
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 7 – 5 april 2013 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO werpt langzaam maar zeker vruchten af. 

Onze positie in Den Haag wordt sterker, onze invloed groter en de eerste resultaten 

worden geboekt! En bij nagenoeg alles wordt intensief samengewerkt met de PCOB, 

NVOG en NOOM, verenigd binnen de CSO. Kijk ook regelmatig op onze website 

www.kbo.nl en de speciale actiewebsite www.oudereninactie.nl 

-          De handtekeningenactie ‘ouderen knokken terug’ heeft zaken in beweging gezet! 

Een delegatie van merendeels KBO-ouderen bracht medio maart de meer dan 20.000 

handtekeningen persoonlijk naar het Ministerie van Financiën. Onze boodschap 

“ouderen worden onrechtmatig getroffen door de nieuwe belastingwet”, leidde tot 

een versnelde analyse van de bedoelde wet. En het lek is nu boven! Staatsecretaris 

Weekers erkent dat we gelijk hebben: miljoenen senioren worden sinds januari 

onbedoeld getroffen door een belastingwijziging (Wet uniformering Loonbegrip). De 

Unie KBO maakt momenteel, samen met de andere CSO-partners, een rondgang 

langs diverse politieke partijen. Inzet: een snelle reparatie van de gevolgen van deze 

wet. Voorts hebben we staatsecretaris Weekers alvast laten weten dat we er nu 

vanuit gaan dat deze reparatie voor 1 juni 2013 is gerealiseerd.  

-          Vorige week vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over de besteding van 

Wmo-gelden. Dit naar aanleiding van een bericht dat Wmo-geld wordt ingezet om 

groen te herstellen. Voor de Unie KBO reden genoeg om aan de vooravond van dit 

debat de Kamerleden nogmaals te wijzen op ons standpunt inzake extramurale 

ouderenzorg. Namelijk geen overheveling van Wmo-gelden naar gemeenten zonder 

duidelijke en bindende garanties! 

-          Op 3 woensdag april was er wederom een overleg met enkele PvdA Kamerleden. 

Vanuit de Unie KBO was ons bestuurslid Beugelsdijk hier bij aanwezig. Er werd vooral 

ingezoomd op het toekomstige pensioenstelsel. Voor welk regime kiest de PvdA? 

Gaat per 1 juli de zeggenschap van gepensioneerden nu eindelijk in? Hoe houden we 

het systeem ook op de lange duur generatieproof? Het werd een boeiende discussie 

die binnenkort een vervolg krijgt tijdens een speciaal overleg met staatsecretaris 

Klijnsma. In de tweede helft van mei verwachten we over de pensioenen enig 

vuurwerk in de Tweede Kamer. Voor die tijd gaan we als Unie KBO onze standpunten 

bij zoveel mogelijk beslissers kenbaar maken, te beginnen bij de CU. 

-          Aanstaande zaterdag voeren thuiszorgmedewerkers uit het hele land actie op het 

Malieveld in Den Haag. Deze grootschalige manifestatie wordt georganiseerd door 

AbvaKabo en FNV. Per 2014 mogen gemeenten geen nieuwe mensen huishoudelijke 

meer hulp geven. Per 2015 vervalt deze zorg helemaal. Een aderlating voor 

hulpbehoevende ouderen. Unie KBO directeur Manon Vanderkaa zal ’s-middags het 

podium beklimmen en onze adhesie met de thuiszorg uitspreken. “Poets de thuiszorg 

niet weg” is hierbij haar motto. 

-          Ook de komende weken staat er veel te gebeuren. We doen telkens tussentijds 

verslag op onze website www.kbo.nl en op www.oudereninactie.nl     

 


