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

Het thema ‘pensioenen’ vormde de afgelopen weken het absolute zwaartepunt van onze 

belangenbehartiging. Maar daarnaast was er ook de nodige beweging op het brede terrein van de 

gezondheidszorg. In deze Nieuwsflits een kort overzicht. Kijk ook regelmatig op onze website 

www.kbo.nl  

-          De Unie KBO heeft de twee recente pensioendebatten in de Tweede Kamer met argusogen 

gevolgd. Het ging in beide gevallen om de positie en inspraak van ouderen binnen 

pensioenfondsen. Nieuwe wetgeving op dit terrein is toe aan invoering en belangrijke 

beslissingen zijn aanstaande. Fracties en individuele Kamerleden werden daarom de 

afgelopen weken intensief benaderd. Veel is al bereikt, maar het kan volgens de Unie KBO 

zeker nog beter. We verleggen het strijdtoneel daarom nu ook naar de Eerste Kamer. 

-          De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en ANBO en de jongerenorganisaties van CNV en 

FNV hebben afgelopen week overeenstemming bereikt over de uitgangspunten met 

betrekking tot ons toekomstige pensioenstelsel. Deze overeenstemming is een doorbraak en 

van groot belang voor alle generaties! Belangrijk in het gesloten akkoord is dat zowel 

ouderen als jongeren dezelfde uitgangspunten delen met betrekking tot solidariteit, 

verplichte aansluiting  bij een pensioenfonds en collectiviteit. Unie KBO bestuurder Joop 

Beugelsdijk hierover in De Telegraaf: “Het akkoord moet een eind maken aan het onterechte 

beeld van een conflict tussen oude en jong over de pensioenen.” Het akkoord ligt inmiddels 

op tafel bij het ministerie van Sociale Zaken. Wordt vervolgd…. 

-          In de reeks gesprekken met alle Tweede Kamerfracties was het deze week de beurt aan 

Groen Links. De Unie KBO vindt het belangrijk dat ook de kleinere partijen in ons land op de 

hoogte blijven van onze standpunten. 

-          Op donderdag 6 juni voert de Unie KBO, samen met de PCOB en de NVOG, uitvoerig overleg 

met staatssecretaris Van Rijn (VWS). De toekomst van de langdurige ouderenzorg is het 

voornaamste gespreksonderwerp. De Unie KBO zal hierbij nadrukkelijk ingaan op de haken 

en ogen die zich nu al aandienen bij de overheveling van zorg uit de landelijke AWBZ naar de 

gemeentelijke WMO. 

-          De vaste Kamercommissie van Financiën ontving van de Unie KBO op 21 mei een pittige 

brief met een duidelijke stellingname: “De Unie KBO komt tot de conclusie dat er niet 

voldoende maatregelen zijn genomen om de koopkrachtontwikkeling van ouderen gelijke 

tred te laten houden met de koopkrachtontwikkeling van oudere huishoudens.” De commissie 

wordt vervolgens verzocht om compenserende maatregelen te bevorderen. 

-          De CSO-ouderenorganisaties ontvingen op 24 mei een uitvoerige brief van staatssecretaris 

Weekers van Financiën. De brief is een reactie op onze protesten tegen de effecten van de 

Wet Uniformering Loonbegrip (WULB). In zijn brief geeft de staatsecretaris aan de gevolgen 

van de WULB voor ouderen nog nader te evalueren, maar laat tegelijkertijd alvast weten dat 

“helaas in deze tijden onvoldoende budgettaire middelen voor handen zijn om negatieve 

inkomenseffecten te repareren.” Waarvan acte. De CSO laat het er natuurlijk niet bij zitten. 



-          De Unie KBO vindt gezondheidspreventie van groot belang, zeker ook voor 65-plussers. 

Binnen het overheidsbeleid worden ouderen op dit terrein echter veelal overgeslagen. Geen 

plannen, geen campagnes, geen geld. De Unie KBO liet zich daarom de kans niet ontgaan om 

uitgebreid te reageren op het Nationaal Preventie Programma (NPP) dat gisteren werd 

besproken in de Tweede Kamer. Met daarbij ons  motto: gezondheidsvoorlichting bij 

senioren werkt! Juist omdat bij ouderen op korte termijn veel gezondheidswinst te halen 

valt. Iets dat wij dagelijks bewijzen d.m.v. onze voorlichting binnen het meerjarig project 

“Gezond ouder worden en blijven.” 

-          De strijd voor een jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers die meer dan vijf 

verschillende medicijnen gebruiken, wordt momenteel geïntensiveerd. In samenwerking met 

het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en met ondersteuning van onze 

partner Zilveren Kruis Achmea, ontwikkelen we plannen om dit dossier vlot te trekken. 

-          De Unie KBO zocht ook afgelopen weken weer volop de schijnwerpers van de media. Niet 

alleen om onze leden en het grote publiek te laten zien wat we doen, maar natuurlijk ook 

vanwege het feit dat de publieke opinie een grote rol speelt binnen het politieke bedrijf. 

Vandaar ook dat de Unie KBO blij is met de prominente media-aandacht die het gesloten 

pensioenakkoord met de jongerenorganisaties met zich meebracht.  

-          Ook de komende weken staat er weer van alles te gebeuren! We doen daarvan telkens 

tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl, via Twitter zijn we te volgen op @Unie_KBO 

en op Facebook kunt u zelf reageren op interessante webartikelen via 

www.facebook.com/unie.kbo.   

 


