Nieuwsbrief september 2018

Dag belangenbehartiger!
Ook aan het genieten van die mooie nazomer? Heerlijk toch! Wij verzamelden alvast een portie
belangenbehartigend nieuws om je ook 's avonds te kunnen verwarmen. Veel leesplezier!

OPGELET! Seniorenvoordeelkaart
Heel wat ouderen ontvingen de laatste tijd een
mailtje over de Seniorenvoordeelkaart, ook wel
Seniorenvoordeelpas genoemd in Nederland. De
kaart zou hoge korting geven bij webwinkels,
lokale
winkels,
restaurants,
energieleveranciers... Je krijgt er ook nog een
welkomstgeschenk en een grote kortingsbon
bovenop. Te mooi om waar te zijn? Ja, wel
degelijk. Laat je dus niet misleiden! De
Federale Overheidsdienst Economie kreeg al
verscheidene klachten binnen. Ook OKRA
onderzocht samen met Test Aankoop de kaart.
Wij en de FOD Economie zijn het er over eens:
koop geen Seniorenvoordeelkaart! De beloftes
die het bedrijf doet, zijn schimmig en het niet
duidelijk of ze die kunnen waarmaken. Het
bedrijf is daarenboven uiterst opdringerig en
stuurt snel dreigende boodschappen.
Ook in Nederland viel het bedrijf intussen door de mand. Toch blijven ze reclame maken en gaan
er heel wat ouderen op het aanbod in. Wil je meer weten? Lees dan verder bij De Inspecteur van
Radio 2 of bekijk de uitzending van TROS Radar in Nederland. We zouden het op prijs stellen, mocht
je jouw trefpuntleden ook op de hoogte brengen van deze malafide handelspraktijk. Heb je toch
reeds een kaart aangekocht? Lees dan onderaan de pagina van Radio 2 wat je moet doen!

INFO! Overschrijding index - pensioenbedrag
De spilindex werd in augustus 2018 overschreden. Dat betekent dat alle brutopensioenen in
september twee procent omhoog gaan. De vorige overschrijding van de spilindex dateerde al van
mei 2017.

Bij de betaling van de pensioenen van 6 september werd de indexaanpassing echter nog niet
toegepast. Navraag bij de Federale Pensioendienst leert OKRA dat deze stijging blijkbaar te laat
geweten was om het computerprogramma voor de uitbetaling van de pensioen nog op tijd aan te
kunnen passen. Gerechtigden op een rustpensioen zullen in de loop van september wel een
bijpassing krijgen van de niet ontvangen 2%.

DOEN! Vorming schenking & vernieuwd erfrecht
Op regionaal niveau organiseerde OKRA het voorbije werkjaar
vorming rond de schenking. Daarin was ook aandacht voor de rol
van de notaris en het vernieuwde erfrecht in een notendop. In
deze vorming kregen we antwoorden op vragen als:
•
•
•
•

Wat gebeurt er met je bezittingen als je er niet meer
bent?
Wat zijn de mogelijkheden en waarmee dien je rekening
houden?
Wat ingeval van een bank- of een handgift? Is dit
voordelig?
Wat kan je schenken en wat zijn de implicaties? Is er een
verschil tussen? Wie kan je uitsluiten? Wat als je plots
zwaar ziek wordt? …

Misschien heb je deze vorming gemist of wil je hier samen met jouw trefpunt ook over nadenken?
Op aanvraag is het materiaal nog steeds beschikbaar, onder de vorm van
een PowerPointpresentatie. Een notaris uit jouw buurt zal ook zeker bereid zijn om op basis van
deze info jouw trefpunt toe te spreken. Meer over de praktische kant van de zaak lees je in dit
Schakel-artikel. De PowerPoint kan je krijgen na een mailtje naar belangenbeharting@okra.be.

UITNODIGING! Reflectiedag voltooid leven
De levensverwachting neemt jaarlijks toe. Een geweldig vooruitzicht,
toch? Niet voor iedereen... Regelmatig oordelen mensen dat hun leven
‘voltooid’ is en dat ze het om die reden willen beëindigen. Ook al zijn ze
nog relatief gezond, ze vinden dat hun leven geen waarde meer heeft.
Vaak gaat het om hoogbejaarde mensen die klaar zijn met het leven en
verlangen naar de dood die maar niet komt. Een aantal onder hen zien
het zelfverkozen levenseinde als enige uitweg. OKRA neemt deze vraag
ernstig, maar is tegelijk bezorgd. De vraag is immers zelden een puur
individueel probleem. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk. Hoe
gaan we om met ouderdom en veroudering? Blijven we voldoende zoeken
en investeren om ook kwetsbare ouderen te blijven verleiden tot het
leven?
Het is een thema dat meer vragen oproept dan dat het kant-en-klare
antwoorden heeft. Daarom neemt OKRA het initiatief om hierover een
interne reflectiedag te organiseren op woensdag 3 oktober te
Schaarbeek, waarop deskundigen uit Vlaanderen en Nederland hun
expertise delen. Graag nodigen we jou uit om deel te nemen aan deze
reflectiedag en mee naar antwoorden te zoeken. Klik hier voor de
uitnodiging.
Inschrijven is verplicht ten laatste tegen vrijdag 21 september via mail naar vergaderingen@okra.be of 02 246 44 41
met vermelding van je naam en organisatie. Hou er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn.

