
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 18 – 1 november 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          De Unie KBO blijft er bij de Tweede Kamer op hameren dat ouderen met hoge zorgkosten en 

een laag inkomen door dit kabinet onevenredig hard worden getroffen. Hun koopkrachtdaling 

loopt op tot 6,1 %. Deze forse daling wordt onder andere veroorzaakt doordat verschillende 

compensatiemaatregelen voor zorgkosten worden afgeschaft. De Unie KBO pleit er voor dat 

voor deze groep mensen een vorm van inkomensondersteuning blijft bestaan en heeft hierover 

onlangs nog een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.   

-          Minister Schippers trekt 9 miljoen uit voor het Nationaal Programma Preventie. De Unie 

KBO is blij met elke cent die aan gezondheidspreventie wordt uitgegeven, maar vindt het 

onbegrijpelijk dat er geen specifieke aandacht is voor preventie bij ouderen. In een 

ingezonden artikel in het dagblad Trouw beticht de Unie KBO VWS van ‘tunnelvisie’ en doet 

een oproep aan de minister om juist wel in ouderen te investeren: preventie loont, met name 

bij ouderen. Onze talrijke voorlichtingscampagnes in het kader van ‘Gezond ouder worden en 

blijven’ bewijzen dit al sinds jaar en dag.   

-          Staatsecretaris Van Rijn brengt op woensdag 5 november een werkbezoek aan de 

gezamenlijke ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Het programma is 

inmiddels rond. De Unie KBO zal de nadruk leggen op de onschatbare waarde van zowel 

onze vrijwillige ouderenadviseurs als de hulp bij belastingaangifte. En natuurlijk gaan we met 

de staatssecretaris in debat over de toekomst van de langdurige, intensieve ouderenzorg.   

-          Mede op aandringen van de Unie KBO worden de regels op het gebied van AOW en 

samenwonen eenvoudiger. Dat heeft staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ons laten 

weten. De regels zijn nu te complex en de controle door de SVB verre van efficiënt.   

-          De afschaffing -  vanaf 2015 - van de partnertoeslag  voor AOW-ers, gaat niet over rozen. 

Voor degenen die voor 1950 zijn geboren, zou er niets veranderen. De eerste inbreuk op die 

toezegging heeft al plaatsgevonden door de toeslag met maximaal 10 % te verlagen. De 

tweede inbreuk is in de maak. In een nieuw wetsvoorstel wordt de toeslag voor een bepaalde 

groep AOW-ers nog verder afgebouwd met 25 % per jaar.  

Hoezo ‘bestaande gevallen worden ontzien‘? In CSO-verband hebben we inmiddels aan de 

bel getrokken bij de Eerste Kamer en gevraagd het nieuwe wetsvoorstel niet aan te nemen.   

-          750.000 ouderen kunnen de digitale race niet bijhouden: zij hebben geen aansluiting op het 

internet en krijgen hierdoor steeds meer moeite om zelfstandig te blijven. We gaan hierover 

binnenkort in gesprek met onze overheid, die zelf ook meer en meer ‘digitaal’ wordt. De 

papieren overheidsroute mag volgens de Unie KBO niet worden uitgeschakeld.   

-          De behandeling van de begroting Volksgezondheid is in volle gang. Voor ons een uitgelezen 

moment om onze standpunten naar voren te brengen. Daarmee zijn we nu volop bezig, 

bijvoorbeeld over de hervormingen van de langdurige zorg, het deltaplan dementie, het 

Nationaal Programma Ouderenzorg en de broodnodige ondersteuning van de mantelzorg.  



-          De evaluatie van de Wet UBL (uniformering loonbegrip) is uitgesteld tot medio november. 

De Unie KBO volgt dit dossier nauwgezet.  

-          De Unie KBO pleit al jaren voor invoering van de medicatiebeoordeling voor ouderen die 

meer dan vijf medicijnen per dag gebruiken. Dit wordt al vergoed vanuit de basisverzekering 

en er is inmiddels ook een goede richtlijn door huisartsen, apothekers, klinische geriaters en 

de Unie KBO opgesteld. Echter, de medicatiebeoordeling valt onder het verplicht eigen risico 

en dat werkt zeer remmend.  Naar aanleiding van ons aandringen is Zilveren Kruis Achmea 

nu de eerste zorgverzekeraar die deze financiële drempel wegneemt en de 

medicatiebeoordeling in zijn geheel buiten het eigen risico houdt. Een succes dat we te 

danken hebben aan onze exclusieve, collectieve  relatie met één zorgverzekeraar.      

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze website www.kbo.nl  

  

   

  

   

 


