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

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO maakt overuren. Alle zeilen worden 

bijgezet. Er wordt intensief samengewerkt met de PCOB, NVOG en NOOM, verenigd 

binnen de CSO. Kijk ook regelmatig op onze website www.kbo.nl en de speciale 

actiewebsite www.oudereninactie.nl 

-          De handtekeningenactie “ouderen knokken terug” werd op 14 maart afgerond. Een 

delegatie van merendeels KBO-ouderen bracht de meer dan 20.000 handreikingen 

persoonlijk naar het Ministerie van Financiën. Gewapend met bokshandschoenen en 

met een overduidelijke petitie brachten zij een duidelijke boodschap over aan 

staatssecretaris Weekers: “draai de onrechtvaardige maartregel terug”. De volgende 

dag was de vaste Kamercommissie Financiën aan de beurt. Zij kregen de petitie 

opgestuurd, met daarbij enkele concrete voorstellen om de onbedoelde 

belastingverhoging voor 65-plussers te repareren. Het woord is nu aan kabinet en 

Tweede Kamer. Wordt zeker vervolgd…. 

-          Een week later zaten we met vicepremier Asscher en staatssecretaris Klijnsma om 

tafel. Ook hier ging het om de vermaledijde belastingmaatregel, maar ook over de 

pensioenen, de arbeidsmarkt voor oudere werknemers, de opeenstapeling van 

maatregelingen die veel ouderen treft. Maar het ging ook over solidariteit tussen 

generaties, tussen arm en rijk, ziek en gezond. De CSO had hiervoor een Manifest 

opgesteld, dat tijdens het overleg door ons bestuurslid Beugelsdijk met verve werd 

toegelicht. De uitkomsten van het gesprek stemmen hoopvol en onze positie als 

gesprekspartner van het kabinet is duidelijk verstevigd. Vervolgafspraken zijn - met 

beide bewindslieden - gemaakt. Een uitvoerig verslag van het twee uur durende 

overleg treft u bijgaand aan. 

-          Het vervolg overleg met de PvdA-Tweede Kamerfractie krijgt gestalte. Op 3 april 

duiken we het diepe in op de onderwerpen pensioenen en andere sociaal 

economische thema’s. Het thema ouderenzorg is ruim een week later aan de beurt. 

-          Echter nog voor die data zitten we met Henk Krol van de 50PLUS partij om tafel: over 

de rekenrente, over de koopkrachtreparatie, over de ouderenzorg en natuurlijk over 

solidariteit en bruggen bouwen tussen generaties.  

-          Vorige week heeft het bureau van de Unie KBO de laatste hand gelegd aan een 

gedegen commentaar op het onlangs verschenen Nationale Preventie Programma 

van minister Schippers. De overheid laat namelijk heel wat kansen liggen als het gaat 

om gezondheidspreventie voor 65-plussers. En de Unie KBO houdt zich - mits goed 

gefaciliteerd - aanbevolen!  

-          Verder kreeg de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) via een ingezonden 

artikel in Trouw een welverdiende tik op de vingers. “Wie oud is en zorg krijgt, mag 



best iets terugdoen”, aldus de RVZ. Wat een flauwekul, zo liet de Unie KBO in Trouw 

optekenen. Kijk alleen maar eens naar ons vrijwilligerswerk binnen de KBO!  

-          De Unie KBO, in de persoon van voorzitter Hans Muis, nam op 21 maart deel aan een 

ronde tafelconferentie over medicijngebruik. Ten overstaan van apothekers, artsen, 

zorgverzekeraars en VWS, hield de Unie KBO een krachtig pleidooi voor een jaarlijkse 

medicatiebeoordeling voor 65-plussers. Hans Muis kreeg hierbij bijval van 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. 

-          Het thema valpreventie is vorige week door ons weer hoger op de agenda gezet. Het 

aantal dodelijke ongevallen onder 65-plussers is in vijf jaar tijd gestegen met 18 %. De 

Unie KBO verhevigt de strijd om deze “sluipmoordenaar” een halt toe te roepen. 

Onder andere via het goed lopende project ‘integrale veiligheid’. 

-          Ook de komende weken staat er veel te gebeuren. We doen telkens tussentijds 

verslag op onze website www.kbo.nl en op www.oudereninactie.nl  

   

   

 


