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#KBOgeld 

 Senaat, behoud de AOW-

koopkrachttegemoetkoming! 

 Dialoog Klijnsma: hoe ziet de 

toekomst van onze pensioenen eruit?  

 Benut de betalingskorting bij 

voorlopige belastingaanslag 2015 

 

#KBOdigitaal 

 Keuzedagen weer op papier: 

succesvolle lobby bij NS 

 Gezonder eten door hightech koken 

 Hannie van Leeuwen Nestor van het 

Jaar! Bekijk het filmpje 

 #KBOthuis 

 Hoe pakken de hervormingen in de 

ouderenzorg uit? 

 Conflict artsen en zorgverzekeraars: 

zorgen over de huisartsenzorg 

 Rapport SCP: schenk aandacht aan 75-

plussers in dorpen 

 

#KBOveilig 

 Kamervragen ‘ouderen vaker 

slachtoffer van geweld’ 

 Voorlichting ouderenmishandeling, 

ook in 2015 mogelijk  

 Gezocht: uw verhaal over veiligheid

  

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 2, jaargang 2 – 27 januari 2015 

 

 

 

 

 

 

Verenigingsnieuws 
 

 Gratis KBO-Tablet presentatie voor afdelingen 

 

Meer nieuws  
 Handel in 13 geneesmiddelen stilgelegd; zorgvuldigheid voorop 

 Tip: zo kunt u geld besparen via uw hypotheekrenteaftrek      

 Onze resultaten: kwartaalrapportage over oktober-december 2014    

 

   

 

Dit is de 2
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

 

 

http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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BEHOUD DE AOW-KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING! 
 

De AOW-koopkrachttegemoetkoming die AOW-ers nu ontvangen, 

vervalt. In plaats daarvan komt er een AOW-

inkomensondersteuning, afhankelijk van het aantal jaren in 

Nederland. De Unie KBO pleit er voor om de wijziging alleen in te 

laten gaan voor nieuwe gevallen.  

 
Binnenkort buigt de Eerste Kamer zich over veranderingen in inkomensondersteuning van AOW-ers. 
Voorstel is om de MKOB (koopkrachttegemoetkoming ouderen) in te trekken. En tegelijkertijd een 
inkomensondersteuning AOW te introduceren die afhankelijk is van de AOW-opbouw.  
 
Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor alle AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW. De 
inkomensondersteuning van deze ouderen wordt afhankelijk van het aantal jaren dat men in 
Nederland heeft gewoond/gewerkt (de AOW-opbouw).  
Ruim 600.000 ouderen hebben een onvolledige AOW (bijna 20%). Van deze ouderen woont ongeveer 
de helft in Nederland en de andere helft in het buitenland.  
 
Minder AOW, groter effect 
De mate waarin ouderen met een onvolledige AOW worden getroffen, hangt af van de AOW-
opbouw. Hoe lager de AOW-opbouw, hoe groter de inkomenseffecten. De ouderen voor wie de 
tegemoetkoming naar verhouding een groter deel van hun (totale) inkomen uitmaakt, worden het 
hardst getroffen. Minima voelen dat dus het meest.  
 
De Unie KBO pleit er voor om de inkomensondersteuning AOW naar rato van de AOW-opbouw 
alleen te laten ingaan voor nieuwe gevallen. En degenen die nu al in aanmerking komen voor de 
MKOB, moeten straks in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning AOW die niet 
gerelateerd is aan de AOW-opbouw. 
 
 

SLOTBIJEENKOMST PENSIOENDIALOOG: HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT? 
 

Op 19 januari organiseerde het ministerie van Sociale Zaken  

de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog. Op 

uitnodiging van dit ministerie, werkte de Unie KBO daaraan 

mee. Bestuurslid Joop Beugelsdijk was daar onze 

woordvoerder. Hij is er niet gerust op: “Een waardevaste 

oudedagsvoorziening is nog ver weg.” 

