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‘It Giet Oan!’ 

Natuurlijk niet de Elfstedentocht, of die ooit “Oan Giet” mag Joost weten. 

 Met de huidige klimaatsveranderingen is het niet te verwachten.  

 

Maar ons bezoek aan het Orgelmuseum en het Edah museum gaat wel door. 

 

Diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld ontvangen persoonlijk gede-

tailleerde informatie en in de Echo van september zal er een uitgebreid ver-

slag van zijn. 

Dus op naar 7 juli !!! 

https://www.pvge.nl/helmond/
https://www.facebook.com/pvge.koepel


 Website  klik hieronder 

    PVGE - PVGE Helmond  

Of type - https://

www.pvge.nl/helmond/ 

Pagina  2 

COLOFON 
Secretariaat 

  
0493 692948  

  
 pvgesecretariaathelmond 

@gmail.com  
 

Redactie  

Dhr. D.A. Collins 

mail via secretariaat 

 0492 - 521526 

OPLETTEN! 
 

Deze ECHO  

via je email is  

veel 

mooier 
 

KLEURRIJKER 
 

Hebt u een  

e-mailadres en  

ontvangt u het  

mededelingenblad nog 

via de bezorger. Geef 

ons uw  

e-mailadres door en wij 

sturen u de ECHO digi-

taal toe.  

Wij ontlasten hiermee 

onze bezorgers en  

BESPAREN op druk-

kosten. 

Digitale lezers  

ontvangen regelmatig 

extra informatie via een 

ECHO-Flits 

!!   BELANGRIJK  !! 

Wijzigingen of vragen over 

uw 

LIDMAATSCHAP 

 

Neem contact op met de 

Secretariaat 

Meer informatie  en meer wandelingen klik hier 

Activiteiten volwassenen 

https://www.pvge.nl/helmond/
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
https://jibbplus.nl/sport-beweging/activiteiten-volwassenen/
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Wie worden er voor box 3 gecompenseerd en voor hoeveel? 

I 
n een van de vorige nummers heb ik aangegeven dat in het geval dat je alleen 

maar bankrekeningen en daarop (een beetje) rente hebt, in de aangifte 2021 en de 

voorlopige aangifte 2022 met een gerust hart de werkelijk genoten rente kan aan-

geven en niet, zoals de staatssecretaris in de media zei, dat bij box 3 je bankrekeningen 

op de oude manier moet invullen. Daar heb ik aangegeven hoe u de werkelijke rente 

kunt aangegeven. Maar nu de compensatie. Wordt iedereen, ook zij die niet tijdig be-

zwaar hebben gemaakt ook gecompenseerd? 
 

 

Rechtvaardige compensatie: (te) hoge kosten schatkist 

Opnieuw klonk een paar weken geleden in de media gezucht over de hoge kosten voor de schatkist 

als alle mensen die in principe recht hebben op compensatie, gecompenseerd moeten worden. 

De rijksbegroting en het minimaliseren van de staatsschuld zijn in dit land absoluut prioriteit num-

mer een, bleek maar weer eens. Zoals het in de McKinsey managementleer betaamt. En onze vorige 

en huidige ministers van Financien, evenals Rutte hebben deze leer met de paplepel ingegoten ge-

kregen en ademen hem in en uit zoals wij allemaal de luchtin- en uitademen. 

Het financiele resultaat is leidend, al het andere als rechtsbescherming van de burger, erkennen dat 

je onrechtmatige wetgeving hebt gemaakt, die burgers in de knel brengt, omdat het enige dat telt de 

financien zijn, komt niet eens meer in hen op. Dus besloot staatsecretaris van Rij dat hij wilde 

wachten met een oordeel over wie er gecompenseerd zouden worden. Van de 60.000 tijdige be-

zwaarmakers was dat vanzelfsprekend. 
 

