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• Vijf concrete voorstellen voor 

koopkrachtherstel 
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Dit is de 19
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

Meer nieuws 

• De voordelen van techniek: domotica en e-health 

• Wie is uw Nestor van het Jaar? Stem nu en maak kans op een cadeaubon 

• “Sta gedempte kostendekkende pensioenpremie niet langer toe” 

 

Verenigingsnieuws  
• De extraatjes van onze collectieve zorgverzekering 

• Kan en moet alles via internet? Doe mee aan ons onderzoek 
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Vijf concrete voorstellen voor koopkrachtherstel 

Het kabinet repareert de koopkracht van ouderen onvoldoende. 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Daarom doen wij vijf 

voorstellen voor koopkrachtherstel: verhoging ouderenkorting, 

herstel ouderentoeslag, verhogen heffingsvrij vermogen, 

betaalbaar houden huishoudelijke hulp en een jaarlijkse 

stapelingsmonitor.”  

Uit de begroting van SZW blijkt dat bijna 40% van de gepensioneerden te maken heeft met een 

koopkrachtdaling. In werkelijkheid is de groep nog groter en de daling sterker. Veel regelingen 

worden voortaan immers door gemeenten uitgevoerd. De koopkrachteffecten hiervan komen niet in 

de koopkrachtplaatjes van het kabinet terecht.  

 

Stapelingsmonitor  

De ouderenorganisaties Unie KBO, NVOG, PCOB en NOOM wezen al vaker op de grote effecten van 

de stapeling van de kabinetsmaatregelen op de koopkracht van ouderen. In de begroting voor 2016 

ontbreekt echter de stapelingsmonitor. Manon Vanderkaa: “Zo’n monitor geeft een beter beeld van 

de koopkrachteffecten dan de algemene cijfers die in de begroting zijn opgenomen. Wij vinden 

daarom dat er jaarlijks in de begroting een stapelingsmonitor moet worden opgenomen.”  

 

Huishoudelijke hulp  

We kijken ook naar de hoge kosten voor huishoudelijke hulp. Vanaf 2015 kunnen gemeenten 

hiervoor een maatwerkvoorziening treffen, of deze zorg toegankelijk maken via een algemene 

voorziening. Het Nibud keek in opdracht van ons naar de koopkrachteffecten als de huishoudelijke 

hulp per 2016 overgaat van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. Die 

berekeningen tonen aan dat de koopkracht in die gevallen fors daalt. Deze koopkrachtdaling is het 

grootst bij de middeninkomens en kan zelfs 7,2% bedragen. Ook met de Huishoudelijke Hulp Toelage 

gaan deze ouderen er op achteruit. Maar gemeenten zijn niet verplicht deze toelage te verstrekken 

en bovendien wordt het gemeentebudget voor deze Huishoudelijke Hulp Toelage de komende jaren 

afgebouwd. Wij pleiten er daarom voor om de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag 

inkomen betaalbaar te houden.  

 

Onze vijf voorstellen 

De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG pleiten voor:  

1- een structurele verhoging van de ouderenkorting;  

2- het ongedaan maken van de afschaffing ouderentoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;  

3- het verhogen van het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden naar 50.000 euro;  

4- het betaalbaar houden van de huishoudelijke hulp voor ouderen met een laag inkomen;  

5- het maken van een jaarlijkse stapelingsmonitor.  

 

Meer informatie  

• Lees hier onze volledige brief met onderbouwde voorstellen aan de Tweede Kamer  
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Tip 7 van Eef: houd met een kasboek grip op uw geld 

Smoesjes over geld, daarmee moet je bij Eef niet aankomen. Want grip op 

geld begint met begrip van geld. Dat blijkt vaak makkelijker en leuker dan 

gedacht, want dan kan het besparen beginnen! 

‘Wat ik vaak hoor van mensen is: “Mijn man doet de financiën”, “mijn vrouw 

doet het kasboek”, “ik heb daar geen verstand van”, “ik kan het niet meer 

volgen hoor (en heb er stiekem helemaal geen zin in)” en “geld maakt niet gelukkig”.  

Ik gun iedereen een positieve relatie met geld. Elke andere relatie, van schoonmoeder tot vrienden, 

kunt u verbreken, maar uw relatie met geld is en blijft er voor altijd. Dus kunt u er maar beter grip op 

krijgen, weten waar u aan toe bent en het voor u laten werken in de toekomst.’  

