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Heb jij in je testament een duolegaat ten voordele van een goed doel staan? Let dan 
op, vanaf 1 juli wordt het fiscaal voordeel afgeschaft! Je kan wel nog een schenking 
of testament voor een goed doel opstellen. Of wou je vooral iets nalaten aan 
vrienden of verre familie? Dan is de nieuwe 'vriendenerfenis' misschien iets voor 
jou. Je kan tot €15.000 nalaten aan een tarief van 3% i.p.v. 25%. Je leest er alles 
over in de infofiche van notaris.be of op www.vlaanderen.be/vriendenerfenis. 

 

Lees meer  

 

  

  

Info  
  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-j/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-t/


 

   

Ken je de 
BelRAI screener 
al?  

Om in aanmerking te 
komen voor het 
zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden word je 
zorgbehoefte 
ingeschaald. Dit 
zorgbudget bedraagt 130 
euro per maand en krijg je 
wanneer je een hoge 
zorgbehoefte hebt. Vanaf 
1 juni 2021 is er een 
nieuw meetinstrument om 
de zorgbehoefte te 
kunnen bepalen voor dit 
zorgbudget: de BelRAI 
screener. 
  

 

Lees 
meer  
 

  

    
 

  

  

Zoek je een oplossing voor jouw probleem?  

Iedereen heeft het wel eens voor. Je bent niet tevreden over een bepaalde 
dienstverlening of organisatie waar je beroep op hebt gedaan. In veel gevallen lost 
het probleem zich op door rechtstreeks een melding te doen bij de betrokken dienst. 
Maar waar kan je terecht indien je niet tot een vergelijk komt met de dienst of 
organisatie in kwestie. Dan biedt een ombudsman een uitweg. Via de website 
www.ombudsman.be krijg je een goed overzicht met welk probleem je waar terecht 
kan. 
  

 

Lees meer  
 

   

  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-i/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-i/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-d/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-h/


 

   

Vaccinatiepaspoort  

Ben je volledig gevaccineerd? Download je 
paspoort op de website 
mijngezondheid.belgie.be of 
www.myhealthviewer.be. Log in met je eID 
en klik op 'Eu Digitaal COVID-Certificaat'. 

Je kan ook een papieren versie telefonisch 
aanvragen op het nummer 078 78 78 50 
(Vlaanderen) en 02 214 19 19 (Brussel). Doe 
dit tijdig (minstens 1 week). Druk drie maal 
op het cijfer 1, vul je rijksregisternummer in 
en druk op #. Druk nog eens op 1. Dit wordt 
met de post naar je officieel adres gestuurd. 
  

 

Meer informatie  
 

  

    
 

  

  

Actua  
  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-k/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-b/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-n/


 

   

Pensioenverhogingen 
in juli  
In april werd de 
welvaartsenveloppe voor de 
komende twee jaar verdeeld. 
Vanaf juli zullen sommige 
gepensioneerden hierdoor meer 
pensioen krijgen. In het artikel 
geven we een overzicht van alle 
pensioenverhogingen.  
  

 

Lees 
meer  
 

  

    
 

  

  

Basisbankdienstverlening  

Zoals we jullie hebben beloofd, laten we het bankendossier niet los! Samen met tal 
van andere organisaties schreven we eind juni een persbericht over het charter dat 
tussen de overheid en financiële sector mogelijks binnenkort wordt goedgekeurd. 
Daarnaast schrijven we vanuit hetzelfde collectief minister Van Peteghem 
(financiën), minister Dermagne (economie) en staatssecretaris De Bleeker aan om 
onze bezorgheden over te maken.  
  

 

Lees het persbericht  
 

   

  

  

  

  

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


 

   

Meer handen die zorg 
kunnen dragen in 
woonzorgcentra  

De coronacrisis heeft zoals we weten 
een aantal pijnpunten in de zorg 
blootgelegd. Al jaren geeft OKRA aan 
dat de financiering niet volstaat om de 
nodige kwalitatieve zorg te kunnen 
geven in de Vlaamse woonzorgcentra. 
Door de ongelijke financiering van 
bewoners met een zwaar zorgprofiel op 
te heffen, wordt er een belangrijke stap 
gezet naar meer handen in de zorg. 
  

 

Lees meer  
 

  

    
 

  

  

Rijbewijs in bankkaartmodel? Vernieuw tijdig!  

Sinds juli 2010 krijg je in België een Europees rijbewijs in bankkaartmodel 
afgeleverd. Deze rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar en werden 
door de coronacrisis voorlopig verlengd. Binnenkort vervallen ze echter en moet je 
ze hernieuwen. Vervalt jouw rijbewijs binnenkort? Stap dan zelf tijdig naar het 
gemeentebestuur. Je wordt niet persoonlijk op de hoogte gebracht! 
  

 

Lees meer  
 

   

  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-m/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-c/


 

   

Lokale overheid moet blijven 
investeren in goede en 
betaalbare zorg  
De ouderenzorg is de afgelopen maanden niet 
weg te slaan uit het nieuws. De pandemie heeft 
de vraag hoe we onze zorg het best kunnen 
organiseren op scherp gesteld. Momenteel ligt 
een veelbesproken decreet op tafel dat de deur 
openzet voor privatisering van de publieke 
zorgvoorzieningen. 
  

 

Lees 
meer  
 

  

    
 

  

  

 

  

  

OKRA-leden in de kijker  
  

  

Kopzorgen  

Mantelzorgers - 
Rosette & Ria  

   

Kopzorgen  

Gebrek aan 
bankautomaten - 
Jacqueline & Julien  

 

  

  

Internationaal  
  

  

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-q/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-q/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-a/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-a/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-f/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-f/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-f/


 

   

Ouderenrechten 
wereldwijd!  

OKRA en WSM slaan opnieuw de 
handen in elkaar. De volgende 
jaren richten we onze aandacht op 
de specifieke noden van ouderen 
wereldwijd. Met een rechtvaardig 
inkomen en een goede 
gezondheidszorg kunnen ouderen 
hun leven verder opbouwen en 
volwaardig participeren in de buurt 
en de samenleving. 
  

 

Lees meer  
 

  

    
 

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-z/


 

   

Actie: schort de patenten op 
COVID-vaccins op!  

Elke dag kost de coronapandemie 
mensenlevens. Ouderen zijn daar wereldwijd 
helaas de grootste dupe van. Vaccins 
brachten hoop op beterschap, maar de 
productie kan niet volgen. Landen zonder 
macht en geld staan daardoor achteraan in 
de rij, hun bevolking krijgt het vaccin pas in 
2023 of zelfs nog later. Er is nochtans een 
oplossing: de patenten op vaccins 
opschorten! Teken je ook het Europees 
burgerinitiatief?  
  

 

Lees 
meer  
 

  

 

  

  

 

  

  

 

   

Vakantieplannin
g  

Wij gaan er tijdens de 
zomermaanden even 
tussenuit. Op 1 augustus 
zal er geen nieuwsbrief 
verschijnen. 

We wensen je een fijne 
zomervakantie toe! 
  

 

 

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-v/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-v/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-e/
https://mail.statik.be/t/r-l-tldkbht-okrdllhjdr-e/


  

 

  

  

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. 
  

  

  

  

 

mailto:belangenbehartiging@okra.be