INFO! Reservatieplicht rolstoelgebruikers De Lijn
Ook wie met een rolstoel reist, wil vlot gebruik kunnen maken van bus of tram. Tot nu toe moesten
reizigers met een rolstoel 24 uur op voorhand melden aan de De Lijn welke bus of tram ze wilden
nemen. Dat systeem wekte veel ergernis. De Lijn zette zich het voorbije half jaar dan ook in om

komaf te maken met de bestaande reservatieplicht van 24u. Via het proefproject 'Meer Mobiele
Lijn' testen ze in elk van de 5 Vlaamse provincies uit of volledige toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers, zonder voorafgaande reservatie, kon. Op basis van de positieve evaluatie van
alle gebruikers en chauffeurs wordt het project dit najaar uitgebreid met nog eens 65 extra
toegankelijke lijnen bovenop de 5 uit het proefproject. Samen goed voor 70 mobiele lijnen* in
heel Vlaanderen.
Op dit moment heeft De Lijn al 70% toegankelijke trams en 95% toegankelijke bussen. Tegen 2020
zijn alle bussen van De Lijn toegankelijk. Het echte probleem van toegankelijkheid situeert zich
vooral bij de bus- of tramhaltes. Slechts 26% is toegankelijk voor reizigers met een beperking,
zonder assistentie is dit zelfs maar 10%. Meer info op de toegankelijkheidspagina
van https://www.delijn.be/.
*Een mobiele lijn heeft meerdere toegankelijke haltes en wordt uitgevoerd door toegankelijke voertuigen met een lage
vloer. Dit in combinatie met duidelijke informatie over de toegankelijkheidsstatus van de haltes maakt reservatie niet
langer noodzakelijk.

LEDENVOORDEEL! Wat te doen met pensioen?
Over financieel rondkomen, bijverdienen en actief blijven. Dé gids
voor 55+.
een uitgave van Borgerhoff & Lamberigts en OKRA

Terwijl de regering wikt en weegt over wie wanneer met pensioen mag,
zitten zoveel mensen nog wel met àndere vragen over het pensioen. Als
daar zijn:
•
•
•

Welk pensioenbedrag mag ik verwachten? En hoe kan ik ervoor
zorgen dat ik financieel veilig ben tot mijn laatste dagen?
Hoeveel mag ik tijdens mijn pensioen nog bijverdienen? En
onder welk statuut?
Hoe kan ik actief blijven? Over vrijwilligerswerk, leren,
sporten, genieten, verenigen, anders gaan leven…

Met heel veel concrete info en nuttige tips is dit boek een noodzakelijke
vraagbaak voor al wie zijn pensioen ziet naderen én voor wie nog niet
zo lang gepensioneerd is. Al hun vragen worden hier beantwoord zodat
het pensioen zoveel mogelijk een tijd van zorgeloosheid wordt.
Wie dit wenst, kan dit boek aanschaffen met een ledenvoordeel van 10 procent + gratis
verzending. Het boek verschijnt wel pas op 22/09. Om het boek te bestellen, ga naar
www.pensioenboek.be en geef daar de kortingscode pensioen in. Beschik je niet over internet,
dan kan je bellen naar 02 246 44 41.

DOEN! Ouderenraden (opnieuw) aan zet!
Lokale besturen die democratisch ingesteld zijn, waarderen en
organiseren inspraak. In meer dan 90% van de gemeenten is er een
seniorenraad. Ook al is de samenstelling overal anders, toch is
OKRA als enige ouderenvereniging in élke ouderenraad aanwezig. Na
de gemeenteraadsverkiezingen zal de ouderenraad opnieuw
worden samengesteld. Om onze rol echt waar te maken, is
versterking noodzakelijk. Dit kan door ervaringsdeskundigen te
ondersteunen én door nieuwe, bevlogen vertegenwoordigers aan te
trekken. Misschien ben/ken jij hiervoor wel de juiste persoon?
Nood
aan
meer
info?
Via
het
platform
Vlaamse
Ouderenraad●Lokaal bieden we je de nodige vorming en
ondersteuning aan. Voor nieuwe vertegenwoordigers en ervaren
rotten ligt er in oktober/november een gloednieuwe brochure klaar
met info en tips. Vanaf het voorjaar 2019 kan je ook een gratis

vorming volgen. Meer lees je in dit Schakel-artikel en in een
volgende e-mail.

Help je ons?

Contacteer ons

Ken je nog (team)leden uit je trefpunt met interesse in deze
nieuwsbrief?
Stuur hem dan door en nodig je vrienden uit om hun contactgegevens
te bezorgen aan belangenbehartiging@okra.be. Wij bezorgen hen
dan ook alle belangenbehartigende weetjes!
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