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Een nieuwe Nieuwsbrief alweer. We zijn iets vroeger dan gepland, omdat we in deze brief de informatie moeten opnemen 
over de bustocht op 3 juli en we daarvoor tijdig moeten weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.  
In deze nieuwsbrief een verslagje van de autotocht naar Panorama Walcheren in Vlissingen op 23 mei, het programma 
voor de bustocht op 3 juli, nuttige informatie over de rijbewijskeuring als de leeftijd van 75 jaar is bereikt, het nodige 
nieuws vanuit de NVOG/FASv-koepel en verder een aantal gebruikelijke zaken. Veel leesplezier weer!  
 

Willen de leden die dat nog niet deden s.v.p. de contributie voor het jaar 2019 overmaken? 
De contributie bedraagt € 24,- voor een alleenstaande en € 40,- voor een echtpaar/samenwonenden per jaar. 

Overmaken op rekening NL23 RABO 0308 4829 21 t.n.v. ASG Goes o.v.v. contributie 2019. Alvast dank! 

 

ACTIVITEITEN ASG IN 2019 
 
 

A. VERSLAG AUTOTOCHT NAAR PANORAMA WALCHEREN 
 

Donderdagmiddag 23 mei vertrokken we 
om 13.30 uur met 5 auto’s vanaf de 
carpoolparkeerplaats bij ’s Heer Hendriks-
kinderen naar Panorama Walcheren in 
Vlissingen. Om 14.00 uur kwamen we bij 
het Panorama, ondergebracht in de oude 
machinefabriek van Scheepswerf De 
Schelde, aan. Na het nuttigen van 
koffie/thee met gebak in de ruimte waar 
het schilderwerk aan de grote panelen 
wordt gedaan, startte de rondleiding met 
een gids. 
Na een toespraak nam de gids ons mee 

naar het eerste van de zes panorama’s: De Manteling, een panorama waar je het gevoel krijgt dat je midden in het bos 
staat. Het tweede panorama toonde een beeld van de jachthaven in Veere in winterse omstandigheden, sneeuw dus. 
Daarna panorama Middelburg met op de voorgrond een wei met koeien en schapen, een bijzonder tafereel.                 
Het eerste panorama van Vlissingen verbeeldt de haveningang met het standbeeld van Michiel de Ruyter op de 
achtergrond. Het tweede panorama geeft een fantastisch beeld op de boulevard met het strand op de voorgrond in een 
heel bijzondere schildering. Het laatste panorama wat we te zien kregen was de Grote Markt in Middelburg met het 
oude Stadhuis op de achtergrond. Hier wordt nog druk aan geschilderd, men hoopt dit aan het einde van het jaar 
afgerond te hebben. Wij waren bijzonder onder de indruk van wat we te zien kregen en van de bijbehorende uitleg van 
een geweldige gids. 
Na het museumbezoek maakten we nog een toeristische tocht door een stuk Beveland met zwarte bessenvelden en 
bunkers uit de 2e wereldoorlog. De middag werd besloten met een drankje op het zonnige terras van Brasserie De 
Panhoeve in ’s Heer Arendskerke. Om 17.00 uur keerden we met 18 tevreden ASG senioren huiswaarts, met veel dank 
aan de vrijwillige chauffeurs, mevrouw Mol en de heren Van Maaren, Dorpel, Hilleman en De Graaf. 
 

Izaak de Graaf 
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B. BUSTOCHT NAAR OUDENBOSCH OP 3 JULI 2019 
 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaan we op 3 juli a.s. naar Oudenbosch met als thema: 
 

‘HEERLIJK HALDERBERGE’ 
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 

• 10.00-10-45 uur:  1x koffie/thee met gesorteerd gebak in restaurant Tivoli. 
 

• 11.00-12.30 uur: Bezoek aan en rondleiding door de Basiliek H.H. Agatha en Barbara onder begeleiding van een 
    broeder. 
 

