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Wanneer je zorg nodig hebt, kunnen de kosten soms oplopen. Het is echter niet 
altijd evident om je weg te vinden in het doolhof aan tegemoetkomingen en premies. 
Op de dag van de mantelzorger (23 juni) richt OKRA-Zorgrecht daarom een extra 
infosessie in om je hierin wegwijs te maken.Tijdens de digitale sessie geven we een 
overzicht van de tegemoetkomingen en premies die de financiële last kunnen 
verlichten. We overlopen de voorwaarden en geven aan waar je terecht kan met je 
aanvraag. 

Wanneer? Dag van de mantelzorger, woensdag 23 juni  (10.00 - 11.30 u.) 

(online via MS Teams) 

 

Ik schrijf me in!  

 

  

  

  

  

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


 

   

Actie - 
Plaats IGO-
gerechtigd
en niet 
opnieuw in 
lockdown  

We hadden het 
reeds in de vorige 
nieuwsbrief 
aangekondigd – 
op 27 mei hebben 
we samen met 41 
andere 
organisaties actie 
gevoerd voor een 
rechtvaardige 
IGO-
controle. OKRA 
kreeg de eer om 
te speechen in 
aanwezigheid van 
minister Lalieux.  
  

 

Lees 
meer  
 

  

    
 

  

  

 

  

  

Pers  
  

  

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


 

   

Hulp nodig bij 
het invullen 
van je 
belastingaangi
fte? Maak je 
afspraak voor 
de zitdagen in 
september!  

We stuurden op 
maandag 31 mei 
samen met 11 andere 
organisaties een 
persbericht uit mét 
resultaat! Door in JUNI 
telefonisch een 
fysieke afspraak in te 
boeken voor het 
najaar, zal je geen 
boete ontvangen voor 
laattijdigheid. Voor 
een fysieke afspraak in 
de buurt, neem je 
telefonisch contact op 
met het 
belastingkantoor. Hou 
ons zeker op de hoogte 
als je het probeert, 
want dit is een vers van 
de pers nieuwtje. 
  

 

Lees het 
persbericht  
 

   

  

  

Nieuws - VRT  

Viering 100 jaar 
Beweging.net - Ook 
Okra in de kijker  

   

Nieuws - Kerk en Leven  

Op zoek naar het 
Woonzorgcentrum 
van morgen  

 

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


  

  

  

  

 

   

Privatisering van 
publieke 
woonzorgvoorzie
ningen  

OKRA vreest dat andere 
besturen in hetzelfde 
keurslijf gedwongen zullen 
worden. “Dat is nu al bezig. 
In de plannen van lokale 
besturen duiken steeds 
minder publieke woon-
zorgcentra op. Nochtans 
krijgen we uitgerekend over 
die voorzieningen weinig 
klachten van familie en 
bewoners.". 
  

 

Lees het artikel  
 

  

    
 

  

  

https://mail.statik.be/t/r-l-tlittikk-okrdllhjdr-u/


 

   

Onze kijk op de 
pensioenhervor
ming - De Gids  

Minister Lalieux wil in 
nauw overleg met de 
sociale partners tegen 
september 2021 een 
pensioenhervorming 
voorbereiden. Tot op 
heden zijn er weliswaar 
nog weinig details 
bekend. In het artikel 
geven we alvast onze kijk 
op de 
pensioenhervorming. 
  

 

Lees het artikel  
 

  

 

  

  

 

  

  

Info  
  

  

Pensioenval  
De pensioenval waarvan sprake was bij de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 wordt 
vanaf oktober 2021 automatisch rechtgezet. In uitzonderlijke gevallen wordt dit ook 
voor het aanslagjaar 2016 gedaan. De pensioenval deed zich voor bij de laagste 
pensioenen. 
  

 

Lees meer  
 

   

https://mail.statik.be/t/r-l-tlittikk-okrdllhjdr-o/
https://mail.statik.be/t/r-l-tlittikk-okrdllhjdr-b/


  

  

Controleer altijd je belastingaangifte!  

Jaarlijks vanaf mei tot en met eind juni ontvangen we allemaal onze 
belastingaangifte. Voor heel wat mensen is het invullen of nakijken van die 
belastingaangiftes een moeilijke en complexe opdracht. Daarom informeren we je 
graag hierover.  
  

 

Lees meer  
 

   

  

  

 

  

  

Digitaal aanbod  
  

  

Op de planning  

Webinars juni  
   

Herbekijk  

Voorbije webinars  
 

  

  

 

  

  

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


 

   

Vakantieplan
ning  

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

 

 

  

  

 

  

  

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

