
om binnen een GER ook een opgave van de moeilijkheden waarmee men te maken
kreeg bij het inzamelen van de vereiste informatie.
Een duurzaam gezinsleven is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van
kinderen en volwassenen. Vanzelfsprekend is het niet de opdracht van het beleid om
het gezinsleven te organiseren of te reglementeren, wel om de voorwaarden te
scheppen waarbinnen een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk wordt.
Lees mijn wetsvoorstel.

Nahima in beeld
OVSE-zomervergadering in Helsinki, 5 tot 9 juli

3de Zomerbarbecue van CD&V Hoboken 11 juli 2015

Op 12 juli ging ik een toelichting geven over het asielbeleid aan de mensen van de Nepalese
gemeenschap

De laatste zitting in het parlement voor de zomervakantie, 24 juli 2015

Viering van het Marokkaans koningshuis, 30 juli 2015

Kerkstraat plage: Een groot buurtfeest waaraan tientallen buren vrijwilliger meewerken. Ik
ben geen keukenprinses, maar in team doe ik graag mee! 31 juli, 1 en 2 augustus

Ik ben parlementslid kunnen worden dankzij de steun en sympathie van velen.
Daarom maak ik graag tijd vrij voor jou. Wil je met je vereniging graag eens het

Federaal Parlement bezoeken en genieten van een gratis rondleiding ?
Wil je met je vereniging een debat of informatiesessie inrichten over één van de
onderwerpen die ik volg: armoede, sociale zekerheid, pensioenen, statuut
arbeiders/bedienden, vrouw en emancipatie, gezin, vrijwilligerswerk, asiel en migratie
of een onderwerp naar keuze ?
Aarzel dan niet en contacteer mij via de hieronder staande contactgegevens.
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!