 

Ons huidige pensioenstelsel is – volgens velen – op de lange duur financieel niet houdbaar. Veel 

mensen en vooral zelfstandigen bouwen op dit moment geen of weinig pensioen op. Opgeteld bij de 

veranderende arbeidsmarkt, zijn dat de redenen waarom staatssecretaris Jetta Klijnsma zich 

oriënteert op een aanpassing van het pensioenstelsel.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kbodrenthe.nl/include/makeThumbnail.asp?id=500&x_new=300&y_new=300&imgrefurl=http://www.kbodrenthe.nl/actueel/default.asp?page=archief&id=99&h=183&w=276&tbnid=zs8Ve_hO7AfO_M:&zoom=1&docid=dG9mqb9HP_uTeM&itg=1&ei=NAXBVI3YJ4jOaPTGgKgO&tbm=isch&ved=0CE0QMygfMB8
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Voordat Klijnsma komend voorjaar komt met een Hoofdlijnennotitie, verzamelt ze de ideeën van o.a. 

maatschappelijke organisaties. Waaronder die van de Unie KBO. Op 19 januari kwamen veel van deze 

ideeën ter sprake tijdens de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog in Nieuwegein.  

Grote verschillen bij ouderen 

Joop Beugelsdijk was bij de slotbijeenkomst van De Nationale Pensioendialoog: “In paneldiscussies 

kwamen de belangrijke onderwerpen ter sprake. Denk aan keuzevrijheid, betaalbaarheid van de 

oudedagsvoorziening, solidariteit, duidelijke informatieverstrekking en de veranderende 

arbeidsmarkt.” Het viel hem op dat er wel heel algemeen over ouderen wordt gesproken: “Terwijl er 

juist grote verschillen zijn in inkomen, gezondheid, koopkracht en vermogen. Veel ouderen hebben 

een onvolledige AOW, geen of weinig aanvullend pensioen en hoge zorgkosten. Dat hoor je in de 

discussies te weinig terug.”  

Volgens de KBO moet de dialoog ook gaan over de AOW en het arbeidsongeschiktheids- en 

nabestaandenpensioen. Bovendien moeten raakvlakken met wonen en zorg aan de orde komen. 

KBO-penningmeester Beugelsdijk vindt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Neem het recent 

ingevoerde nFTK (financiële toetsingskader). “We bouwen zoveel zekerheden in dat veel 

gepensioneerden van nu indexatie wel kunnen vergeten.”  

Hoofdlijnennotitie 

Hoe nu verder? De opbrengst van de dialoog, plus advies van SER, CPB en SCP, leiden naar een 

Hoofdlijnennotitie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat een aantal mogelijke 

beleidsvarianten waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De notitie gaat dit 

voorjaar naar de Tweede Kamer. De Unie KBO zal de stukken uiteraard nauwkeurig bestuderen en de 

belangen van haar leden behartigen. Joop Beugelsdijk: “We blijven van mening: een goed pensioen is 

een waardevast pensioen voor alle generaties”. 

 Alle informatie over De Nationale Pensioendialoog is te vinden via deze website.  

 

BENUT DE BETALINGSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG 2015  
 

Klopt uw voorlopige aanslag 2015 en moet u op grond daarvan 

belasting betalen? Overweeg dan om gebruik te maken van de 

betalingskorting, en om de hele aanslag ineens te betalen.  

 

De betalingskorting van de Belastingdienst is hoger dan de rente die u momenteel op uw vrij 

opneembare spaartegoeden en kortlopende deposito's kunt krijgen.  

Maar let wel op! Gebruik hiervoor alleen geld van uw spaarrekening. Lenen voor het betalen van de 

voorlopige aanslag is niet aantrekkelijk. Kijk dus goed of u het geld nu al kunt missen. En vergeet niet 

dat u later dit jaar wellicht ook over 2014 nog belasting moet (bij)betalen. 

 

http://denationalepensioendialoog.nl/actueel/544/klijnsma-rondt-pensioendialoog-af.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pensioen.com/nieuws/versoepeling-beoordelingsverzoek-om-pensioen-contracten-aan-de-belastingdienst-voor-te-leggen/&ei=nRrBVJ-EMMvSaMDPgeAK&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNEXDg0BMMcOFPStNjBvE7-h5Eh3Gg&ust=1422027802810496
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Opletten geblazen 

De betalingskorting vermindert direct het te betalen bedrag (zie uw voorlopige aanslag onder 

‘betalingskorting’ ). U hebt alleen recht op de betalingskorting als u ervoor zorgt dat het bedrag op 

de rekening van de Belastingdienst staat vóór het verstrijken van de eerste termijn. Voor de huidige 

aanslagen is dat voor 28 februari.  