• 13.00-14.15 uur: Lunchbuffet in restaurant Tivoli. 
 

• 14.30-16.00 uur:  Bezoek aan en rondleiding onder begeleiding van een gids door ‘Arboretum Oudenbosch’ 
    (botanische tuin). In de tuin bevinden zich meerdere bankjes en boombanken om even te 
    kunnen zitten. 
 

• Ca 17.00 uur Terugkeer in Goes. 
 

De kosten voor deze reis bedragen voor leden € 24,50 p.p. U mag een introducé  
meenemen. De kosten bedragen voor de introducé € 32,50 p.p. 
We rijden deze dag weer met de kleine 8 persoonsbussen van TCR en 
vertrekken vanaf 3 verschillende opstapplekken:  
1. Vanaf de bushalte bij de Erasmusflat 
2. Vanaf de bushalte op de Westwal 
3. Vanaf de taxistandplaats voor het station NS 
 

Geef bij uw aanmelding op waar u wilt opstappen!  
Zorg dat u uiterlijk om 9.00 uur bij de opstapplaats bent!  
 

Zijn deze opstapplaatsen te ver voor u dan kunt u  aangeven dat u thuis opgehaald wilt worden. U kunt dat melden bij 
Els Poppe, tel. 0113-853667 of via e-mail:. Geef aan Els ook door als u allergieën hebt of een bepaald dieet moet volgen.  
 

Aanmelden: tot uiterlijk 23 juni door storting van het verschuldigde bedrag op rekening NL23 RABO 0308 4829 21, ten 
name van ASG Goes, onder vermelding van ‘busreis’ en met vermelding van uw opstapplaats. 
 

C. OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2019 
 

In het najaar organiseren we nog minimaal 2 autotochten (of een gelijkwaardig iets). U ontvangt daarover bericht in de 
nieuwsbrief van augustus. Noteert u in ieder geval alvast de Kerstmiddag (ja, het is nog vroeg, maar toch), op 
woensdagmiddag 18 december 2019. Daarnaast organiseert het Bondenberaad Groot Goes nog de nodige activiteiten. 
Verder informatie daarover in volgende nieuwsbrieven! 
 

INFORMATIE OVER RIJBEWIJSKEURING 
 

ASG krijgt regelmatig vragen van leden over het regelen van de medische keuring 
voor het rijbewijs als de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt. Het CBR geeft hierover 
algemene informatie. Het leek ons goed u daarover te informeren.  
 

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs 
Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun 
rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit 
onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en 
ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het 

advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen.  In alle uitingen wordt nu verwezen 
naar   http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp 
kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs 
te verlengen. 
Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep 
mensen wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden geholpen, zullen sommigen de 
verlengingsaanvraag schriftelijk moeten (blijven) doen. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jizvz-hhltduob-r/
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Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk kan worden gedaan. Kan of wil men de aanvraag niet 
online doen, dan zijn er mogelijkheden om een papieren formulier Gezondheidsverklaring te kopen: zie 
(https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm). 
De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij de meeste gemeenten en de CBR-examencentra 
Amsterdam, Arnhem, Assen, Rijswijk en Eindhoven  worden gekocht. Ook kan het  via de 
webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan 
welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.  In een folder geeft CBR de volgende informatie: 
 

Een Gezondheidsverklaring voor uw rijbewijs regelen. Wat komt erbij kijken? 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan heeft u een Gezondheidsverklaring nodig om uw rijbewijs te 
verlengen. Onderstaand de belangrijkste zaken op een rij. 
 

Wat is een Gezondheidsverklaring? 
Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. 
Met deze vragenlijst beoordeelt het CBR of iemand veilig de weg op kan. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? Dan 
vult u de Gezondheidsverklaring opnieuw in bij het verlengen van uw rijbewijs. Daarna gaat u naar één of meerdere 
artsen voor een onderzoek. De Gezondheidsverklaring kost in 2019 € 37,80. Hier komen de kosten voor de medische 
keuring nog bij. 
 