‘Weet u tot op de eurocent wat er binnenkomt en uitgaat(vliegt)? Zo nee, dan is het tijd om dat 

alsnog op een rij te zetten. Kiest u voor een kasboek, sigarendoos of Excel? De methode maakt niet 

zoveel uit, als het maar duidelijk is voor u. Invullen van uw inkomsten en uitgaven kost u hooguit 

twee uur. Ziet u er tegenop? Vraag dan iemand die u vertrouwt om een avond mee te puzzelen.  

De ervaring leert ons dat u daarna een stuk rustiger slaapt.’ 

• Download het budgetoverzicht van Eef van Opdorp  (Excel) 

‘Nu u financieel overzicht hebt wordt het pas echt leuk! U kunt uw situatie met die van anderen 

vergelijken. Begin vooral met het uithoren van uw vrienden en familie. Als er ergens veel kennis zit 

over wat financieel slim is, dan is dat wel bij diegenen om u heen. Hoe pakken zij de zaken aan? 

Misschien ontdekt u dat u uw verzekering of energiecontract wel beter kunt regelen, waardoor u 

maandelijks meer geld overhoudt.’  

Bespaar en vergelijk 

• Gebruik een online bespaar-tool, zoals www.gewoonovergeld.nl/bespaartool 

• Vergelijk uzelf met anderen via www.nibud.nl/consumenten/vergelijk-uzelf/vergelijkingsbedragen 

Tips:  

- Heeft u salaris, een uitkering of pensioen? Reken uit wat u per uur netto verdient (uitgaande van een 

36-urige werkweek). Dan gaat u uw geld anders uitgeven. 

- Voer elk jaar een financiële APK-keuring uit bij uzelf: passen al uw uitgaven nog bij uw behoeften en 

mogelijkheden? Zijn er goedkopere alternatieven denkbaar? 
- Meer tips van Eef? www.kbo.nl/tips-van-eef 

 

Medicatiebeoordeling blijft een zorgenkindje 

Een groot onderzoek over medicijn-gerelateerde ziekenhuisopnames uit 2006 sloeg bij de Unie 

KBO destijds in als een bom. Uit dit onderzoek bleek dat jaarlijks ruim 19.000 mensen,  

overwegend 65-plussers, onnodig in het ziekenhuis kwamen na verkeerd medicijngebruik.  

We gingen aan de slag. Maar is er sindsdien genoeg veranderd? 
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Direct na het onderzoek startte de Unie KBO met voorlichting over verantwoord medicijngebruik. 

Daarnaast droegen we een andere oplossingsrichting aan: een jaarlijkse medicatiecheck. Naar 

verwachting hebben honderdduizenden 65-plussers hier baat bij. Zo’n check voorkomt 

ziekenhuisopnames, verlaagt vaak de medicatie en verhoogt meestal de kwaliteit van leven. 

Weerbarstig 

Op papier is alles dik in orde: er is een prachtige 

‘multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen’ en de 

medicatiebeoordeling is verzekerde en (deels) vergoede zorg. 

Toch is de jaarlijkse medicatiebeoordeling nog steeds geen 

gemeengoed. Onderzoeksbureau AxiaZ onderzocht waarom. 

Directeur Manon Vanderkaa overhandigde het rapport eind 

2014 aan minister Schippers. De minister liet weten achter de 

medicatiebeoordeling te staan, maar vindt dat het veld zelf tot 

een oplossing moet komen.  

Het is zonneklaar dat er inmiddels een impasse is tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.  

De zorgaanbieders vinden de vergoeding te laag, gezien de tijd om zo’n medicatiebeoordeling goed 

te doen. Gevolg: zorgaanbieders roepen veel minder mensen voor beoordeling op dan wenselijk is. 

En omdat patiënten zelf niet weten dat zo’n medicatiebeoordeling bestaat en zinvol is, gaan ze er 

ook niet om vragen. Als Unie KBO concluderen we dat er zonder ingrijpen niets gaat veranderen aan 

deze impasse. De grove onderbenutting blijft dan bestaan: de zorgverzekeraars wijzigen hun beleid 

niet ten aanzien van de hoogte van de vergoeding, terwijl de zorgaanbieders blijven aangeven dat 

een reële vergoeding een randvoorwaarde is. 

Aan het werk! 

