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195 inbraken per dag; dat kan minder 

 

De Inbraakpreventieweken zijn weer van start gegaan. Het 

Ministerie van Veiligheid wil inbraken fors terugdringen. 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Die doelstelling 

ondersteunen we van harte, maar we hameren ook op wat 

mensen zélf kunnen doen om inbraak te voorkomen.” 

 

> Lees meer  

 

 Thuiszorg failliet? 

 

‘80% thuiszorgorganisaties verwacht faillissement,’ Dat bericht 

bereikte de Unie KBO. Via ons en Kamerlid Mona Keijzer ging 

het nieuws al snel rond. Directeur Manon Vanderkaa: “Mocht 

het waar zijn, dan is dat precies waar we voor vreesden. Via ons 

Meldpunt Ouderenzorg kwamen destijds al verontrustende 

signalen binnen.” 

 

> Lees meer  

 

VUT-ters, let op! Overbruggingsuitkering AOW 

De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog. Daardoor kunt u 

tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Is dit het geval, 

dan kunt u misschien gebruik maken van de tijdelijke 

overbruggingsuitkering AOW. Als uw VUT-pensioen eerder stopt dan 

de AOW-leeftijd, dan komt u mogelijk voor deze uitkering in 

aanmerking. De regeling is verlengd tot 1 januari 2023. 

 

> Lees meer 

 

 

 

KBO Nieuws 

Editie 20, jaargang 2 – 10 november 2015 

 

 

 

 

 

 

KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. 

Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl  

Wilt u reageren op de artikelen? Graag! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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Kan alles wel via internet? Geef uw mening 

 

Steeds meer gaat via internet. Is dat een goede ontwikkeling voor 

iedereen? De Unie KBO wil het graag onderzoeken. We willen van 

senioren (met én zonder internet) weten wat ze ervan vinden dat 

overheidsinstanties steeds meer online regelen.  

Doe nu mee aan ons onderzoek! 

> Lees meer 

 

 

Meer nieuws 

Wordt het tijd voor een zorgalarm? 

 

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de zorgbegroting 

van 2016, waaronder de ouderenzorg. Maar hoe is de situatie nu, 

eind 2015?  

Het overgangsjaar is bijna voorbij en de problemen met zorg aan 

huis stapelen zich op. De Unie KBO maakt zich grote zorgen over 

de staat van onze ouderenzorg in de thuissituatie.  

> Lees meer 

 

 

Verenigingsnieuws  
 

100% acceptatie, gegarandeerd 

 

In onze collectieve KBO-zorgverzekering wordt u altijd toegelaten, 

ook voor de aanvullende verzekeringen. Ongeacht uw leeftijd of 

ziektegeschiedenis.  

> Lees meer 
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Help mee om inbraken terug te dringen  

 

 

Inbraken zijn altijd ingrijpend, maar komen nog steeds vaak voor. 

Het Ministerie van Veiligheid heeft zich ten doel gesteld om het 

aantal inbraken terug te dringen met 28%. Manon Vanderkaa: 

“Het liefst komen we natuurlijk op nul inbraken uit, maar helaas 

is dat niet realistisch.” 

 

Enkele feiten op een rij: 

- In 2014 vonden er 5900 inbraken per maand plaats; 195 per dag.  

- Dat is een daling ten opzichte van 2013 (7300 inbraken per maand). 

- Een inbreker is in gemiddeld 30 seconden binnen en binnen vijf minuten weg met de buit. 

- De gemiddelde materiële schade bedraagt ruim 2600 euro, terwijl de verzekeraar gemiddeld 

1200 euro vergoedt. 

- 76,1% van de slachtoffers kampt een jaar met de emotionele nasleep van een inbraak.  

- Bijna 24% heeft zelfs langer dan een jaar last. 

- Het gevoel van veiligheid krijgt voor een inbraak het rapportcijfer 8 en is ná de inbraak 

gedaald tot een onvoldoende. 

- Slechts 10% van de woningen is goed beveiligd. 60% van de inbraken begint bij de 

achterdeur, 80% van de inbraken is een gelegenheidsinbraak. 

 

Wat kunt u zelf doen? 