Betaal niet te vroeg, maar bijvoorbeeld op 23 februari. Zo ontvangt u nog een maand rente. Voorkom 

echter wel dat u de betaling vergeet, en boek de betaling alvast in op die datum met behulp van 

elektronisch bankieren. Vergeet daarbij niet om ervoor te zorgen dat u dan voldoende saldo op uw 

rekening heeft staan. 

 

Dit artikel is verschenen in FiscAlert 

 

 
 

HOE PAKKEN DE HERVORMINGEN IN DE OUDERZORG UIT? 

De veranderingen in de ouderenzorgen houden veel 

mensen bezig. Januari 2015 zit er bijna op. De Unie 

KBO stelt het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg nog 

open tot 1 april. Zo horen en lezen we wat de 

effecten zijn van de hervormingen. 

Sinds 1 januari 2015 is de ouderenzorg ingrijpend veranderd. Het gaat om 600.000 ouderen met een 

zorgvraag thuis en 200.000 ouderen in een zorginstelling. De thuiswonenden groep is nu afhankelijk 

geworden van hun eigen gemeente voor huishoudelijke hulp en begeleiding  en  afhankelijk van hun 

zorgverzekering  voor thuiszorg, wijkverpleging, dagopvang en het persoonsgebonden budget.  

Via ‘keukentafelgesprekken’ kijkt de gemeente  naar de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. 1800 

wijkverpleegkundigen moeten alle zorg aan huis in goede banen leiden. De huidige zorg aan huis is 

tot 1 mei gegarandeerd. Daarna moet bekend zijn hoeveel uur zorg elke cliënt nog krijgt.  

We horen nu al dat er veel onduidelijk is voor ouderen. Via ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

weten we wel al dat de huishoudelijke hulp drastisch wordt beperkt. Over een maand denkt de Unie 

KBO meer zicht te hebben op alle veranderingen. 

 

 Meld het ook! 

Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is nog tot 1 april 2015 te bereiken. Dit kan via 

www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl en via het nummer 0800- 22 55 624.  

De telefoonlijn is elke werkdag open tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

 

  

http://www.fiscalert.nl/
http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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ZORGEN OVER DE HUISARTSENZORG DOOR CONFLICT VGZ 

De Unie KBO maakt zich zorgen over de problemen tussen huisartsen en 

zorgverzekeraar VGZ. Er is een conflict tussen vijfhonderd huisartsen en 

deze zorgverzekeraar over het contract voor 2015.  

Het conflict kan volgens verzekeringsexperts voor 1,1 miljoen mensen 

financiële gevolgen hebben voor het eigen risico. Dit mag niet worden 

afgewenteld op de patiënten! 

 

Door het conflict tussen VGZ en huisartsen zijn er nu zo’n 500 niet-gecontracteerde huisartsen. Dat 

heeft tot gevolg dat de huisarts patiënten vaak onnodig verwijst naar het ziekenhuis. Bij handelingen 

die een huisarts zelf kan verrichten, zal het bedrag van het eigen risico niet worden aangesproken. 

Maar als een patiënt onnodig naar een ziekenhuis wordt verwezen, dan zal de behandeling daar ten 

laste komen van het eigen risico. De patiënten kunnen op deze manier de dupe worden van het 

conflict. 

Ruim een miljoen patiënten 

Hoe kan het dat er nu misschien 1,1 miljoen patiënten de dupe worden van dit conflict? Dat komt 

onder meer doordat VGZ als ‘preferente verzekeraar’ in een bepaalde regio optreedt in de 

onderhandelingen met huisartsen. Andere zorgverzekeraars in de regio volgen de overeenkomsten 

die het VGZ afsluit. Zolang er een conflict is met vijfhonderd huisartsen, raakt de discussie ook 

consumenten met een zorgpolis bij een van de andere zorgverzekeraars. 

De Unie KBO vindt dat de onenigheid in geen geval over de hoofden van verzekerden moet worden 

uitgevochten en beslecht. We blijven het conflict dan ook op de voet volgen. 

  

SCP: aandacht voor 75-plussers in dorpen 

Tweederde van de dorpsbewoners heeft geen of amper vrienden in het 

dorp. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En 

bijna tien procent van 75 jaar of ouder kent geen dorpsgenoten die zij om 

hulp kunnen vragen in geval van nood. 