Vul uw Gezondheidsverklaring vroeg in 
Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daarom is het verstandig om minimaal vier maanden voordat uw rijbewijs 
verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan adviseren we u om vijf 
maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. 
 

Hoe vult u een Gezondheidsverklaring in? 
Er zijn twee manieren om uw Gezondheidsverklaring in te vullen. Op papier of online. De papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen in de webshop van het CBR en bij de meeste gemeenten. Op papier is de 
Gezondheidsverklaring vaak € 10 duurder dan online. 
 

Online is het snelst 
Als u uw Gezondheidsverklaring online invult via mijn.cbr.nl ontvangen wij direct uw informatie. Daarna gaat u naar één 
of meerdere artsen. Sinds kort kunnen artsen de resultaten van hun onderzoek direct met ons delen via een digitaal 
platform: ZorgDomein. Eerder duidelijkheid voor u dus. Vraag daarom of een arts met ZorgDomein werkt als u een 
afspraak maakt. Via Mijn CBR kunt u de status van uw aanvraag op elk moment bekijken. 
 

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig? Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt. 
TIP: Komt u ergens niet uit? Vraag een vriend of familielid om even te helpen. 
 

In 4 stappen uw Gezondheidsverklaring regelen 
Op www.cbr.nl/75plus leest u stap voor stap hoe het aanvragen van een Gezondheidsverklaring in zijn werk gaat. Bij 
elke stap staat een filmpje waarin u ziet wat u kunt verwachten. 
STAP 1: DigiD met sms-controle aanvragen 
STAP 2: Gezondheidsverklaring invullen via Mijn CBR 
STAP 3: Bezoek aan één of meerdere artsen 
STAP 4: Beoordeling door het CBR 

 

Bij ASG zijn de volgende adressen voor de medische keuring voor het rijbewijs bekend. Dat zijn:  
a. Allévo zorg- en dienstverlening, Hollandiaplein 1.  

Voor informatie en/of een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum 
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  
Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn 
welkom. 

b. Regelzorg rijbewijskeuringen 
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is het tarief € 60,00.  Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze 
datum. Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te 
kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl 

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm
https://www.letsmail.nl/t/r-l-jizvz-hhltduob-j/
http://www.regelzorg.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring 
moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts 
moet invullen thuisgestuurd krijgt. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de 
computer (digitaal) kan invullen. 
  

Vanuit de NVOG kregen we over dit thema nog de volgende informatie: 
Vanuit het bestuur hebben wij een gesprek gehad met de leiding van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in 
Rijswijk. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoe het probleem van de achterstand is ontstaan en ook dat dit probleem snel 
tot een oplossing komt.  De achterstand moet binnen korte tijd tot het verleden behoren. 
Toch is het goed om tijdig beginnen met het aanvragen voor een verlenging, zeker als een medische verklaring nodig is. 
Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. In vele bladen, ook 
seniorenbladen, wordt hierover een advertentie geplaatst. Deze kunt u hier bekijken. 
Nog een toelichting als u per computer een verlenging gaat aanvragen. Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken 
voor de invulling van uw belastingformulier) en uw vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl dan kunt u aangeven dat u 
geen gezondheidsverklaring wil maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar" is. Als u dan een 
keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen bijna alle huisartsen), dan kan de keurende 
arts op zijn computer uw gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat versnelt de 
behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl kunt u dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen. Op 
www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt. 
 

Een hele boel informatie, zo realiseren wij ons. Het is niet een enkele richting in de zin van: als u uw rijbewijs moet 
verlengen dan moet u dat en dat doen, maar het is een weergave van alle mogelijkheden die er zijn. We hopen dat u uit 
deze veelheid van mogelijkheden een goede keuze kunt maken. 
 

MEDEDELINGEN VANUIT DE KNVG-NVOG/FASv 
 

AUTOMAATJE 
 

Als actief deelnemer in het Pact voor de Ouderenzorg hebben KNVG en NVOG met de 
ANWB afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor het vergroten van de bekendheid 
van het project ANWB AutoMaatje.  

