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Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik blik nog even terug op de laatste weken van 2018
en vertel u waar ik 2019 mee heb ingezet. Veel leesplezier!
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Geef mensen met een handicap het sociaal tarief
voor gas en elektriciteit met terugwerkende kracht!
15 januari 2019

Andersvaliden moeten vanaf het
moment dat ze erkend zijn als persoon
met een handicap, en dus vanaf de
ingangsdatum dat zij een
tegemoetkoming krijgen, ook hun recht
op sociaal tarief voor gas en
elektriciteit kunnen doen gelden.
Mensen met een beperking moeten na
hun aanvraag vandaag soms lang
wachten om daadwerkelijk een
tegemoetkoming te krijgen, waardoor ze
soms maanden- of zelfs jarenlang te veel
betalen voor hun gas en elektriciteit.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFv804RXe0_tkqrIjfCMB-jXrOXd7wGIYgbixrDv1E0h8KoaHjw919uxQ6q-CjVZYJ6jCp6vuOXUifqKAJFE8GWSCwRlPi0yE1JIvEenPIYMHCZsX9Q1kWvgQ==&c=&ch=


Sociaal tarief voor gas en elektriciteit voor
mensen met een beperking retroactief

toekennen

Voor een gemiddeld gezin is dat al
gauw een verlies van + 280 euro per
jaar. Daar waar de tegemoetkoming
wél retroactief wordt toegekend, was
dat tot nu toe niet het geval voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
voor personen met een beperking.
  
Daar komt nu verandering in. Ik ben zeer blij dat het parlement mijn wetsvoorstel
daarover unaniem heeft goedgekeurd!
  
Lees hier meer.

Ook vrijwillige ambulanciers mogen nu 6.000€
bijverdienen
30 januari 2018

Binnenkort hebben niet alleen de vrijwillige
brandweerlieden en de vrijwilligers van de
Civiele Bescherming, maar óók de
vrijwillige ambulanciers recht op een
vrijwilligersvergoeding die tot 6.000
euro wordt vrijgesteld van belastingen
en sociale bijdragen. Een gelijkschakeling
waar ik al sinds 2015 voor ijver werd
afgelopen week goedgekeurd in de
commissie Financiën. Een goede zaak,
aangezien vrijwillige ambulanciers immers
hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding
genoten en aan dezelfde regels

onderworpen zijn. Waarom zou er dan een onderscheid zijn tussen een vrijwillige
ambulancier bij de brandweer en een vrijwillige ambulancier bij een
ambulancedienst? Die discriminatie hebben we nu weggewerkt.

Lees hier meer.

VN-pact - tekst en uitleg
7 december 2018

Over het VN-pact, het Global Compact on Migration,
zijn al ettelijke liters inkt gevloeid. Er is al heel wat
gediscussieerd en zelfs ruzie gemaakt met een
politieke crisis tot gevolg. Veel mensen vinden dit
onbegrijpelijk en vragen zich terecht af wat nu wel en
niet waar is van hetgeen beweerd wordt. Daarom geef
ik hier graag wat tekst en uitleg.

Lees hier meer.