De Unie KBO wacht daarom niet langer af en pakt nu zelf de handschoen op. Wij gaan namelijk de 

optie van ‘shared savings’ uitwerken: besparingen verdelen tussen de zorgaanbieders en de 

zorgverzekeraars. Alle betrokken partijen zullen daarbij de kans krijgen om hun inbreng te geven, 

zodat er een goed voorstel komt. “Want het is onaanvaardbaar dat ouderen die veel medicijnen 

gebruiken nog langer de dupe blijven van de ontstane impasse”, aldus een strijdbare Unie KBO-

directeur Manon Vanderkaa. 

 

Problemen met alarmering na sluiting verzorgingshuis: meld het ons 

Na sluiting van een verzorgingshuis blijven ouderen met een lichte 

zorgvraag soms in het gebouw wonen. Dan vallen er echter wel 

belangrijke voorzieningen weg, ook zoals de personenalarmering.  

Wat zijn uw ervaringen? Meld het ons. 

De Unie KBO krijgt klachten over de opvolging van personenalarmering 

in voormalige verzorgingshuizen. De alarmeringsfunctie wordt niet 

meer gedaan door zorgorganisaties en vraag is wie de deur open kan 

doen bij calamiteiten.  
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Een prangend vraagstuk ligt op tafel. Wie gaan de wegvallende functies opvangen; de 

woningcorporatie, welzijnsorganisatie, commerciële aanbieders, woningbouwcorporatie, de mensen 

zelf door bijvoorbeeld een sleutelkluisje aan te schaffen of juist de gemeenten?  

De Unie KBO wil weten wie er als eerste aan zet is en heeft het signaal inmiddels onder de aandacht 

gebracht bij Aedes-Actiz, de koepel van onder andere woningbouwcorporaties in de zorg. We willen 

nu onderzoeken onder onze leden of het probleem bekend is, waar het speelt en waar en hoe het 

lokaal is opgelost. 

• Wat zijn uw ervaringen? Meld ze bij Ellen Willemsen: ewillemsen@uniekbo.nl 

 

 

Blauwe envelop verdwijnt; en nu? 

 

Op dinsdag 13 oktober nam heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer 

Belastingdienst aan. Deze wet betekent het einde voor de bekende blauwe envelop. Berichten van 

de belastingdienst komen vanaf 2017 alleen nog maar via de digitale postbus. Door een sterke 

lobby van de Unie KBO zijn door de staatssecretaris de nodige toezeggingen gedaan.  

 

Veel senioren kunnen door de voorgestelde 

maatregelen in de problemen komen. Voor deze 

mensen heeft de Unie KBO in aanloop naar de 

stemming en het debat over het Elektronisch 

berichtenverkeer een stevige lobby gevoerd.  

In een brief aan de Eerste Kamer vroeg de Unie 

KBO de Kamerleden de staatssecretaris nog eens 

kritisch te bevragen.  

 

Uit die brief: “Kan de staatssecretaris de toezegging doen dat hij er op toe zal zien dat de 

Belastingdienst een gedegen vangnet opzet en dat, indien blijkt dat de Belasting niet voldoet aan die 

opdracht, hij hiervoor gepaste maatregelen neemt zodat eerder genoemde groep niet in de 

problemen komt? Is de staatssecretaris bereid om hiervoor zo nodig budget te oormerken?”  

 

Toezeggingen 

De staatssecretaris heeft deze vragen ter harte genomen en een aantal toezeggingen gedaan die 

nodig zijn voor senioren die minder digitaal vaardig zijn:  

 

• Het inlassen van een gewenningsperiode van twee jaar. 

• Monitoring en het betrekken van vangnetpartijen zoals ouderenbonden.  

• Vooraf informeren wanneer belastingzaken uitsluitend elektronisch zullen worden.  

• Hulp bij aangifte.  
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Digitalisering voor iedereen vergt een concrete aanpak 

In de vorige KBO Nieuws las u dat Jan Slagter van Omroep Max protesteerde tegen digitaal 

stemmen rond de Televizierring. Dit is een illustratief voorbeeld van de snelle digitalisering waarin 

niet alle ouderen (kunnen) meekomen. Dagblad Trouw publiceerde op 13 oktober het pleidooi van 

de Unie KBO om rekening te houden met álle Nederlanders, of ze nu wel of niet digitaal vaardig 

zijn. Jan Slagter deed er bij de talkshow van Jeroen Pauw nog een schepje bovenop.  