Schatkist boven het grondrecht van mensen 

Maar Van Rij wilde wachten met de beslissing m.b.t. mensen die niet tijdig of geen bezwaar hebben 

gemaakt, tot na een arrest van de Hoge Raad dat in oktober 2022 verwacht werd en waar de raad 

uitspraak zou doen over een belastingplichtige die te laat bezwaar had ingediend en die tegen de 

uitspraak van de inspecteur (de afwijzing) in beroep was gegaan. 
 

Niet tijdig bezwaar gemaakt: 

Maar plotseling kwam die uitspraak veel eerder. Op 13 mei 2022. De Hoge Raad zei heel kort door 

de bocht eigenlijk: te laat is te laat. De regering hoeft niet te compenseren. De journalist van Else-

vier 

Weekblad, Jeroen van Wensen zuchtte op twitter hoe het kan dat de Hoge Raad op 24 december 

2021 kan uitspreken dat box 3 met ingang van 2017 niet deugde, omdat het discrimineerde naar 

groepen belastingplichtigen en daarom een inbreuk op het eigendomsrecht was van hen die gedis-

crimineerd werden, en vervolgens op 13 mei 2022 zelf discrimineert door een onderscheid te 

maken in wel en niet tijdig bezwaar en dat bij wetgeving in strijd met grondrechten. 

De strijdigheid met jouw grondrecht om niet gediscrimineerd en onteigend te mogen worden hangt 

toch niet af van de tijdigheid van een bezwaarschrift op het moment dat je dit beseft? 

Kennelijk ineens binnen 6 maanden na de uitspraak van 24 december 2021 wel. 

Maar waardoor is dit dan ineens ingegeven? Het antwoord op deze vraag intrigeert me mateloos. 

Toch de schatkist boven het grondrecht van mensen? Al met al heeft de regering nu tijd om nu 

niet al met de voorjaarsnota rekening te hoeven houden met een nog veel groter bedrag aan miljar-

den voor compensatie. Voor hen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, maar toch een onrechtma-

tige en onredelijke belasting (honderden procenten over een beetje of geen rente) 

wordt het afwachten nu wat het kabinet gaat doen. Ik vind het onbevredigend. 



Vervolg                                        Wie worden er voor box 3 gecompenseerd en voor hoeveel? 

Uitspraak massale bezwaarprocedure: bezwaar niet mogelijk 

Op 13 mei 2022 deed de Hoge Raad nog een tweede uitspraak. Die ging over de mensen die in de mas-

sale bezwaarprocedure zitten. Op 4 februari 2022 heeft de staatsecretaris in het massale bezwaar uit-

spraak gedaan en toegegeven. Op 28 april 2022 heeft de staatsecretaris aangegeven dat de compensa-

tie voor mensen met een spaarrekening wordt gebaseerd op het rentedeel, dat genoemd wordt in de 

Wet inkomstenbelasting t.a.v. box 3. Maar in de wet wordt nog steeds een fictieve rente genoemd, die 

afwijkt van de werkelijk genoten rente, waarover de Hoge Raad op 

24 december 2021 sprak. Niet veel maar toch. 

Tegen een uitspraak in een massaal bezwaar door de staatsecretaris, kun je niet in bezwaar. Je kunt 

wel een verzoek indienen en daar staat wel bezwaar en beroep tegenover. Maar dan lopen er dus 

in een zaak in een belastingjaar van een belastingplichtige twee procedures over hetzelfde: het be-

zwaar of beroep tegen het individuele deel en een verzoek voor het massale deel dat door de staatsse-

cretaris is gedaan. Maar het gaat wel over dezelfde feiten! 

De Hoge Raad acht dat niet wenselijk en zegt dat dat niet hoeft. Je kunt gewoon een verzoek indienen 

bijvoorbeeld in de zaak voor het individuele bezwaar aan de rechter om daar de zaak af te doen. 

Kortom, stel dat je het niet eens bent met wat de inspecteur op basis van de staatssecretaris 

berekent voor jou wat het moet zijn, niet overeenkomt met de werkelijk genoten rente. Dan zou je 

twee procedures moeten doorlopen en dat hoeft dan niet, zegt de Hoge Raad op 13 mei 2022. De rech-

ter kan in de individuele zaak de burger zelf rechtsbescherming bieden en de zaak afdoen. Dat 

betekent dan dus in mijn ogen dat de werkelijk genoten rente belast wordt. 
 