Wie graag meer weet over het asiel- en migratiebeleid
én het VN-Pact is van harte welkom om de
gespreksavond van Beweging.net Schoten op
woensdag 6 februari. Meer info hier.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvb2NPRyM2eNUqa5aFlOmDD7a-W6B7ZUwiaPEPBsknvLLf6xpw6hQW5kc-MXPODJn06hc1hypIkYU3xRK25sIhQR5N6RQf2Sb7bhQF5IItqo8UDzFWhfIv4XSZS_wSrU2rU2IyS3a5UyQSU0PRwdGCWBYz6xcBOZSSwZ1vATTpogPczgiPvllF4etCS8WG_NGIPTg1XYTQLL8QiMqzWcW2qA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvU_4juubtsY8Z7EQNe_GYdo4wO2odSoZOWyLrnOK-K_IaKP2Y20Lofbh1Znicz3EyDDMMZipOh6amCFmN98mBvaqPVOyyzXWPUZo3MOtURcmGSHOo9NugV2enbBEIuRt6UHV4OtLy5x2rm3Ue28ZtYm-sSRBCFxWDpDOi8cq82KseePvMEzn5frbflHYAaMmpPpl3HvyIcbd37I9h9kWxT95_yQ99aiqQ4-b7iDNZrWp79ShIA8zZ-XofeZ0RbKO189zn2C2NwOpexUHAzq6hHYTFZZf_Uo86&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvrhHbTbM6UoJOPBE10jwUtycI1gtmJP4aoJFEBLSb51oJsa2gMbTKyVWVdNXohLvn1gJsWRjire6GjxEJ15AkdiGg5Ls6V6P0B7L9iCQuriRcILuDpfSRthNELVn9SCauv-X16XLSD0k6UWUvPZmQcmLc8zB_Urt0596S38UlHaJhjzLLdJ0Qnw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvGKxt65ochPYB4IFHu7FtyTi9dELQ-iuZ0dhFnZi5K4Av3q49cqTjR3jRN7xSFd4bHJkTPYlFJgOhcBf2khKBRwENl2ATgrQAq8HpDnTNWkV64jMkwbTBWqKFD7yrTikzzSMDB-8mXUfay68fJ_3TVR0iuGzfQlEziF0cg7-O6zY8j5nQcPNmGvPTvihgIbaL&c=&ch=


Het Antwerpse bestuursakkoord doorgelicht (ATV)
16 januari 2019

ATV Wakker op zondag 13 januari 2019
  
De ambitie van CD&V Antwerpen blijft om van Antwerpen de meest leefbare stad te
maken. En een leefbare stad, dat is een stad waar iedereen zich thuis voelt. Tijdens
ATV Wakker op Zondag ging ik met de collega-fractieleiders een eerste keer in
debat over het bestuursakkoord en gaf ik onze visie op mobiliteit, veiligheid en
diversiteit.

Lees hier meer.

Armoedebestrijding is ook de meest kwetsbaren in
beweging krijgen
17 december 2018
  

Debat armoede ATV Wakker op Zondag
16 december 2018

Vorige maand ging ik ook in ATV Wakker op Zondag in debat over armoede. Werk is
een belangrijke factor om uit armoede te geraken of om niet in armoede terecht te
komen. De afgelopen jaren hebben we veel mensen aan een job geholpen. Maar juist
die doelgroep die het het moeilijkst heeft, daar blijven de cijfers helaas stabiel. Voor
die groep moeten we ambitieuzer zijn en de handen uit de mouwen steken.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvNAh2sS45tea0ezGXrVfQp-T1_9K7YLUhWYF_Y5n_CmsWs1mV5DvAPXphzXQWtXMQnum-PIq6nnHSgAYvx9VcKtUI9UuhihV1dTCEVABRToouo9KalMlsD4vjjuxeHss3b1myKvlMPxg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvXXcodbAoJKR3bonCaWej_VI_oddCRyNWZHEFWL87GcZwk0CoPBDhGMfVRz-hL8THbYW492BuGpYKnmFvwYL3u1CXiEuSfuHOCxy9jAPUtlO8TZCPr-CxqpXbT-ioXNX2rWhHNlJ4xUTlKH1Ji9g8kuwXgW2zyHNPzgqSqiLxwpHVeKEtOy5Jd5ltRwn1VFN9&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvHio0KECYhb83uwZbTX-3YEoJ8NhoBKsDd6Ug6yEmdTPrjKozeUOvv2i3kMDCw3X2YLfTmWsqbPXcWeIVN4lFEtHlAvwOsoGcNlWwNoyKD7vndBahbhcvyZU1wcAJyJRisQy1ffYKZ_Z9o-nWb5HV_WuILUe2s3nVQ9xAuhm4lvfbPOZLwqzogdFKLbA99XwmQgyCc7YbRZWtc3-_b_y6ekjaDBFfTAm3&c=&ch=


Lees hier meer.