 

WAT IS AUTOMAATJE?  
Het initiatief is van de ANWB. De uitvoering is lokaal. Er zijn veel ouderen die niet meer mobiel zijn en voor vervoer 
afhankelijk zijn van anderen. Zij moeten meer thuisblijven dan ze lief is. Vermindering van mobiliteit kan van invloed zijn 
op het ervaren van eenzaamheid. Om dat te doorbreken is het project AutoMaatje bedacht.  
Met ondersteuning van de ANWB wordt AutoMaatje lokaal uitgerold. Gemeenten en plaatselijke welzijnsorganisaties 
hebben daarbij een belangrijke rol. Voor het vervoeren van de ouderen zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die met hun 
eigen auto, tegen een kleine kostenvergoeding, willen rijden. Niet alleen naar de dokter of het ziekenhuis, maar ook 
naar de kapper of om een bezoekje aan familie te brengen.  
Het mes snijdt aan twee kanten. De een vindt het leuk om te rijden en komt onder de mensen en de minder mobiele 
ouderen komen het huis uit en werken aan hun netwerk. Wellicht ontstaan er leuke contacten onderling, zeker als de 
coördinator mensen wat vaker aan dezelfde stad- of dorpsgenoot koppelt.  

• Is er in uw woonplaats nog geen AutoMaatje dan kunt u het initiatief nemen om dit bij de gemeente of welzijns-
organisatie aan te kaarten. U neemt dan de rol van pionier op zich.  

• U kunt de lokale PR-activiteiten voor Automaatje verzorgen.  

• U kunt als vrijwillig chauffeur aan de slag. U bepaalt zelf wanneer u beschikbaar bent.   

• U kunt als vrijwilliger ook als coördinator aan de slag: het inplannen van ritten, het koppelen van de chauffeurs aan 
degenen die vervoer zoeken.  

• Bent u minder mobiel? U maakt gebruik van AutoMaatje.  
 

Er zijn op lokaal niveau al soortgelijke initiatieven ontplooid. ANWB AutoMaatje wil aanvullend zijn, niet concurrerend. 
ANWB heeft dit project ontwikkeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ANWB stelt haar kennis, 
software, begeleiding en training gratis ter beschikking.  
 

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, kijk dan op de website van ANWB (www.anwb.nl/automaatje) 
onder veel gestelde vragen of mail uw vraag naar automaatje@anwb.nl. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jiyhlkdy-hhltduob-r/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-jiyhlkdy-hhltduob-y/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-jiyhlkdy-hhltduob-j/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-jiyhlkdy-hhltduob-t/
mailto:automaatje@anwb.nl
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WIJKVERPLEGING 
De wijkverpleegster is belangrijk in het kader van het langer thuis wonen van ouderen. Als 
de betrokkene zelf of huisgenoten deze zorg niet kan (kunnen) verlenen dan is de 
wijkverpleegster de aangewezen hulp. Toen de AWBZ werd afgeschaft is besloten om de 
financiering en organisatie van de wijkverpleging onder te brengen bij de 
zorgverzekeraars. Dit betekende “contracten” tussen zorgverzekeraars en organisaties 
van wijkverpleging sluiten, waarvan er in Nederland honderden zijn, met daarnaast ook 