Op de avond van de uitreiking van de Televizierring was 

Jan Slagter te gast bij het VARA-programma Pauw. Daarin 

gaf hij toelichting op zijn geuite kritiek op de 

stemprocedure. Hij kaartte het onderzoek van de Unie 

KBO daarbij aan.  

Hier kunt u het fragment met Jan Slagter bekijken  

 

 

De Unie KBO ziet de samenleving meer en meer digitaal worden. Daarom spannen wij ons in om 

senioren te helpen digitaal vaardig te worden, onder meer met het KBO Tablet-project ‘Alle ouderen 

aan de Tablet’ en de Unie KBO als coördinator van de Belastingservice Ouderenbonden.  

 

#kbodigitaal 

Maar in de wetenschap dat er op dit moment nog 1,2 miljoen ouderen zijn die niet digitaal zijn 

(600.000 verwacht dit ook nooit meer te worden), betwijfelen wij of het gaat lukken om alle ouderen 

online te bereiken. Een aanpak met concrete maatregelen en budget nodig voor wie (nog) niet 

digitaal vaardig is. Daar zetten wij ons voor in! 

 

 

Misdrijven met bijna een kwart gedaald 

Het Centraal Bureau voor Statistiek meldt dat de 

geregistreerde criminaliteit en het aantal 

verdachten opnieuw verder afnam. De politie 

registreerde in 2014 net iets meer dan 1 miljoen 

misdrijven. In 2007 was dat nog 1,3 miljoen. 

Daarmee is het aantal geregistreerde misdrijven in 

die periode met 23% gedaald. Goed nieuws, maar 

voor de KBO geen reden om achterover te leunen. 

 

De daling treedt over de hele linie op, dus bij heel verschillende groepen misdrijven. Het aantal 

mensen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit, vertoont een vergelijkbare dalende 

trend.  
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Soorten misdrijven 

Ruim de helft van de geregistreerde misdrijven in 2014 zijn zogenoemde vermogensmisdrijven zoals 

diefstal, inbraak, verduistering en heling. Daarna volgen ruim 134.000 ‘vernielingen en misdrijven 

tegen openbare orde en gezag’, 114.000 verkeersmisdrijven en 97.000 gewelds- en seksuele 

misdrijven.  

 

Onveilig gevoel 

Ondanks deze geruststellende bevindingen, blijkt uit het onderzoek van de Unie KBO dat zeven van 

de tien senioren een onprettig gevoel hebben wanneer ze over straat gaan. Senioren voelen zich 

vooral onveilig wanneer bij slecht verlichte plekken (44%), als ze een groep luidruchtige jongeren 

passeren (37%), en bij het pinnen (18%). Als het donker is, gaat 20% vrijwel nooit meer de deur uit en 

nog eens 18% een heel enkele keer. Een kwart heeft zich wel eens onveilig gevoeld op vakantie. 

 

Veiligheidsvoorlichters 

De KBO streeft ernaar dat senioren zich overal veilig voelen, thuis en op straat. De Unie KBO werkt 

daartoe samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Directeur Manon Vanderkaa: “Onze 

voorlichters geven ‘gouden’ veiligheidstips voor uit en thuis, zonder bangmakerij. Deze bevlogen 

mannen en vrouwen geven voorlichting over maatregelen die senioren zelf kunnen nemen om 

(onder andere) straatroof, zakkenrollen, woningovervallen, brand en internetcriminaliteit te 

voorkomen. Heel belangrijk en zinvol; ik ben dan ook trots op onze voorlichters!” 

 

• Naast voorlichting voor afdelingen, bezoeken onze voorlichters ook individuele leden thuis.  

Meer weten? Kijk op www.uniekbo.nl/veilig-thuis/veilig-thuis.html  

 

• U kunt ook snel en gemakkelijk de digitale training Woon Veiliger volgen. Deze training heeft de KBO 

ontwikkeld i.s.m. het Ministerie, het Verbond van Verzekeraars en het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

 

 

Brandveiligheid: wat u zelf kunt doen 

 

We lezen dit jaar zeer regelmatig over brand in woningen bij ouderen, 

zelfs met dodelijke slachtoffers. Het is vreselijk dat dit gebeurt en 

roept vragen op hoe we dit kunnen voorkomen.  Wij geven u tips over 

brandveilig wonen.  

