
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 20 – 13 december 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          De begrotingsbehandeling van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is voor ouderen 

teleurstellend verlopen. De Unie KBO heeft vooraf aan het debat aan alle Tweede 

Kamerleden een uitvoerige brief geschreven over de forse koopkrachtdaling van ouderen. Met 

name voor ouderen met hoge zorgkosten kan dit oplopen tot 6,1 %! En dat is veel hoger dan 

de percentages waarvan in de begroting van SZW wordt uitgegaan. Helaas was er tijdens de 

behandeling, behoudens een vrij algemene motie van het 50Plus-Kamerlid Klein, geen enkele 

aandacht voor de forse koopkrachtdaling in 2014 voor kwetsbare ouderen met zorgkosten.  

Een teleurstellend gegeven. We mikken onze pijlen nu de Eerste Kamer.  

-          De regering heeft op Prinsjesdag voorgesteld om de compensatiemaatregelen in de zorg over 

te hevelen naar de gemeenten. De Unie KBO heeft in CSO-verband de regering dringend 

gevraagd maatregelen te nemen om de koopkrachtdaling van ouderen te compenseren. De 

kritiek op het wetsvoorstel heeft er in ieder geval al toe geleid dat de belastingaftrek voor 

specifieke zorgkosten behouden blijft. De behandeling van de voorstellen van de regering is 

nog niet afgerond. De partijen in de Tweede Kamer hebben heel veel vragen gesteld over het 

wetsvoorstel. De CSO blijft de behandeling van het wetvoorstel volgen en zal haar mening 

onder de aandacht blijven brengen bij de leden van de Tweede Kamer.  

-          De Unie KBO heeft samen met de CSO-partners op 3 december jongstleden gesproken met 

een aantal medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van onder 

andere de AOW. Een van de onderwerpen tijdens dit gesprek ging over de Aanvullende 

Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO). De CSO en de SVB hebben de afspraak gemaakt 

om jaarlijks een aantal keren bij elkaar te komen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. 

Begin 2014 staat er een afspraak met de Raad van Bestuur van de SVB gepland.  

-          De NS vrije keuze dagen voor ouderen staan op de tocht. Het is voor velen te ingewikkeld 

om ze te benutten. Tot voor kort werden deze dagen, gekoppeld aan de Voordeelurenkaart, als 

papieren kaartjes aangeboden. Nu worden ze alleen nog maar in verchipte vorm aangeboden. 

De Unie KBO heeft hierover destijds al negatief geadviseerd; tenminste 53.000 oudere 

reizigers zouden immers de dupe worden van het niet meer aanbieden van de papieren keuze 

dagen. Het advies heeft niet tot een ander besluit van NS geleid. Wel heeft de NS schriftelijk 

toegezegd met een nieuw aanbod te komen: ‘over de invulling van de alternatieve oplossing 

voor deze kwetsbare klanten hebben wij inmiddels concrete ideeën.’ De Unie KBO betreurt 

het dat alternatieve oplossingen nog steeds niet voorhanden zijn en gaat de NS oproepen om 

de vrije dagen z.s.m. (weer) in een werkbare vorm aan te bieden.  

-          De Unie KBO gaat alle zorgverzekeraars om helderheid vragen met betrekking tot de 

vergoedingen voor een medicatiebeoordeling. In het belang van adequate farmaceutische zorg 

aan ouderen met multimorbiditeit verwachten wij veel van een gestructureerde 

medicatiebeoordeling. De voorwaarden waaronder deze beoordeling vergoed wordt, 

verschillen echter per zorgverzekeraar. Zo houdt Zilveren Kruis Achmea de 

medicatiebeoordeling buiten het verplichte eigen risico. En dat is heel gunstig voor het 

daadwerkelijke gebruik. Zodra alle gegevens binnen zijn, maken we een helder overzicht dat 

uiteraard beschikbaar komt voor onze leden. 



  

-          Het aantal gestolen elektrische fietsen is vorig jaar opgelopen naar zo'n 25.000. Dat is de 

schatting die gemaakt is door verzekeraars. Reden voor de Unie KBO om op onze site 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1015 een aantal tips van experts 

op een rijtje te zetten om diefstal te voorkomen. Ook dat is een vorm van 

belangenbehartiging!   

-          Vandaag, vrijdag 13 december, wordt de CSO gehoord door de Tweede Kamer over 

Langdurige Zorg, naast de NPCF en ActiZ. De overheveling van persoonlijke verzorging naar 

de Zorgverzekeringswet is hierbij een belangrijk onderdeel. De CSO zal zich hard maken 

voor deze overheveling.  

-          Het wetsvoorstel Wmo gaat naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar naar de Tweede 

Kamer.  Tegelijkertijd werken de Unie KBO en andere ouderenorganisaties samen met de 

VNG aan een nieuwe modelverordening Wmo. De VNG is gevraagd om beide zaken goed af 

te stemmen. Voor de Unie KBO is het vooral van belang dat de medezeggenschap van 

ouderen goed geregeld wordt, alsmede de onafhankelijke cliëntenondersteuning. Ook zullen 

we kritisch letten op de rechtspositie van de Wmo-cliënt.  

-          Maandag 16 december is er overleg in de Tweede Kamer over de zogenaamde 

kostendelersnorm. Dit in het kader van de wijziging Wet werk en bijstand. Elke 

samenwonende AOW’er krijgt straks onder deze wet 50% van de gehuwdennorm. De Unie 

KBO vindt dat dit niet ten koste mag gaan van mantelzorg.  

-          De Unie KBO maakt zich ernstige zorgen over het hoge, verplichte eigen risico: in 2014 

liefst € 360,-. Veel ouderen (met chronische aandoeningen)  houden hun hart weer vast! In 

januari kunnen ze het verplichte eigen risico weer gaan ophoesten. Een zware aanslag op hun 

portemonnee. De Unie KBO maakt zich hier grote zorgen over. Zorgmijding ligt op de loer. 

We dringen aan op een goed onderzoek om dit in 2014 nauwgezet in kaart te brengen.     

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

 


