
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 5 – 8 maart 2013 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO draait nog steeds op volle toeren en 

vaart sinds enkele weken (tijdelijk) onder de vlag van “ouderen in actie”. Er wordt 

intensief samengewerkt met de PCOB, NVOG en NOOM. Volg onze website 

www.kbo.nl en de speciale actiewebsite www.oudereninactie.nl op de voet! 

-          Op initiatief van de Unie KBO zijn de bovengenoemde CSO-partners twee weken 

geleden een handtekeningenactie begonnen tegen de onrechtvaardige 

belastingverhoging voor 65-plussers. Al heel snel werd de actie opgepikt door alle 

provinciale bonden en diverse afdelingen. Door sommige afdelingen werden er zelfs 

locaties geregeld waar ouderen hun handtekening centraal konden gaan plaatsen. 

Reeds binnen een week kwam de 10.000ste handtekening binnen! Inmiddels staat de 

teller op ruim 18.000 en loopt nog verder op. Volgende week volgt de afronding van 

de actie en gaan de handtekeningen, samen met een petitie, richting ministerie van 

Financiën…. 

-          Op donderdag 21 maart zitten we met vicepremier Asscher om tafel. Onderwerp van 

gesprek: de onverantwoorde stapeling van maatregelen die groepen ouderen te hard 

treft! Een bijbehorende petitie wordt publiekelijk overhandigt alvorens er een 

gesprek achter gesloten deuren gaat plaatsvinden. De betreffende petitie ‘’Stop de 

stapeling” willen we kracht bijzetten door zo veel mogelijk adhesiebetuigingen te 

verzamelen. Dat kan nu al via de website www.oudereninactie.nl 

-          PvdA partijleider Diederik Samsom kreeg vorige week bezoek van een CSO-delegatie, 

waaronder Unie KBO bestuurslid Joop Beugelsdijk. Het werd een pittig gesprek, 

waarbij Samsom toegaf dat zijn generaliserende uitspraak over louter vermogende 

ouderen een ongelukkige was. Verder werden er diverse kabinetsmaatregelen 

doorgenomen, waaronder uiteraard ook de tot veel ophef leidende vermogenstoets. 

Samsom is in ieder geval bereid om samen met de ouderenorganisaties te kijken naar 

het “wegwerken van ruwe randen” van het huidige ouderenbeleid van Rutte II. Er 

volgt daarom binnenkort een breed werkoverleg tussen deskundigen van de PvdA en 

deskundigen van de ouderenbonden. Wordt vervolgd…. 

-          Naast Diederik Samson had de Unie KBO vorige week ook een overleg met o.a. CDA-

prominent Mona Keijser, tevens woordvoerder ouderenzorg. Dit overleg ging in zijn 

geheel over de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. De toekomst van de 

extramurale ouderenzorg dus. De 12 garanties die de Unie KBO - vooraf - stelt als 

basis voor deze hele AWBZ/WMO-operatie, werden stuk voor stuk doorgelopen. 

Over nagenoeg alle punten werden we het eens. Daarnaast trokken de Unie KBO en 

het CDA de belangrijke conclusie dat de operatie voor ZZP (Zorgzwaartepakket) 3 met 

een jaar moet worden uitgesteld en dat ZZP 4 al helemaal buiten beschouwing moet 

blijven! Twee belangrijke lobbypunten waarbij we elkaar dus kunnen versterken. 

-          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. 

-          Momenteel legt het bureau van de Unie KBO de laatste hand aan een uitvoerig 

commentaar op het zojuist verschenen Nationale Preventie Programma van minister 

Schippers. We hopen met ons commentaar wel degelijk nog iets in de melk te 

brokkelen. De overheid laat namelijk heel wat kansen liggen als het gaat om 

gezondheidspreventie voor 65-plussers. En de Unie KBO kan daar - mits goed 

gefaciliteerd - een behoorlijke rol in spelen! 

   

-          Verder staat bij de Unie KBO nog ‘op de politieke rol’: voortgang actieplan 

ouderenhuisvesting, arbeidsmarktpolitiek oudere werknemers, de invulling van de 

basisverzekering vanaf dit najaar, de gemeenteraadsverkiezingen 2014, (het 

uitblijven van) de jaarlijkse medicatiecheck voor 65-plussers en de huidige 

performance van de pensioenfondsen…… 

-          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 

  

 