veel individueel werkende wijkverpleegsters (ZZP’ers!). Het is nu normaal dat in één wijk veel wijkverpleegsters werk hebben 
van verschillende organisaties. Dat is verspilling van de schaarse beschikbaarheid van wijkverpleegsters en zeer ineffectief. De 
wijkverpleging kost nu per jaar € 3,5 miljard en dat geld moet goed en effectief worden besteed. Onlangs is een rapport 
uitgebracht over de kwaliteit van de wijkverpleging waarin ook werd aangegeven dat veranderingen noodzakelijk zijn, mede 
gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging o.a. door het groeiend aantal ouderen en het sneller naar huis laten gaan 
vanuit de ziekenhuizen. Daar zijn KNVG/NVOG het geheel mee eens en zij hebben dit gecommuniceerd met het ministerie. 
Minister De Jonge heeft deze week in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkverpleegkundige zorg 
aanzienlijk te willen verbeteren. Dit o.a. door in Nederland herkenbare wijkverpleegkundige teams te gaan vormen in de 
wijken en dorpen, onafhankelijk van de zorgverzekeraars.  Een dergelijk team hoeft niet van één aanbieder van verpleeghulp 
te zijn, maar wel herkenbaar en aanspreekbaar voor cliënten. 
Daarnaast zal ook preventie een grotere rol moeten spelen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen en de kosten van 
de wijkverpleging niet ongeremd ter laten groeien. Ook mogelijkheden van inzet E-health moeten worden onderzocht. 
Kortom er moet nog veel worden onderzocht, bv. hoe de financiering geregeld moet worden (Individueel, per team of per 
regio?) Gelukkig hebben KNVG/NVOG destijds kunnen bereiken dat de wijkverpleging niet onder het eigen risico van de 
zorgverzekering valt (En wij nemen aan dat dit zo zal blijven) De minister ziet mogelijkheden om in 2021 een en ander 
gerealiseerd te hebben. 
Soms wordt de wijkverpleging verward met thuiszorg, die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en uitgevoerd 
wordt door de gemeente.  De thuiszorg moet zorgen voor een schoon huis, de wijkverpleging zorgt voor het “lichaam” 
(wassen, wondverzorging etc.). Ook welzijn valt onder WMO. In vele (meer dan 300!) dorpen en wijken zijn al zgn. 
zorgcoöperaties opgericht, meestal bemenst door vrijwilligers, die vooral in de welzijnssfeer bezig zijn, maar ook andere taken 
uitvoeren voor de ouderen/gehandicapten in hun samenleving, zoals vervoer, welzijn, eenzaamheidsproblemen oplossen etc. 
 

-0-0-0-0-0- 

 

ZORGTOESLAG EN PREMIEBETALING. 
Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar  een toeslag voor degenen 
(individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nominale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 
ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering. 
Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 per 
jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het 
gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136. 
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te 
betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de 
belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald! 
In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen/alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de bevolking. 
Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet hebben 
aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker bij ouderen! 
Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier 
downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken van 
de gemeente kan informatie verstrekken. 
De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft wel 
eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie 
zorgverzekering! In een brief van de minister aan de Tweede Kamer van vorige maand staat dat er ongeveer 175.000 
verzekeringsnemers een achterstand hebben in het betalen van de premie van meer dan 2 maanden. De meesten 
daarvan zijn ook ontvangers van een zorgtoeslag. Je zou denken: waarom wordt in dit soort gevallen de zorgtoeslag niet 
direct vanuit de belastingdienst overgemaakt aan de zorgverzekeraar, dan is de premie in ieder geval gedeeltelijk al 
betaald. Dat vond de Tweede Kamer ook! Echter de minister heeft duidelijk gemaakt dat dit veel administratief gedoe 
oplevert dat ongeveer, naast de aanloopkosten en de extra kosten bij de zorgverzekeraars, ongeveer € 3,5 miljoen per 
jaar zou kosten. Dat vindt hij te veel. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jituittt-hhltduob-r/
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Nog een laatste opmerking. Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. 
zorgverkeringslijn waar men klachten over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 
3700AG Zeist, tel 088 9006960, website: www.zorgverzekeringslijn.nl 
 

-0-0-0-0-0-0- 
 

PSD2 BANKIEREN 
Het Mobiel Overleg Betalingsverkeer (MOB), van De Nederlandse Bank (DNB), laat het volgende weten: 
 