Twee procedures over hetzelfde 

Ik zelf heb twee beroepszaken voor het individuele deel bij de rechtbank aanhangig gemaakt voor 

2018 en 2019. Ik merk dat de inspecteur alle uitspraken van de Hoge Raad van 24 december 2021, 

van 13 mei 2022 en zelfs die van 28 april 2022 van zijn staatssecretaris negeert en in de zaak conclu-

deert dat ik gewoon zeg, maar de volle mep moet betalen. Hij concludeert dit in een verweerschrift van 

6 juni 2022. Dus na alle uitspraken. Ook kreeg ik een brief op 9 juni 2022 die 

zegt dat ik niets hoef te doen. Dat later in het jaar aangesloten gaat worden tot rechtsherstel met de 

“spaarvariant,” Ik krijg dan bij compensatie va rente, zoals fictief benoemd in de wet. Maar dat wil ik 

niet. Dat hoeft ook niet van de Hoge Raad. Dus ik bel op 10 juni 2022 met de belastingdienst. Ik leg 

drie keer aan drie verschillende ambtenaren mijn verhaal uit en vraag of degene die de brief stuurt 

(hij is niet automatisch aangemaakt, maar ik kan alleen bellen met de belastingtelefoon) wel op de 

hoogte is dat mijn zaak bij de rechtbank ligt en dat die de Hoge Raad van 13 mei 2022 zal volgen. An-

derhalf uur later ben ik nog niet wijzer. Ik word voor 14 juni 2022 teruggebeld. Ik wil niet 

dat ik “gefopt” wordt op deze manier en afgescheept met toch iets meer rente en dus belasting dan de 

Hoge Raad zegt. Dus ik ga vragen of dit bewust is wat mijn belastingkantoor doet of dat de 

rechterhand niet wet wat de linkerhand aan het doen is, dat dus afdelingen compleet langs elkaar 

heen werken. Ik ben er niet bang voor, de rechter in de rechtbank zal straks het werkelijk 

rendement belasten, en ik wil niet dat de inspecteur dat verhindert met een flauwe truc.  

Nou lig ik hier niet wakker van, maar je moet onderhand een (voormalig) belastinginspecteur zijn om 

dit als burger nog te kunnen zien. 
 

Compensatie van rendementen 

En dan weten we nog niet hoe het gaat met de compensatie van rendementenanders dan rente, dus 

bijvoorbeeld van aandelen, die lager zijn dan het fictieve rendement van box 3. Op dit moment (18 ju-

ni 2022 heb ik nog geen antwoord gekregen. Dit stuk moet als kopij worden ingediend. Dus ik kan het 

antwoord in mijn zaak niet met u delen. In het volgende 

nummer van de ECHO dus. Wordt vervolgd. 

WILMA BERKHOUT, Voorzitter van de ledenraad van NBP en voormalig belastinginspecteur. 
Pagina  4 
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Meedoen aan de samenleving zorgt ervoor dat senioren gelukkig zijn en 

daardoor in betere gezondheid verkeren. Het stimuleert bovendien dat seni-

oren langer, zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  Meer 

informatie klik hier of e-mail info@meedoenhelmond.nl 

bellen kan ook  0492-792742  

Senioren doen mee in Helmond! 

Stichting Meedoen Helmond is er om senioren 55+ te ondersteunen mee te kunnen 

doen als zij dat financieel niet kunnen. Door bijvoorbeeld een lidmaatschap voor een ver-

eniging of de jaarlijkse busreis, etc. 

 “Binnenkort ga ik op excursie met de 

ouderenbond, eigenlijk kan ik dat 

niet betalen maar dan eet ik die week 

gewoon iets minder.” 

Heb je niet van MeeDoen gehoord? 