 

De KBO wil meer brandwerende materialen bij nieuwbouw; de 

brandmelder is gelukkig al verplicht. Nu ouderen langer zelfstandig thuis 

blijven wonen zijn wellicht nog meer maatregelen nodig.  

 

Mensen die slecht ter been zijn, hebben minder kans om op tijd het pand te verlaten als het brand 

uitbreekt. René Hagen, voorzitter van de brandpreventieweken, berekende dat in 2030 bijna 50 

procent van alle doden door woningbrand 65 jaar of ouder zijn. Daarom is het van belang dat 

senioren extra aandacht hebben voor brandveiligheid en het risico op brand zo laag mogelijk houden. 
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 Wat doet de KBO? 

De KBO zal de politiek blijven wijzen op de gevolgen en 

de mogelijke risico’s bij langer zelfstandig thuis wonen. 

Tegelijkertijd wijzen wij op maatregelen die mensen 

zélf kunnen nemen om het risico op brand zo klein 

mogelijk te houden. Want wat men zelf kan doen is het 

snelst te realiseren. Onze veiligheidsvoorlichters 

informeren u tijdens bijeenkomsten en huisbezoeken 

over maatregelen die u zelf kunt nemen.  

 

Tip: Rookmelders 

Bij een gemiddelde woningbrand heeft u maximaal drie minuten de tijd om uw huis te ontvluchten. 

Dat is heel kort, helemaal als u minder mobiel bent en gebruik maakt van hulpmiddelen bij het lopen. 

Het meest belangrijke wat u kunt doen is het installeren van goed werkende rookmelders. Deze 

hangt u aan het plafond en kunt u eenvoudig (laten) bevestigen met dubbelzijdig tape. 

 

Tip: Vluchtplan 

Met slechts drie minuten om uw woning te ontvluchten is het zaak om te weten hoe u het snelst uw 

woning kunt verlaten. Zorg ervoor dat uw vluchtwegen vrij zijn van rommel en obstakels en zorg 

ervoor dat u ook afgesloten deuren snel kunt openen. Hang daarom sleutels op in de buurt van uw 

deur. Bent u slecht ter been? Dan is het extra belangrijk om vooraf na te denken over uw vluchtweg 

bij brand.  

 

Tip: Veilig koken 

Wist u dat veel branden ontstaan tijdens het koken? Dikwijls door vlam in de pan: de pan wordt te 

heet of voedsel kookt droog. Hier een aantal tips om dit te voorkomen:  

 

- Blijf erbij tijdens het koken; moet u bijvoorbeeld de telefoon opnemen, draai dan gas of kookplaat uit. 

- Gebruik een kookwekker om droog koken te voorkomen. 

- Zorg dat er geen brandbare spullen zijn in de buurt van het fornuis; dus geen pannenlappen, 

theedoek, kookboek of keukenpapier. 

- Vet in uw afzuigkap kan na verloop van tijd in brand vliegen. Reinig daarom regelmatig het filter. 

- Hang een blusdeken in de keuken. 

 

Krijgt u toch te maken met ‘vlam in de pan’, handelt u dan als volgt: 

 

- Draai het fornuis uit of schakel de kookplaat uit. 

- Schuif een deksel over de pan of gebruik de blusdeken om de bovenkant van de pan mee af te dekken. 

- Zet de afzuigkap uit. 

- Wees geduldig en laat de pan goed afkoelen voor u het deksel of de blusdeken van de pan haalt. 

- Lukt het u niet om de brand te blussen, ga dan naar buiten en bel 112 voor de brandweer. 

 

• Wilt u advies op maat, neem dan contact op met de Unie KBO.  

Telefonisch via 073 - 6 1234 75, of per e-mail: uniekbo@uniekbo.nl  
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Voordelen van domotica en e-health 

 

Techniek kan ouderen helpen om prettig lang thuis te blijven wonen. Onder 65-plussers groeit de 

belangstelling en het enthousiasme over domotica en e-health. De Unie KBO is daarom volop bezig 

met deze ontwikkelingen. 

 

Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd, blijkt niet alleen onder jongeren populair. 

Opvallende uitkomst uit recent onderzoek van Motivaction is dat ouderen zelfs bijna even positief 

zijn over nieuwe technologie als de jongere generaties. Het integreren van wonen en techniek draagt 

eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Menselijk contact blijft belangrijkste 

Door technische oplossingen verwachten ouderen dat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op 

zorgverleners. Domotica biedt dus mogelijkheden om de stijgende zorgkosten binnen de perken te 

houden. Maar de techniek mag voor ouderen echter niet de plaats innemen van menselijk contact.  

