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De Unie KBO ontvangt dagelijks reacties van ongeruste leden over het ouderenbeleid van Kabinet 

Rutte II. En terecht dat deze mensen zich ongerust en boos maken! De Unie KBO zit ondertussen niet 

stil en laat in CSO-verband actief haar stem horen! Een overzicht wat er de afgelopen week heeft 

plaatsgevonden: 

 

• Op maandag 28 januari zijn de ouderenorganisaties NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO 

(verenigd in de CSO) bijeengekomen om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de plannen 

van Kabinet Rutte II.  

   

• Op dinsdag 30 januari vond het Kamerdebat plaats over de koopkracht van ouderen. Minister 

Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op aandringen van  fractieleider Emile 

Roemer (SP) een brief gestuurd waarin met cijfers wordt gesuggereerd dat ouderen er niet 

(veel) op achteruitgaan. Onder de titel ‘Statistieken liegen en Asscher moet dat weten’ heeft 

de Unie KBO in CSO-verband een bericht naar de pers verzonden waarin de cijfers van 

Asscher weerlegd worden. Het vertrouwen dat het kabinet ouderen in gelijke mate laat 

meebetalen aan de crisis is inmiddels tot onder het vriespunt gedaald. 

   

• Donderdag heeft er in Den Haag een gesprek plaatsgevonden met zowel Roemer als Krol. 

   

• In een reactie op het verlagen van de pensioenen laat de CSO op vrijdag de media weten dat 

gepensioneerden steeds weer in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zo verlaagt het 

pensioenfonds PME voor 600.000 Nederlanders het pensioen met 5,1% en de PMT met 6,3%. 

De CSO pleit voor een aanpassing van de berekeningssystematiek van de dekkingsgraad. 

   

• Radio 1 interviewde deze week twee keer de CSO: over de vermogenstoets binnen de 

ouderenzorg én over de pensioenkortingen. En Unie KBO woordvoerder Heltzel deed 

vandaag duidelijk zijn zegje op Omroep Brabant TV (18.30 uur).  

 

We verwijzen graag naar de website www.kbo.nl, waar alle recente berichten - inclusief audio en 

beeld - op te lezen zijn. Ook op Twitter zijn de ontwikkelingen binnen de Unie KBO nauwlettend te 

volgen. 

    

   

 


