
 

  

Belangenbehartiging & 
Zorgrecht  

april 2021  

 

 

  

  

 

Stuur je ook een dikke merci kaart?  

OKRA wil voor het tweede jaar op rij de dikke merci’s verder uitstrooien in 
Vlaanderen. Iedereen die warme contacten legt, een luisterend oor biedt, een extra 
telefoontje doet, mensen betrekt, … verdient een dikke merci. In het speciale 
zorgnummer van april ontdek je naast getuigenissen en verhalen over 
verbondenheid een mooie dikke merci-kaart om te versturen naar iemand bijzonder. 

 

Lees meer  

 

  

  

Lokaal nieuws  

Geen leeftijds-
discriminatie meer bij 
premie in Aalter!  

   

Lokaal nieuws  

Ouderen laten zich 
massaal vaccineren 
in Moorsele. 

https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-t/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-h/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-h/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-h/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-j/


Jongeren verdienen 
dit ook.  

 

  

  

  

  

 

   

Wat met de digidwang van 
banken?  

Ondertussen wordt het bijna een maandelijkse traditie. 
Omdat we de voorbije weken niet stil zaten, geven we je 
een nieuwe stand van zaken over het bankendossier. 
De Kamercommissie Economie, 
consumentenbescherming en digitale agenda had 
OKRA advies gevraagd over een wetsvoorstel... 
  

 

Lees ons dossier  
 

  

    
 

  

  

→ Wanneer rechten voor alle ouderen wereldwijd? Open brief ouderenverenigingen 
vraagt Belgische voortrekkersrol op VN-conferentie.  
  

  

→ OKRA onderschrijft mee de brief van Decenniumdoelen, die vraagt voor een 
dringende beslissing over de welvaartsenveloppe.  
  

  

Informatie  
  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-o/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-b/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-b/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-n/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-n/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-u/


 

   

Nieuw energielabel  
Zag jij het nieuwe energielabel al? 
Sinds 1 maart zie je geen A+++ of A++ 
sticker meer op een nieuwe 
wasmachine of koelkast. Het label 
kreeg een make-over, zodat vergelijken 
opnieuw makkelijker wordt. 
  

 

Lees meer  
 

  

    
 

  

  

Info  

Aanmoedigingspremie 
mantelzorg  

   

Info  

Belastingvoordeel 
inwonende oudere 
familieleden  

 

  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-p/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-x/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-x/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-m/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-m/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-m/


 

   

Fiscale pensioenfiches  
De verzending van de fiscale fiches naar de 
gepensioneerden is gestart op 1 maart 2021. Alle 
gepensioneerden zullen dus uiterlijk in de loop van april 
2021 toegang hebben tot hun fiscale fiche. Deze fiche 
is raadpleegbaar op My Pension. Vanaf 19 april kan je 
een papieren duplicaat aanvragen via het online 
contactformulier en door te bellen naar 1765. 
  

 

Lees meer  
 

  

    
 

  

  

Digitaal aanbod  
  

  

 

  

  

Webinar  

My Pension 22/04  
   

Herbekijk webinar  

Coronavaccinatie  
 

  

  

→ Webinar: zorgen voor iemand met dementie (CERA)  
  

  

→ Benieuwd hoe een vaccinatiecentrum werkt? Bekijk dan zeker dit filmpje.  
  

  

Meer nieuws  
  

  

 

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-c/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-c/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-q/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-a/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-f/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-z/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-v/


 

   

Bepaal mee het 
mantelzorgbeleid in 
Vlaanderen!  

Ben je mantelzorger, of heb je als 
professional of vrijwilliger ervaring met 
mantelzorg? Dan willen we graag van je 
horen! Mis de kans niet om input te geven 
in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul de 
vragenlijst van de Academie Voor De 
Eerste Lijn en VIVEL voor 20 april in. 
  

 

Vul de vragenlijst hier in  
 

  

 

  

  

→ Ben je somber, blij of eerder eenzaam? Vul de vragenlijst van KUL in.  
  

  

→ Grootouders voor klimaat voert campagne - "Onze spaarcenten voor hun 
toekomst'  
  

  

→ Maak ik aanspraak op een huurpremie? Waar moet ik een rolstoel aanvragen? 
Dankzij de Sociale Landkaart vind je snel een antwoord op deze en andere vragen.  
  

  

→ Interesse in CM-studies over gezondheid, welzijn en sociale zekerheid? 
Beleidsevaluaties? Een analyse van tendensen? Lees dan gratis CM-informatie.  
  

  

 

  

  

Contacteer ons  

Telefoonnummer: 02 246 44 40 
E-mailadres: belangenbehartiging@okra.be 

Heb jij ook een belangenbehartigend verhaal, waarmee je andere trefpunten wenst 
te inspireren? Laat het ons weten. We nemen het graag op in de nieuwsbrief. 
  

  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-s/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-g/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-w/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-w/
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https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-yh/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-yh/
mailto:belangenbehartiging@okra.be
https://mail.statik.be/t/r-l-tlmkjll-okrdllhjdr-e/
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