Pleidooi voor een correct en rechtvaardig
migratiebeleid
16 januari 2019

Afgelopen maand kwam aan het licht dat er door
tussenpersonen grof geld werd gevraagd om
mensen aan een humanitair visum te helpen. Dit
moet uiteraard tot op het bot onderzocht worden door
het gerecht. Maar, dit had wellicht vermeden kunnen
worden als er meer transparantie en objectiviteit was
gekomen in de toekenning van deze humanitaire
visa. Wie mij volgt, weet dat ik daar al sinds 2015
herhaaldelijk op heb aangedrongen in het parlement.
Dat het gaat om een gunstmaatregel, waarbij de
bevoegde staatssecretaris geval per geval beslist, is op
zich geen probleem. Zolang de toekenning maar gebeurt
in alle objectiviteit en transparantie. 

Maar wat blijkt nu? Voor humanitaire visa was er tot
vandaag de DVZ-weg, die moeilijk en omslachtig is, en er was de kabinetsweg. De
mensen  die via een bekende tussenpersoon rechtstreeks naar het kabinet gingen,
hadden veel meer kans om een humanitair visum te krijgen. Dat is niet rechtvaardig.
Mijn pleidooi voor transparantie en objectiviteit bij humanitaire visa zal ik meer
dan ooit blijven herhalen.

Lees hier meer.
Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering.

Nahima in Antwerpen

Nieuwe start in de Antwerpse gemeenteraad
7 januari 2018
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvthr0spXNvhodDNZTgfcIctKSRniT4AXm6ameIGO1hvugS6N98KGp1ByhqpLxKRnGtvp_78X8D48FmhAqyUF82b0K3Wuta2_IsEVDXg6zAf3kjQBEi1GXZuPwHfN_C_4nJegtbi0EDaaS4nwicNAKlHSAmKn34W30ZwE3deMv3_BxNkkmaV1h_TsXzk8ut7EOG8BY_t20MBLJEewrKrG3cQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvrf-WZLIDt84V_DLL0qvaRROvi9QEhav-39saLijTCSkUc96IYA1gtRKRBmTwcZRp8o9EG3_muOXVwR_LiZqcEf-xYciJaaR1BsrmUMGxaw1WDwM8IvG8oQZs5BWTS5S2Zby_7tUNLmV5JtAvXq7D1NFpz7sL6QfaaUbeovMRrRhzQVBZIw1lH5xLX_pL-9P_R4mJXfBFhHAwDeNn0Pc8VVqpg1h2IhxY&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvYjHw6njauE-YKF2rd5KUA9J4OkHMTNnyaNxiu9lqKAAYSMgXtDkkoYY9ccHzvkhfNNzNAWi7AQXHLDqhR-SAbFAYRtGGdkz_Bpb-cscbRZGrYzfqWyTs7kQhENyneBs3pzXqChWAcQLMza6szivO_mKem5PjnYqOYSgvbRefHA3MgFPUzoMjNAp23LyOYmEiM_tGdqnImdV1RWIMC2Zz6zED3CxeWklN3fDmEbQ3c1sMEYLoG265oRYTLJqfhtBS&c=&ch=


Op 7 januari legde ik opnieuw de eed af als gemeenteraadslid
in de stad Antwerpen. Als fractieleider zal ik, samen met mijn
collega's Sam Voeten en Caroline Bastiaens ook vanuit de
oppositie blijven werken aan een betere en meer leefbare
stad voor elke Antwerpenaar.
  
We zullen als oppositie kritisch zijn, maar ook constructief.
Want ook vanuit de oppositie kan je meebouwen aan een
leefbare stad. Het bestuursakkoord lijkt op een kameleon met
rode, groen, oranje, blauwe en veel gele elementen. Dat is op
zich niet slecht, maar we vrezen toch dat die kameleon bij de
uitvoering van het bestuursakkoord finaal geel zal kleuren. We
geven de nieuwe bestuursploeg het voordeel van de twijfel en
zullen hen beoordelen op de uitvoering van hun plannen. Die
constructief-kritische rol zullen we zes jaar met veel verve op
ons nemen.

  
Lees hier meer.