De KBO onderstreept in haar activiteiten altijd wat mensen zélf kunnen doen om inbraak en andere 

criminaliteit te voorkomen. Gebruik daarom deze inbraakpreventieweken om uw huis zo veilig 

mogelijk te maken: 

 

• Lees en gebruik onze veiligheidstips 

• Vraag een KBO-veiligheidsadviseur voor een huisbezoek, tel 073 - 6123475, of via 

uniekbo@uniekbo.nl.  

 

 

Thuiszorg slecht geregeld? 

‘80% thuiszorgorganisaties verwacht faillissement’, zo kopte de redactie van Skipr recent. Via de 

Unie KBO en Kamerlid Mona Keijzer ging het nieuws al snel rond. Directeur Manon Vanderkaa: 

“Mocht het bericht waar zijn, dan is dat precies waar we voor vreesden. Via ons Nationaal 

Meldpunt Ouderenzorg kwamen vorig jaar al verontrustende signalen binnen.” 

De Unie KBO twitterde op 28 oktober over het bericht van Skipr. Kamerlid Mona Keijzer (CDA) 

gebruikte onze tweet om staatssecretaris Van Rijn te bevragen: 
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Via social media kwamen hier vervolgens veel reacties op. 

Mona Keijzer heeft goede reden om Van Rijn aan te spreken. De decentralisatie in de zorg ging 

gepaard met een forse bezuiniging. Gemeenten en zorgorganisaties hebben enorm moeten snijden 

in de budgetten. 

Al in 2014 zag de Unie KBO dit aankomen. We openden in december 2014, samen met de PCOB en 

Omroep Max, een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Honderden ouderen en mantelzorgers belden 

ons op om hun verhaal te delen rond de zorg thuis. Twee zaken vielen ons op. Gemeenten bleken 

voor hulp aan kwetsbare ouderen te gemakkelijk en vanzelfsprekend te verwijzen naar het sociale 

netwerk. En ouderen maken zich zorgen over de stijgende toename van de eigen bijdrage. 

Manon Vanderkaa: “Nu komt daar het signaal bij dat de budgetten sterk onder druk staan. Dit kan 

niet langer. Zorg aan kwetsbare ouderen thuis moet goed geregeld zijn!” 

• In april 2015 boden we het rapport van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg aan de Tweede 

Kamer aan (klik hier). We gaven een toelichting bij Omroep Max (klik hier).  

 

 

Overbruggingsuitkering AOW (VUT-ters, let op!)  
 

U weet het vast: de AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld 

omhoog. Naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en naar 67 jaar in 2021 

(was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting. 

 

Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kunt u tijdelijk 

minder inkomen hebben dan u had voorzien. Als u vanaf 2016 niet 

genoeg inkomen hebt doordat de AOW-leeftijd sneller omhoog is 

gegaan, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de tijdelijke 

overbruggingsuitkering AOW. Deze regeling is verlengd tot 1 

januari 2023.  
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VUT 

U komt in aanmerking voor de overbruggingsuitkering als u bijvoorbeeld een VUT-pensioen of 

vergelijkbare uitkering hebt, die op een eerder tijdstip stopt dan de AOW-leeftijd. Voorwaarde voor 

de regeling is dat u deze uitkering tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015 hebt ontvangen. 

 

Voorwaarden 

U komt alleen voor de overbruggingsuitkering in aanmerking als u een lager inkomen hebt dan 200% 

van het bruto wettelijk minimumloon (voor paren 300%). Ook het vermogen en het inkomen van uw 

eventuele partner tellen mee.  

 

Hoogte uitkering 

De overbruggingsuitkering is een uitkering op het minimumniveau.  

 

• Meer informatie is te vinden op de website van de SVB. 

  

 

 

Kan alles wel via internet? Geef uw mening! 

 

Gemeente, politie, belastingdienst, banken, huisartsen… 

instanties regelen steeds meer via internet. Wij willen graag 

onderzoeken of dat een goede ontwikkeling is voor senioren. 

 

Veel senioren zijn digitaal vaardig, blijkt uit onderzoek van 

SeniorWeb. Veel senioren gebruiken zowel een tablet als een 

smartphone en een e-reader of laptop. Populair zijn e-mail, sociale 

media (vooral Facebook!) en WhatsApp.  

Via internet is steeds meer mogelijk: internetbankieren, online shoppen en een reis plannen of 

boeken. Bedrijven en overheden verwachten dat klanten en burgers steeds meer via internet 

regelen. Van het doorgeven van meterstanden tot het betalen van belasting. Maar is dat terecht?  

