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

Belangenbehartiging kent geen zomerstop! Integendeel. In deze Nieuwsflits een kort overzicht van 

onze inspanningen van de afgelopen weken.  

Kijk ook regelmatig op onze website www.kbo.nl  

-          Mede op aandringen van de Unie KBO heeft het kabinet de ‘overbruggingsregeling AOW’ 

voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenregeling verruimd. De regeling treedt in 

werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013. Een 

bescheiden succesje voor onze inspanningen! 

-          In de reeks gesprekken met alle Tweede Kamerfracties is het op 27 juni de beurt aan de 

VVD. Een brede delegatie zal dan de gevolgen van het  huidige kabinetsbeleid voor ouder 

Nederland nauwkeurig uitmeten….. 

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

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

was het voornaamste gespreksonderwerp. We lieten de staatssecretaris weten dat we op zich 

niet tegen hervormingen in de ouderzorg zijn, mits deze verstandig en cliëntgericht worden 

uitgevoerd. De Unie KBO sprak tijdens het overleg haar grote zorgen uit over de hoge 

snelheid waarmee de hervormingen worden ingevoerd en over de haperende coördinatie 

tussen politiek en het veld. 

-          Toeval of niet, enkele dagen na het overleg ontving de Unie KBO van staatsecretaris Van 

Rijn een uitnodiging voor een ‘consultatie concept wetsvoorstel Wmo 2015’. Het nieuwe 

wetsvoorstel zal vanaf 1 januari 2015 de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

moeten vervangen.  

   

-          In deze nieuwe wet wil het ministerie van VWS haar visie op de langdurige zorg vast gaan 

leggen. Uiteraard gaat de Unie KBO graag op de uitnodiging in. De voorbereidingen zijn in 

volle gang.  

-          De CSO overhandigde op 11 juni aan de vaste Kamercommissie van Financiën de petitie 

“Stop de stapeling”. Deze petitie ging vergezeld van 15.000 handtekeningen van ouderen. 

Maatregel na maatregel stapelt zich op en pakt voor veel ouderen negatief uit. Soms zijn de 

maatregelen specifiek gericht op ouderen, dan weer lijken ze algemener maar steeds hebben 

ze een enorme uitwerking, met name op ouderen die veel zorg nodig hebben. Zij dreigen te 

bezwijken onder de niet aflatende stapeling van maatregelen. De CSO vindt dat er stappen 

moeten worden genomen om de forse koopkrachtachteruitgang van ouderen te compenseren.  

-          De Unie KBO is teleurgesteld over de uitkomsten van het grote Kamerdebat inzake 

gezondheidspreventie. Binnen het overheidsbeleid worden ouderen op dit terrein veelal 

overgeslagen. Zo ook in het debat: weinig of geen woorden over gezondheidsvoorlichting 

gericht op ouderen. Terwijl bij ouderen - ook op korte termijn - juist veel gezondheidswinst te 

behalen valt.  

   



-          Nu de politiek het blijkbaar laat afweten, gaat de Unie KBO echter niet bij de pakken 

neerzitten. We gaan op zoek naar fondsen en private partijen die ons willen ondersteunen bij 

eigen voorlichtingsprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van ouderen en gezonde 

voeding.  

-          De jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers die meer dan vijf verschillende 

medicijnen gebruiken, was vorige week onderwerp van gesprek bij onze partner Zilveren 

Kruis Achmea. Een weerbarstig onderwerp, waarbij apothekers, huisartsen en ook VWS bij 

betrokken zijn. Dit najaar verwachten we binnen onze collectieve verzekering hierover echter 

een doorbraak te bereiken. 

-          De Unie KBO en PCOB intensiveren hun overleg met het CDA. Zowel vorige week als deze 

week werden actuele politiek zaken doorgenomen, waaronder pensioenen, Wmo en 

solidariteit tussen generaties.  

-          Via de media deed de Unie KBO een oproep aan de regering om een noodplan te maken voor 

ouderen die door leegstand van verzorgingshuizen gedwongen worden te verhuizen. Op je 96
e
 

weer op jezelf kan natuurlijk niet. Deze oproep werd door de media gretig overgenomen. 

Inmiddels probeert de Unie KBO het probleem in kaart te brengen, samen met dagblad 

Trouw. 

-          En verder schreef de Unie KBO een brief aan minister Kamp over de wegkwijnende 

Nederlandse postmarkt en een brief aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken over de 

zeer ongewenste verlaging van de MKOB (wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming 

Oudere Belastingplichtigen) van 28,14 euro naar 25,16 per maand. De Unie KBO liet in de 

brief weten dat het nemen van nieuwe maatregelen die de koopkracht van ouderen nog verder 

doen dalen, niet gewenst is.  

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

tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl    

 