Geen privé-detectives meer voor sociale fraude in
Antwerpen
18 januari 2019

Meer dan een jaar geleden trok ik aan de
alarmbel omdat het Antwerpse OCMW een
privébedrijf inschakelde om na te gaan of
steuntrekkers geen buitenlandse inkomsten of
eigendom hadden. Dan zouden zij nl. hun
uitkering verliezen. Laten we duidelijk zijn, elke
vorm van fraude of misbruik moet worden
aangepakt, maar het moet wel op een wettelijke
manier gebeuren.
  
Zoals ik eerder al zei, blijken deze onderzoeken nu onwettig te zijn. Enkel
maatschappelijk assistenten zijn bevoegd om deze controles uit te voeren. Zij hebben
de juiste opleidingen, hebben de eed afgelegd en zijn gebonden aan het
beroepsgeheim. Ik verwijs dus opnieuw naar mijn eerder voorstel om fraude op te
sporen via dubbelbelastingverdragen en via een federaal fraudebureau, waarbij
informatie wordt uitgewisseld tussen landen. Deze piste is wél juridisch sluitend. Dit is
beter, efficiënter én minder kostelijk.

Lees hier meer.

Rubriek: Wist je dat...
Regelmatig zet ik op Facebook een kort en nuttig weetje. Wist je bijvoorbeeld dat je
voor 2 euro de trein kan nemen om te gaan solliciteren als je werkloos bent? 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvqV2rIdmakc-sljeeTywpnBO37Fcbpdifto5hEoryfgZT119TR7y88yBR_tD2uRs4zG4Na3MnqxM46mME6391h5EDuitB2f1vofv6RE_MYeE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvZn4sb4tMkL4959LGUVQ0BgniVrYu9NRDQ8f8prCGFmzoBH-pGIrwnKlvbzWXak_oiKWN6wnD0MkDjMwT5OL64vkY37LHHAczU7qxdgQa1C1Avz_0LHalQg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvbUbtXO5yjs6sUVhgeDPJPCxsVg0wPuQx9cQC83jrLAeFfxBDS7ak3kGnn1x0_7UiDY1agaC5Bc99qxWJr4NtJR3EXsp3NXOoBblNTqxFK_Kzd8l4SpUpRzYkmzGUay-A1bma0o0OcZN1mw43bLvJDHlYTLrFcmgBZBC4duaFfWE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvMlrTPTP88XQzpzkgAyFC6QwBCh1byw_bqqA4lquXz_K-dl2eHWF_LVPOOiE7hzq1tuk2vIgiu39IIagJDhYGFVOmbra45L2-wD1d0n7fSy89ZmYsr2inPxrYhzBs2opc_98g6XVTISxewIqIvsh5V5AiEHVu0WLvdzLYPTn9qyvdWMCrw2y0zgHT-1wV5FFYcK3S0a7kbQo=&c=&ch=


 

Benieuwd naar mijn andere wist-je-dat-jes? Kijk dan zeker op mijn website.

Dirk De Kort: wat is uw #fileidee?
22 november 2018

Bent u de files ook zo beu? Samen met de andere CD&V-collega's in het Vlaams
Parlement lanceerde Dirk al heel wat voorstellen om de files te bestrijden. Maar hij wil
verder gaan en beroep doen op uw dagelijkse ervaring en expertise. 

Wat is uw #fileidee? 

Lees hier meer.

Fileidee: treinfietser Dirk de Kort

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvdnOjPr-ZPHxWVYpx0dXyW2EkjBdMYqf5_kKcVWwnqCX-Cv5j7xGEt5EixDnQ907BCqz4ySytVN-VTZrmnzk2dd2Rku-MN5RGPURFzZnixAFyjrK-d0EdYgu6AhDgGTwPcJvPSDMGqvkLlOS65yttzg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFv6Koua3BVsVCet0SrhbW6nHjkevl5vJcojfT3ca-NQnG8XWSSZDYgUAEEOEJ6KnlGweh4BMWUP1w7UCVl6p-Un981q3vwv6EN8pfaU_8Ht7c=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE76gBtT5iDvFvzakTyviTaTRtAbSr6OOBHsbcad26rBrPkLqYFIk-c52sfkYUe4r40tIwgt5UPsd4elsuGFq34moehPFUhWTFnaYr8vg36flLGTLkQxBT-t1zJFx7GzH5-aYAylncfUZix0fD8Xs3Qto=&c=&ch=


Nahima in beeld

Nieuwjaarsrecepties à volonté in januari! Ik ben blij om in de vele CD&V-afdelingen
van de provincie Antwerpen zoveel engagement 
 

 

Mijn andere activiteiten op een rijtje.
    

