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

Prinsjesdag nadert met rasse schreden: een uitgelezen periode voor belangenbehartiging. De Unie 

KBO zet alle zeilen bij! 

-          Volgende week dinsdag zal de Unie KBO een reactie geven op de miljoenennota: over de 

kabinetsplannen in het algemeen en de koopkrachteffecten voor 65-plushuishoudens in het 

bijzonder. Deze koopkrachtgevolgen worden tevens vergeleken met de gevolgen voor 

huishoudens van niet-gepensioneerden.  

-          Alle stukken die op Prinsjesdag het daglicht zien, worden in CSO-verband onder de loep 

genomen. Met name de plannen op het terrein van zorg, wonen en mobiliteit krijgen onze 

volle aandacht. 

-          Meteen na Prinsjesdag gaat de Unie KBO op ‘tournee’ in Den Haag. Vicepremier Asscher, 

VVD, GL en D66 zijn de eerste gegadigden waarmee we de gevolgen van de kabinetsplannen 

zullen doornemen. Andere politici volgen snel. En natuurlijk nemen ook de nieuwe 

pensioencontracten een prominente plaats in binnen deze gesprekken. Met staatssecretaris 

Klijnsma vond hierover reeds vorige week een gesprek plaats.  

-          Op 12 juli jongstleden stemde het kabinet namelijk in met nieuwe pensioenregels, die vanaf 

2015 moeten gaan gelden. De nieuwe pensioenregels zijn de afgelopen maanden bij 

verschillende organisaties uit de pensioenwereld voor consultatie geweest. De CSO (Unie 

KBO, PCOB, NVOG en NOOM) heeft, in samenwerking met de KNVG en de ANBO, 

inbreng geleverd in deze discussie. Deze inbreng is te lezen op onze website.  

-          Daarnaast hebben we als CSO ook een pensioenverklaring uitgegeven, samen met andere 

partijen zoals de Pensioenfederatie, FNV-jong, CNV-jongeren en de Stichting van de Arbeid. 

In de verklaring wordt het kabinet opgeroepen om tot één set van financiële spelregels te 

komen voor alle pensioenfondsen. We willen meer stabiliteit in de pensioenen en de premies 

en geen tweedeling in het pensioensysteem. Dus één gemeenschappelijk toezichtkader, 

waarbinnen alle typen pensioencontracten passen.  

-          Onze lobby bij staatsecretaris Van Rijn begint zijn eerste vruchten af te werpen. Een aantal 

bezuinigingen op de ouderenzorg wordt verzacht en de persoonlijke verzorging blijft buiten 

de WMO. Een belangrijke eis van de Unie KBO is met dit laatste ingewilligd.   

-          De Unie KBO wordt door het ministerie van VWS goed betrokken bij het tegengaan van 

verspilling in de zorg. Binnenkort zullen we hierover meer berichten.  

-          Ook de belangenbehartiging voor onze collectief verzekerde KBO-leden draait op volle 

toeren. Deze maand nog verwachten we met Zilveren Kruis Achmea overeenstemming te 

bereiken over de premiekortingen en de exclusieve extra’s voor onze leden.   

-          Op 1 oktober 2013 lanceren de samenwerkende ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOVG 

en NOOM tijdens een landelijk congres het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Tijdens 

dit congres worden voor het eerst de  resultaten bekend gemaakt van het landelijk onderzoek 

bij de 130 ziekenhuislocaties in Nederland. De ziekenhuislocaties zijn het afgelopen jaar 



getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die specifieke zorgvragen en wensen van ouderen betreffen. 

Dankzij het Keurmerk ontstaat voor het eerst overzicht en inzicht in de actuele stand van 

zaken in alle Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens het congres op 1 oktober worden niet alleen 

de resultaten gepresenteerd, maar ook een keuze ondersteunende website voor het grote 

publiek gelanceerd. Deze speciale website is vanaf dat moment (natuurlijk ook) bereikbaar via 

www.kbo.nl  

De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! We doen daarvan 

tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl  

  

 


