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Belastingplan géén verbetering voor ouderen 

 

De Tweede Kamer stemt in met het Belastingplan 2016. De Unie 

KBO is zeer teleurgesteld. Directeur Manon Vanderkaa: "Naast 

werkenden hebben ook mensen die gewerkt hebben recht op hun 

deel van het zoet. Wij hopen dat de Eerste Kamer beter kijkt naar 

de effecten voor ouderen." 

> Lees meer 

 

 

Honderden reacties Meldpunt Dag 

blauwe envelop 

Bij ons Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ kwamen in korte 

tijd ruim 700 meldingen binnen. Aanleiding is de 

mededeling van de Belastingdienst dat de blauwe envelop 

verdwijnt en geleidelijk alle post digitaal verstuurd wordt. 

 

> Lees meer 

 

Groei verkeersgewonden:  

fiets veilig!  

 

Het aantal ernstige verkeersongevallen groeit flink.  

Fietsers blijken het meest kwetsbaar; ruim de helft van de 

verkeersgewonden is een fietser. Het aantal gewonde ouderen 

stijgt, mede door de populariteit van de e-bike. Gelukkig kunt u zelf 

veel doen om uw veiligheid op de fiets te vergroten. 

 

> Lees meer  

 

 

 

KBO Nieuws 

Editie 21, jaargang 2 – 24 november 2015 

 

 

 

 

 

 

KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. 

Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl  

Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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 Forse toename oudere mantelzorgers  

 

Directeur Manon Vanderkaa lichtte het toe bij Tijd voor 

Max: ruim een derde van de senioren die op dit moment 

geen mantelzorg verlenen, verwacht dit wél te gaan doen 

tussen nu en vijf jaar. Driekwart van de huidige 

mantelzorgers ervaart nu al problemen. Betere 

ondersteuning is hard nodig. 

> Lees meer  

 

 

Meer nieuws 

Bestrijden ouderenwerkloosheid: onze vijf voorstellen 

 

De werkloosheid onder ouderen blijft onverminderd hoog.  

Op 19 november sprak Manon Vanderkaa van de Unie KBO met 

de Tweede Kamer.  

We doen de Kamer vijf voorstellen om de positie van ouderen op  

én naast de arbeidsmarkt te verstevigen.  

> Lees meer 

 

 

Verenigingsnieuws  
 

 

Premies en voordelen zorgverzekeringen bekend  
 

 

De premies voor 2016 zijn bekend! Overstappen kan dus 

weer. De KBO en Zilveren Kruis werken al tien jaar samen 

aan goede, betaalbare zorg. En met succes. Dit jaar heeft de 

KBO voor haar leden meer voordeel dan ooit bedongen. 

 

> Lees meer 
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Belastingplan géén verbetering voor ouderen 

Op 18 november stemde de Tweede Kamer in met het 

Belastingplan 2016. Helaas is er geen enkele motie of 

amendement ter verlichting van de financiële situatie van 

ouderen aangenomen. De Unie KBO is zeer teleurgesteld over 

de uitkomsten van de stemmingen.  

 

De Unie KBO vindt dat er helemaal geen sprake is van evenredig delen in de lastenverlichting van 5 

miljard. De verhoging van de ouderenkorting in 2017 is volstrekt onvoldoende. Manon Vanderkaa: 

"Naast werkenden hebben ook mensen die gewerkt hebben, onze gepensioneerden, recht op hun 

deel van het zoet. Wij hopen dat de leden van de Eerste Kamer dit meenemen bij de behandeling van 

het Belastingplan."  

 

Koopkrachtherstel ver weg 

Staatssecretaris Wiebes had in zijn vierde nota van wijziging bij het Belastingplan een kleine 

verbetering aangebracht in het voordeel van ouderen. Dit gebeurde mede onder druk van de 

ouderenorganisaties, gecoördineerd door de Unie KBO. De ouderenkorting wordt per 2017 

verhoogd.  Manon Vanderkaa: "Dat is heel mooi en wij hebben daar ook om gevraagd. De verhoging 

was oorspronkelijk eenmalig, in 2016. Maar deze maatregel draagt niet bij aan de koopkracht van 

ouderen voor 2016, het jaar waarin veel ouderen met hoge zorgkosten wel koopkrachtherstel 

behoeven. Bovendien is het bedrag van de verhoging slechts 54 euro, terwijl in de oorspronkelijke 

voorstellen de ouderenkorting met 83 euro zou worden verlaagd.”  

 

• Klik hier voor een uitgebreider verslag van de bespreking in de Tweede Kamer en voor de 

inbreng van de Unie KBO. 