Kijk op hun website of bel effe. 

Maak het ze niet te makkelijk > Senioren en veiligheid  

                                                              Klik hierboven 

H 
ebt u ideeën over wat de PVGE voor u kan betekenen, 

of wat u samen met andere leden zou willen doen? 

Ideeën kunt u mailen naar   

pvgesecretariaathelmond@gmail.com.  

Ideeën worden besproken in het bestuur en daarna  gepubliceerd 

in ECHO om de belangstelling onder de leden  

(per mail) te peilen.  

Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A: 

• Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60e is 10 jaar geldig 

en u hoeft niet te worden gekeurd 

• Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; me-

dische keuring is niet nodig. 

• Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medi-

sche keuring is niet nodig. 

• Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring no-

dig als het oude rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag. 

• 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring verplicht. 
 

PVGE leden kunnen zich, na telefonische afspraak, tel 541248, tegen een speciaal tarief, 

medisch laten keuren bij de heer G. Bouten, gepensioneerd bedrijfsarts, Vivaldilaan 1.  

Bron: folder Rijksoverheid,  “U bent 60+ en automobilist?” 

https://www.pvge.nl/helmond/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
https://meedoenhelmond.nl/
https://meedoenhelmond.nl/
mailto:info@meedoenhelmond.nl
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid
mailto:pvgesecretariaathelmond@gmail.com
https://dloket.helmond.nl/loket/sites/default/files/DOC/Folder_verhoging_keuringsleeftijd.pdf
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Eten maak er wat van 

Commentaren 

en/of tips zijn 

altijd welkom. 

Misschien heb 

jij ook een re-

cept dat je wilt 

delen met de 

overige leden. 

Schroom niet 

mail  

de redactie. 

Gekoelde komkommersoep (Jamie Oliver) 

 

Ingrediënten 

− 60 g ongezouten boter 

− 1 ui 

− 3 komkommers 

− 1,5 liter biologische kippenbouillon 

− 1/2 een bos verse bieslook 

− 1/2 een bos verse peterselie 

− 2 citroenen 

− 200 ml slagroom 

 

Methode 

− Schil en snijd de ui in blokjes en hak de komkommers grof. 

− Smelt de boter in een grote pan en fruit de uien op een middelhoog vuur gedu-

rende 4 tot 5 minuten, of tot ze zacht zijn. 

− Voeg de komkommer toe, zet het vuur laag en laat 5 minuten door koken. 

− Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en zet het vuur weer lager. Breng goed 

op smaak met zeezout en zwarte peper en laat 5 minuten pruttelen. 

− Hak en voeg de bieslook en peterselieblaadjes toe, knijp het citroensap erdoor en 

kook nog 5 minuten. 

− Breng over in een blender en pureer tot een gladde massa (in batches, indien no-

dig). 

− Doe de soep in een kom, laat afkoelen op kamertemperatuur en zet in de koel-

kast tot het koud is. 

− Klop de room erdoor, breng op smaak en serveer dan. 

https://www.pvge.nl/helmond/
https://www.facebook.com/pvge.koepel
mailto:redactie@pvge-helmond.nl
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Amerongen revisited 

Afgelopen maand waren wij wederom aan het oppassen op de kat-

ten en kippen van onze vriendin uit Amerongen terwijl zij op va-

kantie was in Noord Frankrijk. 

Zoals wij al eerder hebben verteld is dit geen zware opgave, de 

omgeving is geweldig en er is zoveel te doen. Bij mooi weer is de 

natuur in de omgeving prachtig en een wandeling in het Nationale 

bomenmuseum Gimborn is altijd de moeite waard.  Mometeel is 

er een tentoonstelling “Verbeelding in hout en steen” van 19 juni 

tot 1 augustus. De prachtige bomen van het arboretum vormen 

een fantastische “backdrop”. 