Het SCP publiceerde 19 januari het rapport, 'Dichtbij huis: Lokale binding en 

inzet van dorpsbewoners'. De onderzoekers ondervroegen daarvoor ruim 

zevenduizend bewoners van plaatsen met minder dan drieduizend inwoners. 

 

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat eenderde van de ouderen zich niet door dorpsgenoten voelt 

gewaardeerd. Jongeren hebben minder behoeften aan contacten dichtbij. Hun leven speelt zich 

grotendeels buiten het dorp af. De studie maakt gebruik van het databestand Sociaal Vitaal 

Platteland. Hieraan namen ruim 7000 bewoners deel van buitengebieden en kleine dorpen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ggznieuws.nl/home/huisarts-gaat-kinderen-met-adhd-zelf-behandelen/&ei=tBfBVOCHJNDUaprRgqAE&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNFJXiG153-NT8Y4twMac70r14E6vw&ust=1422027056112791
http://www.scp.nl/dsresource?objectid=38040
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Ouderenadviseurs 

De Unie KBO is het ermee eens dat er meer aandacht moet komen voor 75-plussers in dorpen en het 

buitengebied. Sommige mensen durven geen hulp te vragen in hun omgeving. Er is sprake van 

vraagverlegenheid. Vraag en aanbod komen ook niet altijd bij elkaar.  

Vrijwillige Ouderenadviseurs van de ouderenbonden, waaronder de KBO, kunnen een goede rol 

vervullen bij het koppelen van vrijwilligerswerk aan ouderen die behoefte hebben aan hulp, advies of 

gezelschap.  

 Het SCP-rapport Dichtbij Huis is hier te downloaden en bestellen. 
 

 

VOORDEELURENKAART: SUCCESVOLLE LOBBY BIJ NS 

 

Goed nieuws: reizigers met een 

Voordeelurenabonnement krijgen hun 7 keuzedagen 

binnenkort weer in papieren vorm. Dat besloot de 

NS na gesprekken met de Unie KBO en 

reizigersvereniging Rover. Vanaf februari worden de 

keuzedagen zowel op papieren wegwerpchipkaarten 

als digitaal aangeboden. 

 

Consumentenorganisaties kregen veel klachten over de ‘verchipte’ keuzedagen. Reizigers konden er 

niet goed mee overweg. De Unie KBO is opgelucht dat reizigers binnenkort de keuze krijgen tussen 

papier en digitaal. Wel betreuren we de extra toeslag van € 10,50 die NS vraagt voor de 7 

keuzedagen op de wegwerpchip. Al krijgt de reiziger hier wel meer voor terug: de nieuwe 

keuzedagen zijn alle 7 het hele jaar geldig, in plaats van gedurende een beperkte periode. 

Keuzedag-reizigers krijgen hiermee nu echte keuze. 

 

‘”De Unie KBO heeft altijd gepleit voor de terugkeer van de papieren keuzedag. We kwamen met een 

zwartboek vol klachten en zijn er sinds mei 2014 over in gesprek met de NS. We zijn blij dat een grote 

groep reizigers nu alsnog de keuze  krijgt tussen papieren en digitale keuzedagen”, aldus Manon 

Vanderkaa, directeur van de Unie KBO.  

De NS benadert ook reizigers die hun Voordeelurenabonnement sinds juli 2013 hebben opgezegd uit 

onvrede met de digitale keuzedagen. Terecht, zo vinden wij. 

 

 Kijk hier voor meer informatie over de Keuzedagen.  

 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Dichtbij_huis
http://www.uniekbo.nl/openbaarvervoer/papieren-kaart-2014/?page=einde-papieren-kaart
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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GEZONDER ETEN DOOR HIGHTECH KOKEN 

Gezonder eten en de kwaliteit van leven verbeteren. Dat is het 

doel van het Europeese project ChefMySelf. De Unie KBO 

ontwikkelt momenteel een bijzondere keukenmachine. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het een gewone keukenmachine. 

Maar ‘onder de motorkap’ zit moderne techniek, aangestuurd 

door een tablet. Senioren bereiden er een maaltijd mee. Met 

een app, stap voor stap. tijdens het koken en het eten is er 

contact met anderen mogelijk. Bijzondere technieken, die 

langer (prettig!) thuis wonen mogelijk maken. 