  

 

 

Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop 
 

Bij ons Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn in korte tijd al ruim 700 

meldingen binnengekomen.  

 

Aanleiding is de mededeling van de Belastingdienst dat de blauwe 

envelop verdwijnt en dat geleidelijk alle post digitaal verstuurd wordt. 

 

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “De meldingen geven 

duidelijk aan dat er ongerustheid is ontstaan. Veel ouderen bellen of schrijven ons met de vraag hoe 

dat nu moet als zij geen internet hebben en de papieren post van de Belastingdienst stopt.” 
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Ouderen kunnen eenvoudig een korte melding doorgeven. Het meldpunt verzamelt verontruste 

meldingen, maar ook berichten van ouderen die een oplossing hebben. Alle meldingen worden 

gebundeld en besproken met de Belastingdienst. Die heeft al toegezegd te zorgen voor een vangnet 

voor ouderen die buiten de boot vallen. 

 

Oproep aan KBO-afdelingen 

Om mensen die niet over internet beschikken toch een melding te kunnen laten doen, vragen wij aan 

onze KBO-afdelingen om pagina 2 van het meldformulier over te nemen in hun afdelingsblad.  

De link naar het formulier vindt u onderaan dit bericht. 

 

De Belastingservice Ouderenbonden is een initiatief van Unie KBO, ANBO en PCOB. 

 

Hoe kunt u een melding doen? 

  

• Via internet: www.dagblauweenvelop.nl   

• Meldformulier: Help iemand die niet over internet beschikt met het meldformulier.  

Stuur dit formulier op naar:  Meldpunt Dag blauwe envelop 

Postbus 325 

5201 AH  ’s-Hertogenbosch. 

• Schriftelijk: Naar het bovengenoemde adres 

• Telefonisch: Elke werkdag tussen 9.30 tot 12.30 uur via de Belastingservice Ouderenbonden,  

op nummer 0900 – 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut). 

 

 

 

 

 

Toename verkeersgewonden: fiets veilig!  

 

Het aantal ernstige verkeersongevallen groeit flink.  

Fietsers blijken het meest kwetsbaar; ruim de helft van de 

verkeersgewonden is een fietser. Het aantal ouderen groeit, 

mede door de populariteit van de e-bike.  

Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw veiligheid op de fiets te 

vergroten. 

 

Pilot ‘Zolang ik fiets’ 

Het ministerie van Veiligheid organiseerde samen met KBO Midden-Flevoland activiteiten gericht op 

veilig fietsen voor ouderen. In Dronten werd er een bijeenkomst gehouden om met elkaar te praten 

over fietsen en ouder worden. Een fietscoach gaf allerlei handige tips en besprak, al fietsend met de 

ouderen, allerlei lastige verkeerssituaties. Lees meer 

 

Advies KBO 

Fietsen is leuk en houdt u fit. De KBO pleit er absoluut voor om vooral te blijven (of gaan) fietsen!  

Om uw veiligheid te vergroten, kunt u veel doen: 
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• besef dat uw reactievermogen trager wordt naarmate u ouder wordt; ga daarom niet te hard 

op uw e-bike; 

• neem een achteruitkijkspiegel als achterom kijken lastig wordt; 

• zorg voor goede verlichting; 

• houd borden, aanwijzingen en verkeersdeelnemers goed in de gaten;  

• draag een helm;  

• kies fietsvriendelijke routes, met bijvoorbeeld veel vrij liggende fietspaden;  

• lees dit leuke boekje: ‘Zolang ik fiets’. 

 

 

 

Forse toename oudere mantelzorgers  

Directeur Manon Vanderkaa lichtte het op tv toe bij Tijd 

voor Max: ruim een derde van de senioren die op dit 

moment geen mantelzorg verlenen, verwacht dit wél te 

gaan doen tussen nu en vijf jaar.  

 

Driekwart van de huidige mantelzorgers ervaart nu al 

problemen. Betere ondersteuning is hard nodig. 

 

Het meest zal de partner zorg nodig hebben (45%), gevolgd door een ander familielid (15%). Dit blijkt 

uit KBO-onderzoek onder Nederlandse senioren.  

Op dit moment zorgen 450.000 senioren in Nederland langdurig voor een naaste. In veel gevallen is 

dit de partner of een familielid. Zij doen dit gemiddeld al acht jaar. Ruim een derde (35%) van hen 

heeft emotionele problemen, een derde (31%) ervaart fysieke belasting zoals oververmoeidheid en 

bijna een op tien (8%) maakt zich voortdurend grote zorgen. De meest genoemde vrees is dat de 

situatie zal verergeren.  

