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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

- De tegenvallers stapelen zich op voor ouderen! Welhaast elke dag komen er nieuwe 

onaangename verrassingen bij, en niet zelden uit Den Haag. Belastingverhoging voor 

gepensioneerde 65-plussers, een verhoogde vermogenstoets binnen de AWBZ, een 

AOW-gat voor nieuw gepensioneerden en vutters naast hogere eigen bijdragen voor 

ziektekosten en hogere Btw-tarieven. En tegelijkertijd een dalend netto inkomen. Een 

regelrechte aanslag op ons inkomen, zo oordeelt onze achterban. De Unie KBO laat 

het er niet bij zitten!  

Onder het motto “Stop het onrecht” worden er op dit moment diverse acties 

ondernomen en voorbereid. 

   

- Zo oefenen we druk uit op staatssecretaris Weekers om de nadelige effecten voor 65-

plussers van de Wet uniformering loonbegrip terug te draaien. Deze wet komt voor 

ouderen neer op een belastingverhoging in de eerste schijf van 15,2 % naar 19,1 %. 

Voor 65-minners heeft de wet geen financiële consequenties. De Unie KBO schreef 

hierover onlangs - in CSO-verband - een brief aan de Staatssecretaris van Financiën. 

Zonder resultaat. Daarom starten we in februari een handtekeningenactie en stellen 

een bijbehorende petitie samen. Meer hierover in de eerstvolgende Nestor. 

   

- Ook de verhoogde eigen bijdrage voor verpleging in een zorginstelling is ons in het 

verkeerde keelgat geschoten. Door toedoen van de vermogenstoets stijgt de eigen 

bijdrage in veel gevallen spectaculair en komen bewoners zelfs in financiële 

problemen. Een oneerlijke maatregel vindt de Unie KBO, die bovendien spaarzin 

bestraft. Maandag 28 januari buigen we ons met collega-ouderenbonden - ook weer 

in het kader van “Stop het onrecht”- over nadere stappen. Inmiddels hebben we in 

een tiental dagbladen onze afkeuring over deze maatregel luid en duidelijk 

uitgesproken.  

     

- Maar er valt meer onrecht te bestrijden. De door de Unie KBO bevochten 

overbruggingsregeling voor het AOW-gat is veel te karig, de kosten van de 

(ouderen)zorg rijzen de pan uit en de naderende pensioenkortingen zorgen binnen 

afzienbare tijd voor een volgende dreun. Tel daar nog alle onzekerheden bij op over 

de duurder wordende en tegelijkertijd schralere extramurale thuiszorg. Het is tijd 

voor actie, laten veel leden ons weten. De Unie KBO neemt deze signalen zeer serieus 

en overweegt daarom ook een manifestatie in Den Haag te organiseren. 

    

- Op het terrein van de politieke dialoog zitten we ook niet stil. Afgelopen dinsdag nog 

plaatste Unie KBO bestuurslid Beugelsdijk tijdens een rondetafelgesprek met 

staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een messcherp statement over het 

broodnodige herstel van vertrouwen in onze oudedagsvoorziening. Hij hekelde 

hierbij tevens het uitblijven van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen én de 

gebrekkige voorlichting van pensioenfondsen aan de deelnemers. 

   



- Een breed overleg met de PvdA-fractie staat voor begin februari gepland. Ook daar 

staat ons Nyfer-koopkrachtonderzoek van 10 januari jongstleden hoog op de agenda. 

We verwachten van de sociaal democraten concrete voorstellen om de onevenredige 

lastendruk voor 65-plussers te verlichten. En niet veel later zijn we met eenzelfde 

boodschap bij oppositiepartij het CDA te gast. 

   

- Dinsdag 22 januari jongstleden nam de Unie KBO deel aan een hoorzitting van de 

Tweede Kamer over prijsbeleid van medicijnen. Hierbij heeft beleidsadviseur Ellen 

Willemsen de ouderen en hun medicijngebruik goed en duidelijk op de kaart gezet. 

Zij ging o.a. in op de onrust onder ouderen over de vele veranderingen en op de 

noodzaak voor een jaarlijkse medicijnbeoordeling. Het gezaghebbende 

Pharmaceutische Weekblad publiceerde dit pleidooi in de uitgave van deze week.  

   

- In de komende weken zullen wij als Unie KBO veel van ons laten horen, niet alleen via 

de media. Acties sluiten we hierbij niet uit. De Unie KBO vindt zeker niet dat ouderen 

op alle fronten moeten worden ontzien, maar er dreigt nu wel een reële scheefgroei 

voor ouderen en -ook letterlijk- een overbelasting. Onze slogan “Stop het onrecht” is 

helaas op zijn plaats!  

    

   

 