 
De keukenmachine hoort bij het project ChefMyself, onderdeel van het Europese AAL-programma 

(Ambient Assisted Living). De Unie KBO doet mee met dit project en brengt de wensen van 

seniorengebruikers goed in beeld. De machine wordt binnenkort getest in Nederland en Italië. In 

Nederland gaan tien senioren thuis koken met de ChefMyself-keukenmachine. Wij volgen nauwgezet 

hoe het bevalt en of alles werkt. 

 

Regelmatig vragen producenten aan de Unie KBO om mee te denken over de ontwikkeling van 

technische producten. “Door de mening van senioren mee te nemen, weten producenten beter 

welke eisen de doelgroep aan het eindproduct stelt”, zegt directeur Manon Vanderkaa. 

“Producenten van nieuwe apparatuur en programma’s stellen onze inbreng zeer op prijs.” 

 

 Meer weten? Kijk op www.chefmyself.eu/nl 
 
 

HANNIE VAN LEEUWEN NESTOR VAN HET JAAR 2014 

Oud-politica Hannie van Leeuwen is door de senioren van 
Nederland uitgeroepen tot Nestor van het Jaar 2014. Ze kreeg 
bijna 1.000 van de in totaal 7.326 stemmen. Daarmee liet ze 
onder meer André Rieu, Frans Timmermans en prinses Beatrix, 
achter zich!  
 
Hannie werd op 20 januari, kort na haar 89ste verjaardag, 
verrast door Manon Vanderkaa en Jan Slagter. Ze ontving het 
speciale bronzen Nestor-uiltje. 

 

 Bekijk hier het filmpje van de uitreiking, uitgezonden door Omroep Max.  

http://www.chefmyself.eu/nl/
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1215
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KAMERVRAGEN ‘OUDEREN VAKER SLACHTOFFER GEWELD’ 
 

“Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld”, verscheen eind 

november in de media. Dat was aanleiding voor de Kamerleden 

Tellegen en Van ’t Woud (beide VVD), om hier vragen over te 

stellen. De KBO wordt genoemd in de antwoorden. 

De Minister van Veiligheid noemt de samenwerking met de KBO 

om ouderen in hun eigen omgeving voor te lichten over de 

gevaren van een babbeltruc, een overval of inbraak.  

 Hier leest u de Kamervragen en de antwoorden van zowel de Minister als de Staatssecretaris. 

In het antwoord op vraag 3 noemt de Minister de KBO. 

 

oon Veiliger 

VOORLICHTING OUDERENMISHANDELING IN 2015  
 

Nog steeds worden jaarlijks naar schatting 200.000 

ouderen slachtoffer van mishandeling. Daarom gaan we 

ook in 2015 door met voorlichting over dit belangrijke 

onderwerp.  

 
 
Het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde twee jaar geleden het project ‘Ouderen in veilige 
handen’. De KBO begon toen samen met andere ouderenbonden voorlichting te geven aan ouderen. 
In de afgelopen twee jaar hebben we al meer dan 100 KBO-afdelingen bereikt. 
 
Projectleider van de KBO is Agnes van Balkom: “De KBO heeft geweldig goede voorlichters, die de 
afgelopen jaren door het hele land voorlichting hebben gegeven aan afdelingen. Veel leden zijn nu 
goed geïnformeerd over dit thema. Het is een lastig onderwerp waarover slachtoffers niet snel zullen 
praten. Des te belangrijker dat kennis over dit onderwerp breed verspreid wordt. Dan weten we 
allemaal dat ouderenmishandeling voorkomt. En kunnen we de mensen die er mee te maken krijgen 
uitnodigen om er wél over te praten en hen liefdevol opvangen”. 
  
Doet u mee? 
Het voorlichtingstraject is officieel afgerond maar de KBO-voorlichters zijn nog steeds actief! Het is 
natuurlijk zonde om de nu opgebouwde kennis over ouderenmishandeling niet meer in te zetten. 
Diverse provinciale KBO’s hebben het onderwerp op de agenda staan en zij schakelen de voorlichters 
in. De KBO roept alle provincies en afdelingen op om regelmatig aandacht te schenken aan dit 
onderwerp en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. 
 

 Wilt u meer weten over dit onderwerp en over de voorlichtingsbijeenkomsten?  
Neem dan contact op met Agnes van Balkom avanbalkom@uniekbo.nl.  