“Extra steun is hard nodig, zo blijkt uit ons onderzoek” zegt Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. 

“Van de huidige oudere mantelzorgers geeft ruim 25% aan dat zij grote behoefte hebben aan 

ondersteuning bij hun taken als mantelzorger.” De grootste behoefte is er aan duidelijke informatie 

over wet- en regelgeving, persoonlijke begeleiding bij aanvragen en doorverwijzingen en hulp bij 

praktische zaken zoals het huishouden, klussen, boodschappen en vervoer.  

De meest voorkomende vorm van mantelzorg in Nederland is die tussen gehuwden. Vooral 

gehuwden op leeftijd zorgen intensief voor elkaar zodra hun gezondheid achteruit gaat. Dankzij de 

zorg van partners, familieleden, vrienden en buren doen mensen een minder zwaar beroep op de 

gezondheidszorg. Manon Vanderkaa: “Dat is een extra reden om mantelzorgers meer en beter te 

ondersteunen.”  

• Kijk hier naar de betreffende uitzending met Manon Vanderkaa in Tijd voor Max 
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Bestrijden ouderenwerkloosheid: onze vijf voorstellen 

De werkloosheid onder ouderen blijft onverminderd hoog.  

Op 19 november sprak Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO, 

erover met de Tweede Kamer.  

We doen de Kamer vijf voorstellen om de positie van ouderen 

op én naast de arbeidsmarkt te verstevigen.  

 

Maar liefst 135.000 50-plussers, zo blijkt uit CPB-cijfers, zitten anno 2015 een jaar of langer zonder 

werk. Dat laat diepe sporen na. Niet alleen voor het huidige inkomen, maar ook voor de hoogte van 

het pensioen op latere leeftijd.  

Dubbel verlies 

Manon Vanderkaa: "Werklozen zijn bewezen ongelukkiger dan werkenden, en langdurige 

werkloosheid laat soms blijvende littekens achter. Dat zoveel ouderen thuis zitten, betekent voor de 

arbeidsmarkt en samenleving een groot verlies van kennis en ervaring." 

Interesse in oplossingen 

Op uitnodiging van de Tweede Kamer nam Manon Vanderkaa op 19 november 2015 deel aan een 

rondetafelgesprek over dit onderwerp. De Kamerleden en andere aanwezigen toonden zich zeer 

geïnteresseerd. We hebben onze voorstellen uitgewerkt in een position paper.  

 

Dit zijn onze vijf voorstellen.  

1. Mobiliteitsbonus moet omhoog 

2. No-risk polis neemt belemmeringen werkgevers weg 

3. Persoonlijke begeleiding en maatwerk vergroot kansen 

4. Schrap bezuinigingen op de zorg in 2016 en 2017 

5. Voorkom armoedeval, houd IOAW en IOW in stand 

• Klik hier voor de toelichting bij de voorstellen. 

• Klik hier voor de volledige position paper van de Unie KBO.  
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Premies en voordelen zorgverzekeringen bekend  

 

De premies voor 2016 zijn bekend! Overstappen kan 

dus weer. De KBO en Zilveren Kruis werken al tien 

jaar samen aan goede, betaalbare zorg.  

 

En met succes. Dit jaar heeft de KBO voor haar 

leden meer voordeel dan ooit bedongen. 

 

 

Tien plussen van ons collectief 

 

Wij zetten tien voordelen van onze zorgverzekering voor u op een rij:  

 

1. 100% acceptatie voor de basis- en aanvullende verzekeringen 

2. 7,5% korting op de basisverzekering 

3. 10% korting op alle aanvullende verzekeringen 

4. gratis pakket met o.a. 5 extra fysiotherapie- en oefentherapiebehandelingen 

5. tot € 1250,- vergoeding bij hulp aan huis na een ziekenhuisverblijf  

6. extra ondersteuning op het gebied van mantelzorg 

7. éénmalige bijdrage van € 20,- in het KBO-lidmaatschap 

8. persoonlijke aandacht, zoals een eigen servicelijn voor KBO-leden en gratis zorgadvies  

9. 20% extra korting Vitaal Pakket: health check, hoor/mondzorg en personenalarmering 

10. vergoeding van medische keuring bij rijbewijsverlenging tot € 35,- 

 

• U vindt de informatie over de collectieve zorgverzekering van de KBO en Zilveren Kruis op 

www.zk.nl/kbo.  

  

• Wilt u alles rustig doorlezen, dan kunt u een informatiepakket aanvragen via www.kbo.nl,  

of belt u met de Unie KBO: 073 – 6 123 475. 

 

 

  

 