PSD2 bankieren wordt bekender.  
In maart en april 2019 heeft DNB namens het MOB de publiekscampagne “PSD2 Bankieren, Nieuwe mogelijkheden. U 
beslist.” gevoerd. De campagne had tot doel het publiek bewust te maken van de komst van PSD2 en de mogelijkheid 
dat rekeninghouders gevraagd gaat worden of zij toegang tot hun betaalrekening willen geven. Daarbij beslist de 
rekeninghouder zelf of hij of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken.  
Dankzij de campagne is PSD2 bekender geworden. Ruim een derde van de burgers heeft de campagne opgemerkt en de 
kennis van PSD2 is aanmerkelijk gestegen. Inmiddels is de uitzending van TV- en radiospots gestopt. In het najaar zal het 
MOB opnieuw de bekendheid en effecten van PSD2 onderzoeken.  
 

Meer transparantie over rekeninginformatiediensten  
Het MOB constateert dat consumenten en ondernemers behoefte hebben aan transparantie over 
rekeninginformatiediensten op grond van PSD2. Om dit te bevorderen werkt het MOB aan goede praktijkvoorbeelden 
zodat consumenten en ondernemers het verzoek van partijen die deze dienst aanbieden, kunnen beoordelen. Bij de 
uitwerking van deze praktijkvoorbeelden krijgen de mededingings- en privacyaspecten volop aandacht.  
 

Toegankelijkheid van het betalingsverkeer bevorderen  
Het MOB stemt in met aanbevelingen om de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor kwetsbare groepen te 
bevorderen. Met de toenemende digitalisering van het betalingsverkeer en het verminderen van het aantal 
bankkantoren in Nederland is toegang tot het betalingsverkeer niet vanzelfsprekend voor ouderen, gehandicapten en 
laag geletterden (samen enkele miljoenen mensen). Het MOB heeft daarom verdiepend onderzoek gedaan naar de 
vraag in hoeverre kwetsbare mensen zelfstandig elementaire financiële verrichtingen kunnen doen. Het MOB 
constateert dat banken in het algemeen rekening houden met de belangen van hun kwetsbare cliënten en bereid zijn 
op dit vlak stappen te blijven zetten. Een uitdaging is de kwetsbaren daadwerkelijk te bereiken. Om de toegankelijkheid 
voor hen verder te verbeteren beveelt het MOB banken aan:  

• op hun websites een toegankelijkheidspagina te maken met overzicht van hun voorzieningen voor kwetsbare groepen.  

• De internationale toegankelijkheidsstandaard (WCAG) voor hun digitale diensten te volgen en de gebruiks-
vriendelijkheid daarvan te testen.  

• bij het ontwerp van producten/diensten al vanaf het begin vertegenwoordigers van kwetsbare groepen te betrekken.  

• telefonisch bankieren in stand te houden en waar mogelijk te vereenvoudigen.  

• Meer samen te gaan werken met bij voorbeeld (lokale) ouderenorganisaties om de kwetsbaren daadwerkelijk te 
bereiken en tot oplossingen te komen.  

 

MOB gaat Visie op contant geld herijken  
Het MOB heeft een task force ingericht om zijn ‘Visie op contant geld’ uit 2015 te herijken. Deze stelt dat het belangrijk 
is dat ook in een omgeving waar steeds meer wordt gepind, contant geld als toonbankbetaalmiddel goed blijft 
functioneren. Het MOB acht het wenselijk dat mensen kunnen kiezen tussen contant betalen en pinnen, tenzij er 
specifieke redenen zijn (b.v. de veiligheid) om geen contante betalingen te accepteren. Aanleiding hiervoor is dat 
contant geld steeds minder wordt gebruikt, hetgeen gevolgen heeft voor de kosten ervan, de infrastructuur (komst 
Geldmaat, veranderingen in de markt van waardetransport) en het acceptatiebeleid van partijen (al dan niet weigeren 
van contante betalingen).  
 