 
 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1214
mailto:avanbalkom@uniekbo.nl
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GEZOCHT: MENSEN DIE HUN VERHAAL WILLEN VERTELLEN 
 
Journalisten vragen ons steeds vaker naar onze mening. Maar ook naar die van u! Hebt u 
ervaringen met een (on)veilige situatie en wilt u daarover vertellen op radio, tv of in de krant?  
Dan zoeken wij u. Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Journalisten bellen ons om te reageren op actuele ontwikkelingen. Wij zijn blij dat de pers ons vaker 
benadert. Steeds vaker zoeken journalisten naar de verhalen van ouderen, bijvoorbeeld als het gaat 
om veiligheid. Zij willen bijvoorbeeld weten of u zich veilig of juist onveilig voelt en waar dat door 
komt?  
 
Hebt u te maken gehad met een overval, inbraak, de babbeltruc? Wat voor een impact heeft dat op 
uw leven en op uw gevoel van veiligheid? Wanneer u daarover wilt vertellen, horen wij dat graag. 
Natuurlijk kan dat anoniem, dat is altijd in overleg met u. Wij begeleiden u natuurlijk bij het interview 
of bij de opnames.  
Vanuit uw ervaringen hebt u misschien weer tips en adviezen voor andere senioren. Zo kan uw 
verhaal helpend zijn voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Door uw verhaal worden ze 
extra alert en nemen ze maatregelen om de kans op bepaalde situaties te voorkomen.  
 

 Wilt u uw verhaal met ons delen? Neem dan contact op met de KBO via uniekbo@uniekbo.nl 
of belt u met Ingrid Kerkvliet, tel. 06 – 11 293 445. Alvast dank! 

 
 

GRATIS KBO-TABLET PRESENTATIE VOOR AFDELINGEN 
 

Voor veel senioren is werken met een tablet nieuw. Daarom verzorgt de Unie KBO 

samen met zorgvernieuwer Focus Cura een gratis KBO-Tablet presentatie bij 

afdelingen. Al ruim 50 afdelingen gingen u voor! 

  
De presentatie is voor mensen die overwegen om een KBO-Tablet aan te schaffen, of mensen die nog 
helemaal geen toegang hebben tot internet. Voor beide groepen blijkt de presentatie een uitkomst. 
Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 
De interactieve KBO-Tablet presentatie duurt ongeveer een uur en wordt gehouden op een door de 
afdeling gewenste locatie. De Unie KBO ondersteunt de afdeling door teksten aan te reiken. Denk 
aan een goede aankondiging voor de afdelingsuitgave of in de lokale media. 
  
De bijeenkomst is niet bedoeld als training, maar een introductie in de nieuwe (zorg-)mogelijkheden 

van de tablet. De KBO-Apps zijn naast entertainment ook gericht op zorg op afstand en langer thuis 

wonen, ontwikkelingen die in volle gang zijn.  
 

 Heeft uw afdeling belangstelling om als themamiddag de KBO-Tablet aan uw leden voor te 
stellen? Geef uw belangstelling dan door aan de unie KBO via tablet@uniekbo.nl  

 Meer informatie over de KBO-Tablet leest u op www.kbotablet.nl 

 Bekijk hier de film over een KBO-Tabletclub door de Unie KBO en Zilveren Kruis/Achmea. 

  

mailto:uniekbo@uniekbo.nl
mailto:tablet@uniekbo.nl
http://www.kbotablet.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbo-ipad/?page=welkom
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HANDELSVERGUNNINGEN 13 GENEESMIDDELEN STILGELEGD 

 

Nieuwsuur en het Journaal maakten er melding van: het College 

ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloot om de 

handelsvergunningen van 13 geneesmiddelen te schorsen. Niet 

vanwege de veiligheid, maar omdat het onderzoek naar de 

werking niet goed is uitgevoerd. De Unie KBO is blij met dit 

ingrijpen. 

Omdat een aantal van deze geneesmiddelen onder verschillende namen op de markt is en in 

verschillende doses, raakt de schorsing 39 veel gebruikte geneesmiddelen. De betrokken 

geneesmiddelen worden niet uit de schappen gehaald. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat er met 

de kwaliteit en veiligheid iets mis is.  

  

Openheid 

De Unie KBO vindt de openheid van het CBG erg belangrijk, net als andere consumentenorganisaties. 