 

Het zandsculpturenfestijn in Gade-

ren stond op het programma met 

dit jaar het thema “Onze Vader-

landse Geschiedenis”. Prachtige 

kunstwerken door nationale en in-

ternationale kunstenaars vervaar-

digd. Enkele kunststukken buiten 

hadden wat last gehad van recen-

telijke stortbuien maar herstelwerk 

was gaande. Hoe gedetailleerd 

sommige werken zijn is werkelijk 

ongelooflijk en dat het allemaal 

tijdelijk is, is des de bewonderings-

waardig. 

 

Ook het museum Smedekinck in Zelhem was een geweldige ervaring vooral de per-

soonlijke (wij waren met z’n tweetjes) rondleiding door een van de vrijwilligsters. 

Zoveel herkenningspunten, maar ook zoveel ontdekkingen dankzij deze gedreven 

vrijwilligster.  

 

“Boerderij Smedekinck wordt al in 

1341 genoemd als leengoed van het 

door Ludger gestichtte klooster in 

Werden (Duitsland). De prachtig ge-

restaureerde boerderij en haar schu-

ren bieden sinds 2007 plaats aan de 

permanente collectie, voortdurend 

wisselende exposities en themadagen. 

U krijgt inzicht in de regionale ont-

staansgeschiedenis en de leefwijze 

van de Zelhemmers door de eeuwen 

https://www.bomenmuseum.nl/
https://www.bomenmuseum.nl/
https://zandsculpturen.nl/
https://zandsculpturen.nl/
https://museumsmedekinck.nl/
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Daar er volgende maand geen Echo zal  
verschijnen i.v.m. vakanties 

Hier een extra ommertje van Jibb 



lees de besluitenlijst op de volgende pagina 

Vereniging voor senioren 

Afdeling Helmond & omstreken 

AGENDA voor de bestuursvergadering op donderdag 23 juni, die plaats vindt per mail. 

 

1. De vergadering wordt geacht te zijn geopend door de voorzitter op 23 juni.  

2. Mededelingen en vaststellen agenda Eventuele mededingen worden gemaild. De voorliggende agenda wordt ge-

acht te zijn vastgesteld. Wijzigingen en aanvullingen worden, voor zover mogelijk, per mail verwerkt. 

3. Ingekomen stukken 

− De coördinator van MCTOP heeft aangegeven dat hij ritverslagen maakt voor de leden van MCTOP en niet voor 

ECHO. Jan en Han hebben hierover hun verbazing uitgesproken. Niet publiceren in ECHO is een gemiste kans 

voor de werving van MCTOP-leden, en de indruk kan ontstaan dat MCTOP geen band wil met PVGE-Helmond, 

terwijl het wel een club is van PVGE-Helmond. Voorstel van Han is om de mailwisseling te laten bij zijn laatste ant-

woord aan de coördinator (maken van verslagen moet niet, maar is wel lezenswaardig) en over te gaan tot de orde 

van de dag. 

− Joop Vis, vertegenwoordiger in het bestuur vanuit Verkeersplatform Helmond, blijkt te zijn overleden in februari 

2022, zoals vernomen is door Gerrie. 

− De coördinator van de Trappers stopt met het coördinatorschap vanwege het geringe aantal deelnemers. Vrijwil-

ligers voor de coördinatie van de Fietsclub kunnen zich aanmelden bij Jan Snelderwaard. 

 

4. Verslag vergadering 20220519 (zie bijlage) Correcties op het verslag kunnen per mail worden ingediend en na ver-

werking hiervan wordt het verslag geacht te zijn vastgesteld. 

5. PR (eindredacteur ECHO, commissie PR) De concept-ECHO wordt per mail voorgelegd aan de leden van het 

bestuur. Reacties worden, zoals gebruikelijk, verwerkt door de eindredacteur. 

6. Stand van zaken m.b.t. activiteiten (Commissie Activiteiten, Clubs) Dit agendapunt wordt verdaagd naar de vol-

gende vergadering. 