Bovenste rij vlnr: Herdenking van de Holocaust in de Kamer; mijn laatste
districtsraad in Borgerhout; op verkiezingsobservatiemissie naar Armenië 
Middelste rij: Cake Festival van de Bengaalse gemeenschap in Antwerpen
Onderste rij vlnr: Tamu Losar vieren met de Nepalese gemeenschap; werkbezoek
aan huiswerkklas SLIM in Hoboken; met tante Keltoum couscous maken voor het
goede doel.



Nieuws van Mama Lufuma
Voor vzw Mama Lufuma organiseerde ik samen
met mijn medewerksters een wafeltjes- en
cupcakeverkoop tijdens De Warmste Week.
De actie was een groot succes. We haalden
maar liefst 745 euro op. Met deze opbrengst
zorgen we bijvoorbeeld dat deze kleine
pagadder, Dieu-Merci opgevangen wordt en
dat zijn moeder Mathy naailessen kan volgen in
ons naaiatelier. Met het overige geld wordt de
campagne rond familieplanning verder
uitgewerkt, waardoor vrouwen uit de buurt
seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen
krijgen.
    
Mijn dank aan iedereen die het project al gesteund heeft. Zonder jullie steun zou
Mama Lufuma niet zoveel moeders en kinderen kunnen helpen. Wie nog graag
financieel wil steunen, kan dat op de volgende rekeningnummers:

Voor giften vanaf €40 kan je een fiscaal attest krijgen. Dan is de begunstigde: 
OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma
IBAN: BE14 7360 1595 8483 - BIC: KREDBEBB
Gelieve als begunstigde letterlijk "OSJ-Steunfonds - Mama Lufuma" te vermelden.
 
Giften onder de €40: vzw Mama Lufuma



IBAN: BE66 7440 2041 3843 - BIC: KREDBEBB

 
Elke gift, hoe klein ook, is meer dan welkom.

Wil je van dichtbij opvolgen waar ik mee bezig ben? Je kan mij volgen op
Facebook, Twitter en Instagram. Wie hier klikt, komt op mijn Facebookpagina terecht.
Klik je op 'Vind ik leuk', dan blijf je op de hoogte van mijn berichten. Ook op Instagram
en Twitter kan je mij volgen.

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 deze contactgegevens:

Nahima Lanjri
Paleis der Natie

1008 Brussel 
Tel: 02/549 89 45 

E-mail: nahima.lanjri@dekamer.be
Facebook: klik hier 

 
Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ben je verhuisd of is je e-mailadres veranderd? Stuur een e-mail of bel mij gerust.
Ken je nog mensen aan wie ik deze nieuwsbrief mag sturen? Geef mij een seintje.

 Nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de voorgaande nieuwsbrieven!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE77sU-sEBqAa9tyd_N8QtX43h6MoOWNBiYxiwf_ey7NY5u4vOioL_HCeC517r80am4R3RACQNav7YoKU7vK5g48HQpuF-PKupDDTcLrXG-wD5SFndI6M-d6WgVKrlBy2D4ofKLdlto6G2IJvgWt0htCg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tSeEvwjGt7RNKh7cUpowgEoGGB0gNUdBhflgOR9LmHR3tqVpzciE73OGRD59xBkGJMuNkB7OIMnL5-aPm2fQKpy89qN5wyqKUAGf18Pf3e6k0NTyG5t0_1GGAxeCiZ5iUVbzQs066n67B4-C51S_B5KLlmsLVz6eGmGXI-f5l_MajQTzZqO13EgKKAmfA5O4&c=&ch=
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