Technologie die de privésfeer raakt is voor veel mensen, en vooral voor ouderen een brug te ver. 

Denk aan een robot die helpt met persoonlijke verzorging. Uit het onderzoek blijkt dat 51% een robot 

die helpt met de persoonlijke verzorging (zeer) onaantrekkelijk vindt. Eenzelfde percentage ziet niets 

in een gezelschapsrobot in huis.  

Ouderen zien dan ook nog niet de meerwaarde van een 'gezelschapsrobot' zoals die te zien was in de 

documentaire Ik ben Alice tijdens een speciale KBO-voorstelling. 

 

• Lees hier hoe de Unie KBO tegen domotica aankijkt.  

 

Digitale dokter en verpleegster 

 

Hoe zit het dan met e-health, zorg op afstand? Deze techniek 

maakt het mogelijk dat ouderen en chronisch zieken langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. Denk aan beeldbellen met artsen 

en verpleegkundigen en aan sensoren om de conditie en 

medicijngebruik van patiënten in de gaten te houden. 

Samen met zorginnovatiebedrijf FocusCura ontwikkelen wij mogelijkheden voor online zorg. De Unie 

KBO vervult daarbij de rol van ‘ogen en oren van ouderen’, zodat de innovaties de wensen van 

senioren dienen. 

Elkaar helpen 

In De Telegraaf vertelde Daan Dohmen, directeur van FocusCura, onlangs over de samenwerking met 

de Unie KBO en andere organisaties. In thuiszorgwinkels komen vrijwilligers om ouderen wegwijs te 

maken. Senioren gaan elkaar helpen. Niet alleen met advies over producten en diensten, maar ook 

over vergoedingen door de zorgverzekering en over het aanbod van zorginstellingen in de buurt. Veel 

zorgorganisaties die al werken met slimme gezondheidstechnologie, willen het initiatief van 

FocusCura en de Unie KBO te ondersteunen. 
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Wie is uw Nestor van het Jaar? Stem en maak kans op een cadeaubon 

 

Ieder jaar stemmen de senioren van Nederland wie hun Nestor van 

het Jaar is. Bij een Nestor denken wij aan iemand die zich sterk 

maakt voor ouderen, die klaar staat voor anderen of die een 

voorbeeldfunctie heeft. De winnaar krijgt het fraaie bronzen Nestor-

uiltje, vervaardigd door kunstenaar Frans van Straaten.  

Wie krijgt dit jaar het uiltje uitgereikt? Dat bepaalt u!  

 

Dit zijn de genomineerden 

 

Willeke Alberti  

Beatrix Wilhelmina Armgard  

Martine Bijl    

Els Borst (postuum)  

Mies Bouwman   

Johan Cruijff   

Adriaan van Dis   

André van Duin   

Joop van den Ende   

Gerard Joling en Gordon 

Hanneke Groenteman  

Youp van ’t Hek   

Rutger Hauer    

Simone Kleinsma   

Kees van Kooten  

Bisschop de Korte  

Jeroen Krabbé    

Henk Krol   

Liesbeth List   

Pim van Lommel  

Jan Marijnissen   

Matthijs van Nieuwkerk 

Ivo Opstelten    

Huub Oosterhuis  

André Rieu   

Maarten van Rossem  

Erik Scherder    

Mart Smeets    

Ernst Daniël Smid  

Frits Spits   

Sjaak Swart    

Frans Timmermans  

Gerdi Verbeet   

Adri Verweij   

Of iemand anders  

(uw suggestie) 

 

• Stem op www.kbo.nl/nestor2015 en maak kans op een cadeaubon van 20 euro! 

 

 

“Sta gedempte kostendekkende pensioenpremie niet langer toe” 

Pensioenindexatie is nog lastiger geworden door de gedempte 

kostendekkende premie. Pensioenkorting ligt op de loer.  

 

De gezamenlijke ouderenorganisaties Unie KBO, KNVG, NVOG, 

PCOB en NOOM roepen staatssecretaris Klijnsma daarom op om 

deze maatregel niet langer toe te staan.  

