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

 

Vanwege een drukke politieke agenda draaide onze belangenbehartiging op volle toeren! Een 

greep uit de vele dossiers….  

-          De besluitvorming over de hervormingen van de ouderenzorg houden onze gemoederen - en 

van vele anderen - bezig. De Unie KBO is er, net als huisartsen, zorgverzekeraars en een 

groeiend aantal zorginstanties, nog niet gerust op dat de invoering van de nieuwe plannen 

m.b.t. de ouderenzorg effectief gaan verlopen. Vorige week ging er daarom een brandbrief 

naar de Tweede Kamer aan fractievoorzitters én woordvoerders volksgezondheid. Strekking: 

het is riskant om alle decentralisaties binnen de ouderenzorg  tegelijkertijd door te voeren, 

omdat veel voorbereidingen nog getroffen moeten worden. Het risico bestaat dat mensen niet 

de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een dergelijke boodschap werd ook uitgedragen door 

onze directeur Manon Vanderkaa via TV Gelderland.   

-          Al deze druk, in CSO-verband en ook daarbuiten, heeft er mede toe geleid dat er een nieuw 

zorgakkoord werd gesloten met 360 miljoen extra voor een ‘zachte landing’ van alle 

hervormingen. Met name de begeleiding en dagopvang van ouderen gaan hierdoor 

meer armslag krijgen dan oorspronkelijk gepland.   

-          De Wet Langdurige Zorg wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. De Unie KBO 

heeft over het wetsvoorstel (in CSO verband) een position paper opgesteld. Hierin hebben we 

een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan deze nieuwe wet in onze ogen moet voldoen. 

We houden de vinger aan de pols!  

-          Vorige week hebben we gemeenten opgeroepen om mantelzorgers de helpende hand te 

bieden, in plaats van strikt de bureaucratische regels te volgen. We reageerden hiermee op de 

uitkomsten van een enquête van Netwerk Notarissen onder vijftig gemeenten. Hieruit blijkt 

dat mensen die hun woning geschikt willen maken voor mantelzorg, worden tegengewerkt 

door ingewikkelde regelgeving. Hier moet snel een einde aan komen vindt de Unie KBO. In 

dit verband hebben we de overheid wederom gewezen op de in onze ogen 

ongewenste  kostendelersnorm. Een kostendelersnorm houdt in dat in huishoudens waarin 

meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering wordt gekort omdat zij de kosten 

van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. AOW-gerechtigden worden het meest 

getroffen door de kostendelersnorm: soms gaan ze er zelfs meer dan 25% op achteruit. De 

AOW van zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen, wordt namelijk verlaagd 

van 70% naar 50%. Niet bevorderlijk voor mantelzorg!  

-          Het kabinet ziet af van het voornemen om vanaf 2015 gefaseerd een huishoudentoeslag in te 

voeren. De ouderenorganisaties vinden dit een goede zaak. Het kabinet onderzoekt voor de 

periode na 2015 of alternatieve vormgeving van de huishoudentoeslag haalbaar is. De CSO 

blijft van mening dat er een grondige analyse moet komen van de effecten van fiscale 

maatregelen op de koopkracht van verschillende soorten huishoudens. En dan in het bijzonder 

van de huishoudens - waaronder veel ouderen - die in aanmerking komen voor meerdere 

toeslagen.  



-          Gisteren is in de Tweede Kamer de discussie over het Persoonsgebonden (PGB) ‘nieuwe 

stijl’ begonnen. De Unie KBO is ingenomen met de verankering van het persoonsgebonden 

budget in de zorgverzekeringswet omdat dit instrument ouderen die verpleging en verzorging 

thuis nodig hebben, de mogelijkheid geeft de zorgverlener van hun keuze te contracteren en 

daarmee eigen regie te kunnen voeren over de zorg. Maar we stellen ook vraagtekens. In een 

brief aan minister Schippers vragen we ons af of de inkoop van wijkverpleging  nu wel of niet 

wordt uitgesloten en wat er precies bedoeld wordt met “functiebeperkingen niet veroorzaakt 

door normale verouderingsprocessen”. Kortom, de PGB-race is nog niet gelopen!  

-          De Unie KBO heeft het kabinet gevraagd om de nieuwe pensioenplannen nog eens te laten 

toetsen op de effecten voor alle generaties. De Unie KBO heeft grote zorgen over de 

zwaardere eisen aan de indexatie van de pensioenen. Dit treft namelijk zowel 

gepensioneerden als werkenden. Gepensioneerden voelen het meteen; werkenden zien het 

vooralsnog alleen op hun pensioenoverzicht, maar het treft ook hen later flink in de 

portemonnee.  

-          Ouderenmishandeling komt vaker voor dan menigeen denkt. Het vormt een groot 

maatschappelijk probleem. Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 4 april een doorstart 

van het programma ‘ouderen in veilige handen’ aangekondigd. De Unie KBO vindt dit een 

goed teken en pleit in dit verband voor een vervolg van onze voorlichtingscampagne.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze website www.kbo.nl  

en volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

 


