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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

De afgelopen weken vroegen vele onderwerpen onze aandacht: handelvol 

uitdagingen voor onze belangenbehartiging! 

Hieronder een opsomming van de voornaamste dossiers. 

 

- Momenteel legt de afdeling belangenbehartiging de laatste hand aan een ‘agenda 

voor het ouderenbeleid’. Dit veertien punten tellende document wordt volgende 

week aangeboden aan de informateurs Kamp en Bos. De Unie KBO geeft hiermee een 

voorzet voor de ouderenparagraaf van het nieuwe regeerakkoord. Volgende week 

verschijnt het document ook op onze website www.kbo.nl. 

 

- De Unie KBO heeft, samen met de andere CSO-partners, op Prinsjesdag de 

koopkrachtcijfers voor 65-plussers gepresenteerd. De koopkracht van ouderen met 

een gemiddeld aanvullend pensioen gaat er in 2013 met zo’n 4% op achteruit. Dit 

blijkt uit koopkrachtberekeningen die het Nationaal instituut budgetvoorlichting 

(Nibud) voor ons heeft uitgevoerd. De Unie KBO is verontrust over de uitkomsten. In 

vergelijking met de werkende Nederlanders (koopkrachtdaling 0,75%) gaan 65-

plussers er fors op achteruit. Volgende week al staan de uitkomsten op de agenda bij 

een overleg tussen de Unie KBO en de VVD. 

 

- Op 23 september bracht de SER een regeringsadvies uit over de toekomst van de 

langdurige zorg. De commissie acht een fundamentele aanpassing van de langdurige 

zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. De Unie KBO 

reageerde via Omroep Max (radio 5) kritisch op het rapport. Volgens de Unie KBO is 

dit het zoveelste voorstel dat de kostenbeheersing louter en alleen zoekt in de 

richting van meer zelf betalen en de bureaucratie en verspilling in de zorg ongemoeid 

laat. 

 

- De Unie KBO werd de afgelopen week bestookt met verontruste en boze reacties van 

senioren die begin volgend jaar hun 65ste verjaardag hopen te vieren. Ze werden 

namelijk alvast “getrakteerd” op een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met 

als boodschap dat hun AOW een maand later komt. Dit in verband met de verhoging 

van de AOW-leeftijd met één maand in 2013. Veel senioren worden hierdoor verrast 

en vrezen in financiële problemen te komen, omdat ze naast AOW geen of slechts 

een bescheiden aanvullend pensioen hebben opgebouwd. De Unie KBO is hierover 

zeer ontstemd en eist dat de overheid maatregelen neemt. “Senioren willen best 

offers brengen, maar ouderen willen niet geofferd worden”, zo liet onze Unie KBO 

woordvoerder Arno Heltzel het RTL-Nieuws weten.  

  

- Afgelopen maandag verscheen de ‘agenda van de zorg’, een gezamenlijk initiatief van 

vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners.  

De Unie KBO leverde via de CSO een bijdrage aan deze zorgagenda, waarin diverse 

voorstellen aan het nieuwe kabinet om de langdurige zorg verder te verbeteren en 

tegelijkertijd de zorguitgaven te beheersen. 



 

- De Unie KBO plaatste in het NRC Handelsblad onlangs een aantal kritische 

kanttekeningen bij de opkomst van de Partij 50Plus. 

   

- De ingezonden brief van de Unie KBO in de Volkskrant van 12 september jongstleden 

over ‘ouderen als kostenpost’ bleef niet zonder gevolgen. Naast vele 

adhesiebetuigingen werd de woordvoerder van de Unie KBO in de gelegenheid 

gesteld om de brief toe te lichten in het discussieprogramma Schepper & CO (NCRV) 

op Nederland 2. Hij ging hierbij in stevig debat met Steven van Eijck, voorzitter van de 

Landelijke Huisartsen Vereniging. 

   

- De Unie KBO heeft via een persbericht positief gereageerd over de gepresenteerde 

nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen, waardoor gepensioneerden mogelijk 

minder of niet gekort gaan worden op hun pensioenen. “Natuurlijk moeten we 

afwachten hoe pensioenfondsen omgaan met het besluit om deze nieuwe methode 

in te voeren, maar we verwachten dat de gevolgen van dit besluit positief zullen zijn 

voor gepensioneerden en andere deelnemers. We zijn blij dat op dit punt eindelijk 

duidelijkheid geschapen is”,  

aldus Joop Beugelsdijk, bestuurslid van de Unie KBO.  

 

- De media spelen een belangrijke rol als het gaat om politieke beïnvloeding. Politici zijn 

gevoelig voor de publieke opinie. Des te beter is het dat de Unie KBO de pers steeds vaker 

weet te vinden.  

Alleen al in de maand september waren we vier keer op TV en besteedden landelijke kranten 

als Trouw, NRC, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad aandacht aan diverse van onze 

standpunten. In de zomerperiode wordt er geen Nieuwsflits verzonden. In augustus 

verschijnt de eerstvolgende Nieuwsflits. 

    

 