 

De gevolgen van het mogen hanteren van de gedempte kostendekkende premie zijn recent duidelijk 

geworden. Op 9 oktober 2015 stuurde staatssecretaris Klijnsma een onderzoek naar de Tweede 

Kamer met als onderwerp ‘gevolgen lage rente en UFR voor de financiële positie pensioenfondsen’.  

 

We waarschuwen ervoor dat de gevolgen voor gepensioneerden, die nu al jaren worden geraakt 

door achterblijvende koopkracht, groot zijn (lees meer). Uit het onderzoek van Klijnsma is af te leiden 

dat zo’n 15% van de gepensioneerden gekort zal worden op hun pensioen.  
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Eerst indexatie 

De ouderenorganisaties roepen de staatssecretaris met klem op om de gedempte kostendekkende 

premie niet langer toe te staan. In ieder geval zo lang het, gezien de dekkingsgraad, niet mogelijk is 

om de pensioenen te indexeren.  

 

• Klik hier voor de brief  

 

 

 

De extraatjes van onze collectieve zorgverzekering 

 

 

Met de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en KBO bieden wij u de beste 

zorgverzekering voor senioren. Natuurlijk gaat u niet over één nacht ijs als u overweegt om over te 

stappen. Om u goed te informeren komt Zilveren Kruis-vertegenwoordiger Marcel Woudman graag 

bij de afdelingen langs om de leden te informeren over de veranderingen in de zorg en de 

collectieve zorgverzekering van de KBO en Zilveren Kruis. Zo kunt u goed geïnformeerd uw 

afweging maken.  

 

Op deze foto staat Marcel (links) naast een lid van 

de afdeling IJsselstein, de voorzitter en Zilveren 

Kruis-collega Pauline de Haas. Maar liefst 95 leden 

waren aanwezig. Met veel interactie en energie zijn 

de zorgverzekeringen in Nederland en de voordelen 

van de collectieve zorgverzekering besproken en 

bediscussieerd. Op 24 november is een bijeenkomst 

in Heino en op 26 november in Leidsche Rijn. 

Informeer bij de afdeling als u daar bij wilt zijn. 

 

Vijf keer extra fysiotherapie 

Sluit u een naast de basis verzekering ook een aanvullende verzekering af, dan krijgt u gratis het Extra 

Aanvullend KBO pakket. In dat pakket zitten (onder andere) maar liefst vijf extra behandelingen bij 

de fysiotherapeut. De verzekerde KBO-leden blijken dat zeer te waarderen! 

Informatie 

• Wist u dat ruim 50.000 leden al kozen voor deze zorgverzekering? Voor bijna een derde van de 

leden is dit aantrekkelijke collectief zelfs dé reden om lid te worden of blijven van de KBO! 

• Wilt u voor uw afdeling ook een bijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met Marcel 

Woudman: marcel.woudman@achmea.nl of bel met Ben Zandbergen op 071 – 3670 209. 

• In de nieuwe Nestor leest u meer over de collectieve zorgverzekering.  

In het decembernummer komt er een uitgebreide brochure. Houd het in de gaten! 
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Kan en moet alles via internet? Doe mee aan ons onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente, de politie, de belasting, de banken, huisartsen: instanties regelen steeds meer via 

internet en verwachten dat alle burgers dat ook kunnen en willen.  

 

Maar is dat ook zo?  

Als ouderenvereniging met #kbodigitaal als speerpunt zijn wij heel benieuwd wat u daarvan vindt.  

 

Vul de vragenlijst in! 

We roepen iedereen op mee te doen aan ons grote onderzoek over de digitalisering van Nederland. 

Op www.kbo.nl/onderzoek staat de vragenlijst. 

 

Help anderen hun mening te geven! 

Hebt u internet en wilt u nog meer doen? Dan hebben we een belangrijk verzoek aan u. Vult u ook de 

vragen in namens iemand in uw omgeving die geen internet heeft. Dan maakt u bovendien samen 

kans op twee bioscoopkaartjes.  

 

Met uw vragenlijsten verzamelen wij belangrijke informatie die ons helpt alternatieven voor internet 

te bepleiten bij de overheid.  

 

• Doe mee en maak kans op 20 x 2 bioscoopkaartjes 

Ga naar www.kbo.nl/onderzoek 

 

• Geen internet? Bel dan de servicetelefoon, T: 0900-821 21 83 (€ 0,10/min). 

 

Naast de bioscoopkaartjes verloten we vijftien cadeaubonnen van € 15 onder de deelnemers. 

 