7. Thema :  

− Gemeenschappelijke ‘aangeklede’ activiteit op 7 juli in Loods 20 (draaiorgelmuseum en EDAH-museum). Op 6 juni 

hadden zich 13 kandidaten aangemeld, waarop de secretaris een herinneringsmail heeft gestuurd naar de leden. De 

definitieve stand van inschrijvingen volgt voor deze vergadering, zodat de bestuursleden op deze dag kunnen aan-

geven of doorgang van de bijeenkomst mogelijk is. Als de bijeenkomst niet doorgaan ontvangen de inschrijvers in 

het weekend na deze vergadering bericht hiervan; als de bijeenkomst wel doorgaat ontvangen de inschrijvers geen 

bericht, zoals vermeld in de bevestiging van de inschrijving.  

 

8. Rondvraag en sluiting De rondvraag kan per mail worden ingediend. Bij het verstrijken van donderdag 23 juni 

wordt de vergadering geacht te zijn gesloten door de voorzitter. 

 

Namens de voorzitter, Wilma Berkhout           Han van der Aart, secretaris  

 

Vergaderdata 2022:  23 juni , 25 augustus (elders), 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december. 



Vereniging voor senioren 

Afdeling Helmond & omstreken 

Besluitenlijst van de bestuursvergadering op donderdag 23 juni 2022. 

 

Deelnemers: Wilma Berkhout (voorzitter, lid VB, afgevaardigde FPVG), Han van der Aart (secretaris, afgevaardig-
de  VR), Gerrie Heinemans (penningmeester, huisvesting, activiteiten en evenementen), Jan Snelderwaard 
(Leaweb administrator en webmaster), Piet van de Waterbeemd (medewerker bestuur algemeen, afgevaardigde 
VR), Dennis Collins (redacteur Echo en PR).   

 

− De voorliggende agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

− Het bestuur  is ter ore gekomen dat Joop Vis, extern adviseur van het bestuur op het gebied van verkeers-
zaken, is overleden. Het bestuur betreurt dat zij niet eerder op de hoogte is gesteld en dus niet eerder met 
een condoleance kon reageren. Met een gevoel van waardering en dankbaarheid kijkt zij terug op de deel-
name van Joop aan de bestuursactiviteiten. 

− Bij afwezigheid van webmaster Jan kan Petra, hoofdkantoor Koepel, benaderd worden voor Leaweb, en 
Henk te Sligte (PVGE Koepel) of Ger Boogerd (PVGE-Veldhoven) voor de website. 

− De coördinator van MCTOP heeft aangegeven dat hij ritverslagen maakt voor de leden van MCTOP en niet 
voor ECHO. Jan en Han hebben hierover in mailverkeer met de coördinator hun verbazing uitgesproken. 
Niet publiceren in ECHO is een gemiste kans voor de werving van MCTOP-leden, en de indruk kan ontstaan 
dat MCTOP geen band wil met PVGE-Helmond, terwijl het wel een club is van PVGE-Helmond. Het is aan 
MCTOP om verslagen aan te leveren voor ECHO; het is zeker geen verplichting, wel een gewaardeerde 
geste. Het bestuur wil de mailwisseling laten bij wat het is en gaat over tot de orde van de dag. 

− De coördinator van de Trappers stopt met het coördinatorschap vanwege het geringe aantal deelnemers. 
De deelnemers zijn gevraagd om kandidaten aan te leveren voor het coördinatorschap. 

− Het verslag van de vergadering op 20220519 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

− De concept-ECHO wordt, onder dank en met respect aan het adres van de eindredacteur, vrij gegeven 
voor publicatie. 

− Voor de gemeenschappelijke ‘aangeklede’ activiteit op 7 juli in Loods 20 (draaiorgelmuseum en EDAH-
museum) hebben zich, heden op 23 juni, 25 kandidaten aangemeld voor deelname. De deelnemers heb-
ben een bevestiging van inschrijving ontvangen. Het bestuur besluit unaniem de bijeenkomst te laten 
doorgaan. 

− Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

 

Namens de voorzitter, Wilma Berkhout           Han van der Aart, secretaris  

 

Vergaderdata 2022:  25 augustus (elders), 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december. 