Uitrol instant payments (onmiddellijke betaling) loopt volgens planning  
Vier jaar na de lancering van het plan van de banken om in 2019 instant payments te realiseren is het zover. De banken 
hebben een nieuwe Datum 23 mei 2019 Kenmerk MOB/ T018-1568171659- 853 Pagina 3 van 3 betaalinfrastructuur 
gebouwd waardoor betalingen binnen vijf seconden kunnen worden verwerkt. Sinds februari worden enkelvoudige 
overschrijvingen via mobiel en internetbankieren in toenemende mate als instant payment verwerkt. Het voordeel 
hiervan is dat de ontvanger direct over zijn geld kan beschikken, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Ook als de 
ontvanger bij een ander bank dan de betaler zit. De uitrol zal naar verwachting tegen de zomer zijn voltooid. Het MOB 
spreekt zijn waardering uit voor de banken die bijdragen om dit project tot een goed einde te brengen, waardoor 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-jituittt-hhltduob-y/
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Nederland beschikt over een moderne betalingsinfrastructuur als basis voor verdere innovatie en dynamiek. Ook in 
Europa zal instant payments naar verwachting geleidelijk de nieuwe betaalnorm worden. 
 

Overigens organiseert het Bondenberaad Groot Goes over PSD2-bankieren binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst. 
U ontvangt daarover nog bericht. 
  

-0-0-0-0-0- 

 

 
 
 
 
 

De volgende ASG-leden vierden in de maand juni hun (kroon)verjaardagen: 
 

JUNI 2019 
  6 juni  
16 juni  
24 juni  
29 juni 

mevrouw G.J. Otte- Ars 
de heer M. Pikkaart 
mevrouw A.M.S. Sandee-Rottier  
mevrouw A. Kramer-de Fouw 

Goes 
Goes 
Biezelinge 
Goes 

85 
70 
65 
91 

 
HET BESTUUR FELICITEERT DEZE LEDEN VAN HARTE! 

 
  

BESTUUR ASG 
Voorzitter:  

Dick van de Merwe 
T: 0113-228428 

e-mail: dwvdmerwe@zeelandnet.nl 

Secretaris, Ledenadministratie en Nieuwsbrief:  
Hans de Jonge  

T: 06-46188122 
e-mail: hdj@zeelandnet.nl 

Penningmeester:  
Izaak de Graaf 

T: 0113-220111 
e-mail: iza.con@worldonline.nl 

Coördinatie belastingservice:  
Leen van Zon 

T: 0113-270144 
e-mail: leen.zon@planet.nl 

Coördinatie activiteiten/lief en leed:  
Els Poppe 

T: 0113-853667  
e-mail: egpoppe1@zeelandnet.nl 

Secretariaat ASG: 
Van de Spiegelstraat 29C, 4461 LJ, Goes 

T: 06-46188122 
e-mail: hdj@zeelandnet.nl 

Website: www.asggoes.nl 

 
 

Advertenties 
 

 

mailto:dwvdmerwe@zeelandnet.nl
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Het onderhoud van uw huis wordt u te veel? 
Uw gezondheid speelt een rol of uw partner 
komt te overlijden? Is het dan haalbaar om in 
uw huis te blijven wonen? Wat doet u dan? 
 

U staat er niet graag bij stil. Maar als u er mee 
te maken krijgt, komt er veel op u af. ISM-
makelaars kan helpen. Wij komen graag langs 
voor een vrijblijvend kennismakings-gesprek. 
Daarin laten we zien wat de opties zijn met een 
helder inzicht in de kosten. U kunt op basis 
daarvan een passende keuze maken. Gaat u 
over op verkoop? ISM-makelaars werkt op 
basis van ‘no cure no pay’. U betaalt pas als de 
woning is verkocht. Interesse? Neem gerust 
contact op. 
 

ISM Makelaars, Imre Schaafsma  
Uw makelaar voor net dat beetje meer. 
Telefoon: 0113 - 268 199  
Mobiel: 06 - 3039 7127  
Email: info@ismmakelaars.nl 

 
 

 
 

 

mailto:info@ismmakelaars.nl

