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Dag belangenbehartiger! 

Het nieuwe jaar mag dan al enkele dagen oud zijn, toch staan we vandaag te popelen 

om jou onze meest hartelijke wensen over te maken. We willen je in 2018 het 

allermooiste toewensen én de goesting om er elke dag opnieuw onvermoeibaar naar op 

zoek te gaan. Ondanks onze kindertijd al even achter ons ligt, konden we het niet laten 

om opnieuw in onze pen te kruipen voor een nieuwjaars(nieuws)brief. Geen traditionele 

rijm vandaag, met een zoen van je kapoen erbovenop  Nee, we houden het op een 

terugblik op een gevuld belangenbehartigend jaar. In 2017 zat OKRA-

belangenbehartiging immers niet stil. Enkele hoogtepunten, die ook de pers haalden, vind 

je hieronder. Uiteraard deden we achter (en voor) de schermen nog veel meer. En zullen 

we in 2018 nóg meer nagels met koppen slaan.  

Kunnen we daarvoor ook op jou rekenen? Houd jij ons mee op de hoogte van wat leeft 

bij jou, bij de leden van jouw trefpunt, bij 55-plus? Zo kunnen we wat voor ouderen telt, 

laten tellen. De waarde van een samenleving kan je aflezen aan de manier hoe ze met 

ouderen omgaat. Wij gaan dus onvermoeibaar door, totdat deze boodschap gemeengoed 

wordt. Fijn dat ook jij mee aan onze kar trekt! 

Verzekering voor elektrische fiets met garageknop? 

Heel wat ouderen hebben een elektrische fiets met een extra 

hulpknop. Deze knop laat de fiets autonoom voortbewegen 

(zonder zelf te trappen) aan 5 à 6 km/u. Dit is ideaal als je 

met de fiets aan de hand een heuveltje moet nemen. 

Door de nieuwe wetgeving voor elektrische fietsen moesten 

fietsen met stapondersteuning, waarbij de motor 

aandrijfkracht geeft zonder dat je zelf meetrapt, ook een BA-

verzekering voor motorrijtuigen afsluiten. OKRA klaagde deze 

maatregel aan bij minister Kris Peeters. Hij paste d.m.v. een 

Koninklijk Besluit de wetgeving aan! Er is hierdoor geen extra 

verzekering meer nodig.  

 

 

• Persbericht Kris Peeters over de problematiek:  

http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20170425_PB_aansprakelijkheid_

motorrijtuigen.pdf 

• Geen verzekering meer nodig voor meeste elektrische fietsen:  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170924_03092689 
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Pensioenen 

Stijging brutopensioen = daling nettopensioen! 

Zo'n 128.000 gepensioneerden krijgen enkele honderden euro's per jaar meer 

brutopensioen, maar houden daar netto niets van over. In sommige gevallen krijgen ze 

zelfs minder pensioen. Het gaat vooral om mensen met een laag pensioen. De taxshift 

ziet hen ook over het hoofd. OKRA klaagde aan. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/25/fout-in-wetgeving--minder-pensioen-

ondanks-pensioenverhoging/ 

  

Pauzeknop voor pensioenen 

OKRA wil dat de regering de pensioenhervorming op pauze zet en klaagde een gebrek 

aan visie aan: 'Zo voer je geen hervormingen door'. 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/okra-wil-dat-regering-pensioenhervorming-op-

pauze-zet-zo-voer-je-geen-hervormingen-door/article-normal-903093.html 

  

Grensarbeiders dreigen zonder pensioen te vallen 

Duizenden Belgische grensarbeiders die in Nederland hebben gewerkt, dreigen tot twee 

jaar lang geen pensioen of een uitkering te krijgen. Ze riskeren in een juridisch vacuüm 

te belanden, waarvan de wetgever wist dat dat eraan kwam, maar niets aan heeft 

gedaan. Bij de OKRA-CM-pensioendienst kregen we veel vragen over de problematiek. 

https://www.demorgen.be/binnenland/grensarbeiders-dreigen-zonder-pensioen-te-

vallen-b955cc57/29hQve/ 

Digitale kloof 

 

  Tegen 2020 wil de federale overheid helemaal digitaal gaan 

werken. Maar de Gezinsbond en OKRA waarschuwen: veel 

mensen hebben het nog moeilijk met het surfen op het 

internet. Daardoor dreigen ze in de toekomst uitgesloten te 

raken. Volgens ons moet de overheid inzetten op opleiding en 

sensibilisering. Voor wie echt niet meekan, moet het mogelijk 

blijven om naar het loket te gaan of te telefoneren en op 

papier te werken.  

