
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 3 – 7 februari 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging  

-          Allereerst kunnen we een tweetal successen melden inzake onze lobby bij de Nederlandse 

Spoorwegen. Het papieren treinkaartje blijft, ook nadat de NS medio dit jaar geheel overstapt 

op de ov-chipkaart. En het weghalen van de gele NS borden met daarop de vertrektijden van 

treinen wordt vooralsnog uitgesteld. De NS wilde vanaf april 80 procent van de gele borden 

op stations weghalen. De borden zijn volgens de vervoerder 'niet meer van deze tijd'. De Unie 

KBO heeft echter bedongen dat de NS eerst goed nadenkt over een alternatief alvorens de 

borden te verwijderen.  

-          Het ministerie van VWS lijdt volgens de Unie KBO aan tunnelvisie als het om algehele 

gezondheidspreventie gaat: ‘alle ballen op jongeren en werkenden, maar de ouderen blijven in 

het deze week gelanceerde Nationaal Preventie Programma buiten spel’. En dat is tegen het 

zere been van de Unie KBO, met name omdat wij zulke goede ervaringen hebben met 

gezondheidsvoorlichting aan ouderen! Onze kritiek drong via een Tweede Kamerdebat door 

tot de minister Schippers. Zij stuurt haar staatsecretaris voor nader overleg. Wordt vervolgd.  

 -          De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, verenigd in de CSO, hebben in 

een gezamenlijke verklaring laten weten zich zorgen te maken over de ontstane situatie 

rondom het wetsvoorstel WMO 2015. De ingrijpende maatregelen uit het voorstel treffen 

duizenden mensen, waaronder een heel groot deel (kwetsbare) ouderen. De omwenteling die 

de wet vraagt is gigantisch. Goede samenwerking tussen de belangrijkste partners is een 

vereiste. Ons pleidooi: kies bij implementatie voor zorgvuldigheid, haalbare stappen, goede 

overgangsregelingen en laat geen impasse ontstaan tussen staatssecretaris Van Rijn en de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).    

-          De Unie KBO bepleitte op 28 januari - via een ingezonden artikel in het dagblad Trouw - een 

creatieve aanpak voor de leegstand in verzorgingshuizen. Bijvoorbeeld door het geclusterd 

wonen voor ouderen mogelijk te maken. Het hele artikel uit Trouw is te lezen op onze 

website.  

-          De controle op medicijngebruik voor 65-plussers faalt nog steeds. Ouderen maken zelden 

gebruik van de jaarlijkse medicatiebeoordeling. De Unie KBO wil hieraan een einde maken 

en zal dit onderwerp weer hoog op de agenda zetten, te beginnen in het Tv-programma 

‘Meldpunt’ van Omroep Max. Stem daarom volgende week donderdag 13 februari om 19.20 

uur af op Nederland 2.  

-          De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, verenigd in 

de CSO, riepen vorige week de Tweede Kamer op de kwetsbare oudere niet uit het oog te 

verliezen bij de steeds verdergaande digitalisering van het betaalverkeer. Samen met het 

Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (MOB) constateert de CSO dat er onvoldoende 

aanvaardbare alternatieven beschikbaar zijn voor deze groep. Onze oproep: handhaaf fysieke 

betalingsdiensten - zoals de acceptgiro - totdat aanvaardbare alternatieven beschikbaar zijn. 

-          De kostendelersnorm houdt onze gemoederen en onze lobby bezig! Een kostendelersnorm 

houdt in dat in huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun 

uitkering gekort wordt omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. 



De Unie KBO verwacht dat de invoering van de kostendelersnorm tot gevolg zal hebben dat 

AOW- gerechtigden niet meer bij hun kinderen gaan inwonen. Dit staat haaks op het 

kabinetsbeleid over mantelzorg. Wij vinden dat, als er sprake is van mantelzorg, de huidige 

regeling moet blijven gelden. In een Kamerdebat dat gisteren plaatsvond, is een amendement 

van deze strekking ingediend door CDA, 50Plus en de SP. De regeringspartijen kregen echter 

- hetzij schoorvoetend - de steun van D66, ChristenUnie en SGP waardoor het amendement 

werd verworpen en de ‘mantelzorgboete’ nu helaas een feit is.  

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

volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

   

 


