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

 

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO draait op volle toeren en vaart sinds 

enkele dagen onder de vlag van “ouderen in actie”. Bijna dagelijks valt er weer iets 

nieuws te melden en te bevechten. Volg daarom onze website www.kbo.nl en de 

speciale actiewebsite www.oudereninactie.nl op de voet! 

-          Op initiatief van de Unie KBO zijn de CSO-partners deze week een 

handtekeningenactie begonnen tegen de onrechtvaardige belastingverhoging voor 

65-plussers. We mogen gerust spreken van een vliegende start. Met name door de 

manier waarop provinciale bonden en vervolgens ook lokale afdelingen dit 

oppakken! De actie loopt in principe tot 1 maart en is geslaagd, zodra staatsecretaris 

Weekers de weeffout in de belastingwet heeft gecorrigeerd. De 6000ste 

handtekening is inmiddels gezet en per uur loopt de teller met meer dan 100 

meldingen op. Tot 1 maart aanstaande kunnen digitale handtekeningen gezet 

worden op deze pagina. 

-          Ook de afgelopen weken troffen we weer diverse delegaties van de Unie KBO aan in 

politiek Den Haag. We blijven hameren op de veel te zware stapelingseffecten van 

Rutte II voor grote groepen 65-plussers. En we blijven knokken voor compenserende 

maatregelen en bijstelling van het beleid. Inmiddels zit er ook een afspraak met 

vicepremier Asscher in de pijplijn, maar eerst is PvdA partijleider Diederik Samsom 

aan de beurt. Volgende week woensdag al zullen we de PvdA-leider  onderhouden 

over hun huidige - wel heel magere - sociale profiel. En natuurlijk geven we dan ook 

een tussenstand door van onze handtekeningenactie. 

-          De CSO-partners werken momenteel, samen met de ANBO en de KNVG, aan een 

manifest met daarin onze actuele standpunten. In het manifest worden de 

knelpunten van het huidige ouderenbeleid verwoord, waarbij er een verbinding 

wordt gelegd met solidariteit tussen generaties, tussen sterk en zwak en tussen ziek 

en gezond. Verschillende politieke partijen hebben nu al aangegeven het manifest 

zeker ‘mee te nemen’ in de politiek arena. Maar ook in de publieke debat moet dit 

manifest een rol gaan spelen. Wordt vervolgd. 

-          In de loop van maart organiseert de Unie KBO - samen met de andere 

ouderenorganisaties - een hoorzitting (oftewel buitenparlementaire enquête) over 

de effecten van het regeringsbeleid voor 65-plussers. Door een stapeling van allerlei 

maatregelen komen groepen ouderen in de knel. Zij worden bovenmatig getroffen. 

Een door ons samen te stellen commissie gaat zichtbaar maken hoe dit in de 

dagelijkse praktijk uitpakt. Hiervoor worden diverse deskundigen uit het veld 

(pensioenen, zorg, wetenschap, koepelorganisaties) opgeroepen voor ‘verhoor’. Het 

eindrapport wordt eind april verwacht. 

-          De beleidsadviseurs bij de Unie KBO nemen momenteel de hele operatie rondom de 

overheveling van AWBZ-onderdelen naar de WMO onder de loep. Deze gigantische 

decentralisatie, waarbij 16 miljard euro zijn gemoeid, baart ons grote zorgen. De Unie 



KBO wil van de landelijke overheid keiharde garanties vooraf. Zonder duidelijkheid 

vooraf is de kans groot dat de voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten (zoals  dagbesteding, huishoudelijke hulp en het PGB) de komende 

jaren in hoog tempo zullen verschralen, zodat de gemeenten opgezadeld worden 

met het verdelen van schaarste in plaat van het bieden van goede zorg! 

-          Donderdag 28 februari hebben de Unie KBO en de PCOB samen een overleg met een 

aanzienlijk deel van de CDA Tweede Kamerfractie. Het zal dan vooral gaan over de 

bovengenoemde AWBZ-WMO operatie en de toekomst van de extramurale 

ouderenzorg. Het scheiden van wonen en zorg, de dreigende leegstand in de 

verzorgingshuizen en de (gewenste) positie van de wijkverpleegkundige, komen 

hierbij ongetwijfeld aan de orde. 

-          In de komende weken staat er veel te gebeuren. Van elke stap die we zetten en van 

elke vordering die we maken, doen we tussentijds verslag op onze website 

www.kbo.nl en op de speciale, gezamenlijke site www.oudereninactie.nl  

 