Overheid voor iedereen? 

De Unie KBO wil graag weten van mensen met én zonder internet wat zij vinden van de toenemende 

digitalisering van de dienstverlening. Vooral door de overheid, want die moet iedereen kunnen 

bereiken. Wij hebben daarvoor een vragenlijst ontwikkeld. 

Uw antwoorden helpen ons in onze gesprekken met de overheid, waarin wij ook pleiten voor 

alternatieven voor internet.  

• Ga naar www.kbo.nl/onderzoek en kies een optie. 

 

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

Bij dit onderzoek verloten we vijftien bioscoopbonnen van € 15. 
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Wordt het tijd voor een zorgalarm? 

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de 

zorgbegroting van 2016, waaronder de ouderenzorg.  

Maar hoe is de situatie nu, eind 2015?  

Het overgangsjaar is bijna voorbij en de problemen met zorg 

aan huis stapelen zich op. De Unie KBO maakt zich grote zorgen 

over de staat van onze ouderenzorg in de thuissituatie.  

 

Staatssecretaris Van Rijn zei in 2014 over de hervorming van de ouderenzorg: “De meest kwetsbare 

mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg.” 

Volgens de Unie KBO is dit niet meer het geval. Directeur Manon Vanderkaa: “Er bereiken ons steeds 

meer signalen dat er iets goed mis is met de ouderenzorg thuis. Kwetsbare ouderen blijven door 

cliëntenstops verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt onvoldoende schoon gemaakt en sociale 

beschutting valt weg. Dus geen ontmoeting, geen recreatieve activiteiten en nagenoeg geen sociale 

veiligheid.”  

Meer ongevallen en brandwonden 

Ook de fysieke veiligheid komt nu in het geding. Het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende 

hulp meldt, stijgt. Brandwondencentra zien het aantal ouderen met ernstige verbrandingen fors 

toenemen.  

Er moet dus snel iets gebeuren. Vanderkaa: “Allereerst is er een onmiddellijke financiële impuls 

nodig voor de wijkverpleegkundige zorg, desnoods uit een noodfonds. Want de situatie van veel 

ouderen is erg nijpend. Voor hen is het zorgalarm al van kracht gegaan!” 

 

 

100% acceptatie, gegarandeerd 

 

In onze collectieve zorgverzekering van Zilveren 

Kruis wordt u altijd toegelaten.  

Ook voor de aanvullende verzekeringen.  

 

 

Wat uw leeftijd of ziektegeschiedenis ook is, u bent van harte welkom bij de collectieve 

zorgverzekering van de KBO en Zilveren Kruis.  

 

Alléén bij het afsluiten van de meest luxe tandartsverzekering, vier sterren, geldt geen 100% 

acceptatiegarantie. Maar de praktijk wijst uit dat bijna alle verzekerden kiezen voor een twee-sterren 

tandartsverzekering. 
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Hoe zit het dan met wel of niet accepteren? 

Zorgverzekeraars zijn volgens de wet verplicht om u te accepteren voor de basisverzekering van de 

zorgverzekering. Dat is ongeacht hun geslacht, leeftijd of gezondheid; de zogenaamde 

acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering zijn zorgverzekeraars dit niet verplicht. Hier kan 

een medische acceptatie voor gelden. Naarmate u ouder bent, moet u bij veel verzekeraars meer 

betalen. Bij de collectieve zorgverzekering van de KBO en Zilveren Kruis geldt 100% 

acceptatiegarantie dus óók voor de aanvullende verzekeringen. Ont-zorgen noemen wij dat. 

 

Wat is een medische acceptatie? 

 

Als zorgverzekeraars medische acceptatie wensen, 

gaan zij de zorgkosten van iemand inschatten. Op 

basis van die inschatting kunnen ze verzekerden 

weigeren. Stapt u over naar de collectieve 

zorgverzekering van de KBO en Zilveren Kruis?  

Dan bent u hoe dan ook welkom; wij maken géén 

inschatting van te verwachten kosten.  

De KBO zegt niet voor niets: “de beste 

zorgverzekering voor senioren is van Zilveren 

Kruis!”  

 

Meer weten? 

• Vraag een informatiepakket via deze link of gebruik de antwoordkaart uit het 

novembernummer van Nestor. Wij versturen de pakketten zodra de premies bekend zijn. 

 

 

 

 

  

 


