
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 9 – 10 mei 2013 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

-         De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO kende de afgelopen weken een breed, 

uiteenlopend karakter. Van ouderenzorg tot pensioenen, van AWBZ tot veiligheid in het 

verkeer: vele zaken kwamen aan bod! Kijk ook regelmatig op onze website www.kbo.nl 

en de speciale actiewebsite www.oudereninactie.nl 

-          De strijd om de koopkracht van ouderen, gaat onverdroten verder! Vooral de stapeling 

van een aantal nieuwe maatregelen doet veel ouderen de das om. Een 

inkomensachteruitgang van honderden euro’s per maand is al lang geen uitzondering 

meer. De Unie KBO laat niet na om, samen met de andere CSO-partners NOOM, PCOB 

en de NVOG, dit gegeven in politiek Den Haag onder de aandacht te brengen. De 

komende weken zijn een aantal kleinere partijen aan de beurt: de SGP, GL, CU en D66. 

-          Om de gevolgen van deze stapeling extra onder de aandacht te brengen, gaat de Unie 

KBO - in CSO-verband - binnenkort 15.000 handtekeningen en een zwartboek aanbieden 

aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onze boodschap 

aan de Tweede Kamer is helder: neem nog voor het Kamerreces de nodige maatregelen, 

met name voor de meest schrijnende gevallen. 

-          Met regeringspartij VVD staat een overleg gepland op woensdag 22 mei aanstaande. 

Tijdens dit overleg komt vooral de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) aan de orde. 

De voor ouderen - onvoorziene - negatieve effecten van deze belastingvereenvoudiging 

voor werkenden gaan inmiddels hun vijfde maand in. De Unie KBO dringt bij 

voortduring aan op aanpassing van de bovengenoemde wet. Staatssecretaris Weekers 

(VVD) is hiervoor de verantwoordelijke bewindsman. 

-          De ouderenorganisaties gaan binnenkort in gesprek met staatsecretaris Klijnsma (PvdA). 

Het wordt een open discussie over ons huidige en toekomstige pensioenstelsel. Nog voor 

het zomerreces staat er een breed overleg gepland met vicepremier Asscher. 

-          Op maandag 4 juni brengt politica Mona Keijser (CDA) een werkbezoek aan de Unie 

KBO in Den Bosch. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

-          VWS-staatsecretaris Martin van Rijn publiceerde onlangs een notitie over de hervorming 

van de langdurige (ouderen)zorg. Het bureau van de Unie KBO werkt momenteel aan een 

gedegen reactie die nog deze week gereed zal zijn. Vervolgens verwacht de Unie KBO 

op donderdag 16 mei het commentaar tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer 

te mogen toelichten. 

-          Artsenfederatie KNMG heeft de hulp ingeroepen van de Unie KBO. De Unie KBO is 

namelijk gevraagd om zitting te nemen in een speciale stuurgroep die zich buigt over 

“een evenwichtige en gedeelde besluitvorming over medisch handelen in de laatste 

levensfase”. Dit met het oog op passende, doelmatige zorg en kwaliteit van leven. Mat 

andere woorden: moet alles wat kan? Een moeilijk en belangrijk onderwerp waarover de 

Unie KBO graag in gesprek gaat met de KNMG. 

-          Aan de ontwikkeling van een gezaghebbend keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ 

wordt - onder aanvoering van de Unie KBO - hard gewerkt. Naar het zich nu laat aanzien 

zal het landelijk keurmerk op 1 oktober een feit zijn! 

-          De komende weken staan er weer heel wat zaken gepland. Met name in politiek Den 

Haag. We doen daarvan telkens tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl.    


