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NIEUWSBRIEF  4 

 

RENOVATIEPREMIE VANAF 1 DECEMBER 

 
    

   Vanaf 1 december is het weer 
mogelijk om een renovatiepremie aan te vragen bij 
de Vlaamse overheid. Er gelden daarbij andere 
voorwaarden dan vroeger, maar er is een 
overgangsmaatregel voor wie al een overeenkomst 
had gesloten of een bestelling geplaatst voor 1 
december 2014.  

De premie zal voortaan in twee verschillende aanvragen opgesplitst worden, waarbij de 
tweede aanvraag ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag mag 
komen. De facturen mogen slechts twee jaar oud zijn per aanvraag in plaats van drie jaar. 
 
Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20 of 30 procent van de goedgekeurde 
facturen (excl. btw) en is voor de twee aanvragen samen maximaal 10.000 euro. 
 
Voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot 
(ondertekende offerte) of bestellingen plaatste voor materialen, is een overgangsmaatregel 
voorzien. Dan kan nog een renovatiepremie aangevraagd worden voor 1 februari 2016 onder 
de voorwaarden van de oude renovatiepremie. 

 

 

 

In de commissie Pensioenen van de Federale Adviesraad voor Ouderen wordt  momenteel 

gewerkt rond 2 thema’s.  
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Enerzijds wordt geprobeerd om een consensus te bereiken met het oog op een advies 

inzake de aanvullende pensioenen (de tweede pijler). Een niet zo gemakkelijke opdracht 

gezien de nogal uiteenliggende – en ideologisch getinte – visies van de commissieleden.  

Daarnaast wordt ook een advies voorbereid met een reactie op de beleidsnota 2016 van de 

minister van pensioenen. De liefhebbers van parlementaire stukken komen aan hun trekken 

door te klikken op http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428009.pdf 

 

 

FARMACEUTISCH DOSSIER 

De apotheker is wettelijk verplicht om alle afleveringen op voorschrift te registreren op naam 

van de patiënt. Hij mag daarnaast nog bijkomende gegevens (afleveringen zonder 

voorschrift, allergieën…) registreren in het farmaceutisch dossier van de patiënt, tenzij deze 

dit uitdrukkelijk weigert. Het registreren van voorschriftvrije geneesmiddelen is niet verplicht, 

maar wel belangrijk voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Door alle geneesmiddelen 

te registreren, kunnen soms mogelijke interacties vermeden worden. De medicatiehistoriek 

van de patiënt wordt gedurende (minstens) twaalf maanden bijgehouden. Het farmaceutisch 

dossier wordt bij elke aflevering bijwerkt. Het nazicht van mogelijke tegenstrijdige 

geneesmiddelen gebeurt automatisch door de computer. 

 

SCHEEFWONEN  

  
      

 

Scheefwonen is een term die in Nederland 

wordt gebruikt om aan te geven dat de 

bewoning van een huis voor de bewoners niet 

meer passend is. Doorgaans wordt bedoeld 

dat bewoners een te goedkope sociale 

huurwoning blijven bezetten. Het inkomen van 

de huurder past dus niet meer bij de huurprijs 

en de kenmerken van de woning. 

In een onderzoek van de Nederlandse rijksoverheid wordt een typologie van dergelijke 
huurders gemaakt : 

1. De plakker: deze huurder wil niet verhuizen en is beperkt gevoelig voor verleidende 
doorstroominstrumenten. 

2. De aanklamper: de huurder wil niet verhuizen uit angst de sociale binding die hij heeft 
opgebouwd te verliezen. 

3. De spaarder: deze huurder woont bewust scheef om geld te kunnen sparen voor de 
woning die hij op termijn wil kopen. 

4. De genieter: deze huurder woont bewust scheef om geld over te houden voor luxe 
zaken zoals vakanties of auto’s. 

5. De zoeker: deze huurder is verhuisgeneigd, maar wil een kwalitatief hoogstaande 
woning, waardoor hij lang moet zoeken. 

6. De wachter: deze huurder wil op termijn wel verhuizen, maar zit op het moment goed. 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428009.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_%28woning%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huurwoning
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Ook in Vlaanderen gaan regelmatig stemmen op om de toewijzing van een sociale woning in 
de tijd te beperken. We mengen ons uiteraard hier niet in deze discussie maar de notie 
“scheefwonen” kan ons wel bekoren. 

 

 

DE IMPACT VAN RECENTE BELEIDSMAATREGELEN OP OUDEREN 

 

 

De Vlaamse Ouderenraad drukt zijn bezorgdheid uit 

over de impact van recente beleidsmaatregelen, 

genomen op verschillende beleidsniveaus, die een 

impact hebben op de rechten van ouderen in het 

algemeen en van de meest kwetsbare ouderen in het 

bijzonder. 

Daarbij wordt onder meer gewezen op de weerslag van:  

 

- de besparingen in de ouderenzorg, die in contrast staan met de dringende nood 

aan bijkomende investeringen om zowel nu als in de toekomst iedere 

zorgbehoevende kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen bieden; 

- de ingrepen bij De Lijn, waarbij de dienstverlening teruggeschroefd wordt en de 

verhoging van de tarieven de betaalbaarheid voor ouderen met een laag inkomen 

in het gedrang brengt; 

- de indexsprong op lonen, pensioenen en sociale uitkeringen; 

- het verhogen van de persoonlijke bijdragen voor de Vlaamse zorgverzekering; 

- het afschaffen van de gratis hoeveelheid elektriciteit en drinkwater; 

- de forfaitaire extra-heffing op elektriciteit van 100 euro; 

- diverse maatregelen die in het kader van de federale tax shift de lasten op 

consumptie verhogen, maar waarbij gepensioneerden niet kunnen genieten van 

de compenserende maatregelen voor loontrekkenden. 

 

 

 

DE WOEKER GAAT DIGITAAL 

 

De Woeker zet ook de stap naar de digitale wereld. 

Voortaan  kan men online reserveren en zelfs een 

eigen plaats uitkiezen. 

 

De abonnementformules vervallen.

Online reserveren betekent ook meteen betalen en dus is een toegang tot online bankieren 

vereist. Na betaling worden de tickets per e-mail opgestuurd. Ze worden uitgeprint en aan de 

ingang gescand. 60-plussers genieten een korting van 10 %. 

Mensen met een OK-pas dienen wel nog te reserveren aan de balie van de bibliotheek. 