• http://datanews.knack.be/ict/nieuws/1-op-5-belgen-

voelt-zich-hulpeloos-in-de-digitale-

samenleving/article-normal-897029.html 

• https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/06/gevraagd-

-hulp-voor-wie-moeite-heeft-met-het-internet/ 

Er is tevens nood aan een aanpak van de druk, die gepaard gaat met de onstuitbare 

digitalisering. Zo’n 24% van de 55-plussers voelt zich gestresseerd door een gebrek aan 

vaardigheden en de toenemende druk om met de overheid, of in hun sociaal leven digitaal 

te moeten communiceren. Hoe zit het met jouw digistressgehalte? Doe de test 

op www.digistresstest.be. Op de website staan tips om gezonder met de digitalisering om 

te gaan. 

Ouderenzorg in woonzorgcentra 

http://ymlptrack8.com/meeuaiaebhhmapaeseakawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meeuaiaebhhmapaeseakawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meeeaiaebhhmataeseapawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meeeaiaebhhmataeseapawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meemaaaebhhmaxaeseacawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meemaaaebhhmaxaeseacawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meejaxaebhhmanaeseazawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meejaxaebhhmanaeseazawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meejaxaebhhmanaeseazawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meebaxaebhhmavaeseagawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meebaxaebhhmavaeseagawyjh/click.php
http://ymlptrack8.com/meehavaebhhmadaeseaaawyjh/click.php


Pano-dossier - commerciële woonzorgcentra 

De schrijnende situaties in woonzorgcentra die te zien waren in 

de Pano-reportage op Een, zijn voor OKRA niet nieuw. Regelmatig 

al klaagde het deze toestanden in de media en de publieke opinie 

aan. OKRA ziet twee werkpunten: financiële transparantie van de 

woonzorgcentra én vertegenwoordiging van zorggebruikers in 

het beheer van de woonzorgcentra (lees het volledige persbericht 

op: www.okra.be).  

• Leidt commercie tot zorgelijke zorg?  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171012_03127575 

• Wat denk je, stuur jij familie nog naar het rusthuis of 

niet? Onze antwoorden op jouw vragen, lees je hier:  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171013_03131269 

•  

 

Voorstel vaste dagprijs in woonzorgcentra 

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) onderzoekt of het mogelijk is om in 

de woonzorgcentra te werken met een soort vaste dagprijs. Die ‘dagprijsgarantie’ moet 

voor bewoners meer zekerheid geven dat hun kosten gelijk blijven. Het is één van de 

voorstellen in de conceptnota over de woonzorgcentra die de Vlaamse regering heeft 

goedgekeurd. OKRA is daar uiterst tevreden mee: “Het vaste dagtarief is altijd een van 

onze speerpunten geweest. We willen niet dat ouderen vandaag of morgen slachtoffer 

worden van onverwachte prijsschommelingen.” 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171204_03225226 

Onbelast bijklussen 
  

Vanaf januari 2018 mogen werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in 

hoofdberoep en gepensioneerden 6000 euro per maand onbelast bijverdienen voor 

occasionele klussen en verenigingswerk. OKRA maakt zich zorgen om de nieuwe regeling.  

http://m.hbvl.be/cnt/dmf20171023_03148563/straks-vinden-we-geen-vrijwilligers-

meer 

We vinden de maatregel, die grote gevolgen kan hebben, totaal ondoordacht. 

Daarom  ondertekenden we samen met andere middenveldorganisaties en academici 

deze brief:  

https://www.demorgen.be/opinie/waarom-500-euro-onbelast-bijverdienen-een-sociale-

ramp-kan-worden-b3e355fe/.  

Helft van 60-plussers vreest geldnood 

 

  Blijft ouder worden betaalbaar of niet? 

  

Voor bijna de helft van de 60-plussers is dat de grootste zorg voor 

de toekomst, zo blijkt uit onderzoek van de Koning 

Boudewijnstichting. OKRA bevestigt dit en vraagt een duidelijk 

engagement van de overheid. Een maximumfactuur in de zorg zou 

bijvoorbeeld een goed signaal zijn. 

https://www.hln.be/de-krant/als-de-kinderen-maar-geen-schulden-

erven~abc03375/ 
 

Internationale dag van de ouderen: in 2050 dubbel zoveel 60-
plussers! 
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Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staan we aan de 

vooravond van een verdubbeling van het wereldwijde aantal 

ouderen. Tegen 2050 zal het aandeel 60-plussers stijgen van 

12,3 naar 21,5 procent van de wereldbevolking, goed voor 

meer dan 2 miljard ouderen in totaal (tegenover ongeveer 870 

miljoen nu). Die vergrijzing is niet enkel een Europees 

fenomeen. Ouderen zijn echter nog te vaak een blinde vlek in 

het ontwikkelingsbeleid en daarom moet de federale regering 

sterker inzetten op sociale bescherming van deze 

bevolkingsgroep. Dat zeggen de Vlaamse Ouderenraad, OKRA 

en de andere ouderenverenigingen en 

ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS 

naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen. 

https://www.demorgen.be/nieuws/tegen-2050-dubbel-

zoveel-60-plussers-organisaties-vragen-dat-overheid-zich-

daarop-voorbereid-ba63fac7/Si3GK/ 
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