De schorsing is een krachtig signaal om zich aan de regels te houden. “De Unie KBO vindt dat 

patiënten altijd moeten kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en veiligheid van hun 

geneesmiddelen”, verklaart Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. De Unie KBO maakt zich 

sterk voor goede informatievoorziening over geneesmiddelengebruik. “Deze dient altijd helder en 

transparant te zijn”, aldus Vanderkaa.  

Middelen  

Bij de geschorste middelen gaat het om antibiotica, antibraakmiddelen, antidepressiva, 

maagzuurremmers, antihistaminica (bij allergieën), antimigrainemiddelen, antiparkinsonmiddelen, 

bloeddrukverlagende middelen en isfosfonaten (voor de behandeling van osteoporose).  

Tot de geneesmiddelen horen ook Clobazam en Clonazepam, voor de behandeling van epilepsie. 

Omdat er voor die laatste twee middelen geen alternatieven zijn, wordt daar van de 

handelsvergunning hiervan niet opgeschort. 

Advies 

Patiënten krijgen het advies deze middelen te blijven gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.  

Wie vragen heeft kan altijd terecht bij de zorgverlener of apotheker. 

 De volledige lijst van geneesmiddelen is te vinden op de website van het College 

Beoordeling Geneesmiddelen.  

  

  

http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/150123_schorsing_geneesmiddelen/default.htm
http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/150123_schorsing_geneesmiddelen/default.htm
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TIP: BESPAREN VIA HYPOTHEEKRENTEAFTREK 

 
Ontvangt u het komende jaar voor het eerst AOW? Dan is de kans groot dat u dat jaar in een lager 
belastingtarief valt. Betaalt u de hypotheekrente voor de eerste zes maanden van het volgende 
jaar (en niet over een langere periode!) nog dit jaar, dan kunt u het bedrag dit jaar nog in uw 
aangifte meenemen. U profiteert dan nog van uw hogere fiscaal voordeel.  
 
De meeste mensen hebben ieder jaar een vrijwel gelijkmatig inkomen. Maar dat kan  
anders zijn in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, of stopt met werken. Veelal zal het inkomen 
vanaf dat jaar verschillen met de jaren daarvoor. Wellicht loont dan voor u de moeite om middeling 
aan te vragen. Bij een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (box 1), betaalt u in het algemeen 
meer belasting dan wanneer u gelijkmatig inkomen hebt. De middeling kan ervoor zorgen dat u 
minder belasting hoeft te betalen. 
Uiteraard gelden daar spelregels voor. Dit zijn de belangrijkste:  

1. Middeling geldt alleen voor de inkomsten in box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning.  

2. U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren.  

3. U moet over deze periode in Nederland belasting hebben betaald. 

4. Deze periode mag geen overlap hebben met een eerdere periode van middeling.  

5. U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar van de 

middelingsperiode onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn van 6 

weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.  

 

 Meer bijzonderheden over middeling zijn te vinden op www.belastingdienst.nl 

 Wilt u meer tips hoe u geld kunt besparen via de belastingaangifte? Kijk op onze website. 

 
 

 

RESULTATEN VAN ONZE 

BELANGENBEHARTIGING 

De kabinetsplannen voor 2015 die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt, luidden het begin van 

een stevig lobbytraject in. U leest erover in onze rapportage landelijke belangenbehartiging 4e 

kwartaal 2014. 

In september 2014 werd volkomen duidelijk dat ouderen qua koopkracht en zorg in zwaar weer 

terecht komen. De Unie KBO richtte haar pijlen daarom op de begroting van de ministeries van 

Sociale Zaken en van Volksgezondheid. We bestookten de Tweede Kamer met brieven en spraken 

persoonlijk met Tweede Kamerleden. We voerden gesprekken met ministers en ambtenaren van 

verschillende ministeries. We verwoordden onze standpunten op radio en TV en in de kranten.  

Eind 2014 behaalden we een aantal successen op het gebied van zorg, veiligheid en digitalisering. We 

besloten samen met Omroep MAX en de PCOB een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg in te stellen, 

zodat we in 2015 gewapend met feiten en ervaringen van ouderen de lobby kunnen voortzetten.  

 U leest het allemaal via de link in deze rapportage landelijke belangenbehartiging  

4e kwartaal 2014. 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/themas/belastingen.html
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1805

