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http://www.kbo.nl/
mailto:uniekbo@uniekbo.nl


2 
 

Pensioenfondsen worden rijker, ouderen armer 

Gepensioneerden worden steeds armer en pensioenfondsen 

rijker. Hier klopt iets niet. Wat kan eraan gedaan worden?  

De vermogens van de pensioenfondsen nemen toe, blijkt uit de 

jaarresultaten van de grote Nederlandse pensioenfondsen. Het 

vermogen van alle pensioenfondsen samen groeide in 2014 met 

200 miljard euro. En dat terwijl de koopkracht van ouderen daalt.  

Sinds 2007 groeide het vermogen van de pensioenfondsen met meer dan 50% (van 600 miljard euro 

in 2007 tot 1.240 miljard euro eind 2014). De koopkracht van de gepensioneerden is in diezelfde 

periode fors gedaald. Dat blijkt onder meer uit de onderzoeken van het Nibud in opdracht van de 

Unie KBO. Dit gegeven zal de komende jaren niet veranderen. De nieuwe regels waarmee 

pensioenfondsen hun financiële gezondheid (dekkingsgraad) moeten gaan berekenen, zullen ertoe 

leiden dat de pensioenen de komende jaren niet geïndexeerd worden.  

Wat is hieraan te doen? De Unie KBO wijst de politiek er stelselmatig op dat de nieuwe regels voor 

het berekenen van de dekkingsgraad te streng zijn. 

De Unie KBO vindt dat ouderen niet onevenredig belast mogen worden door de gevolgen van 

kabinetsbeleid, wat nu wel gebeurt. In onze belangenbehartiging stellen we de koopkracht van 

ouderen centraal: stop de stapeling en verbeter de financiële weerbaarheid van gepensioneerden 

een laag inkomen! 

 

Blokkeer de huurverhoging!  

Ouderen met een huurwoning hebben flink te leiden 

onder de hoge huurprijzen. En dat terwijl de 

koopkracht van gepensioneerden al jaren achteruit 

holt.  

We moedigen u daarom aan om de petitie van de 

Woonbond te tekenen: blokkeer de huurverhoging!  

De Woonbond wil een halt toeroepen aan de sterke huurverhogingen. Onderdeel van de campagne 

is de onlinepetitie. De Unie KBO ondersteunt de campagne van De Woonbond. Directeur Manon 

Vanderkaa: “Veel van onze leden hebben zorgen over hun financiële situatie. Kabinetsmaatregelen 

zorgen ervoor dat ze al zes jaar op rij minder te besteden hebben. Stijgende huurprijzen vergroten de 

financiële zorgen van veel ouderen.” 

Boven inflatie 

Voor het derde opeenvolgende jaar kunnen huurders te maken krijgen met grote huurstijgingen, 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=archief&id=1211
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/nibud.html
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/nibud.html
http://www.uniekbo.nl/kbogeld/themas/?page=financieel-toetsingskader-pensioenen
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=archief&id=1211
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zelfs tot ver boven de inflatie. Verhuurders mogen in 2015 de huren tot 1,5 % boven de inflatie laten 

stijgen. Voor de middeninkomens kan de huur nog meer stijgen door de inkomensafhankelijke 

huurverhogingen. 

De Unie KBO en de Woonbond zien voor die verhogingen geen enkele noodzaak. De financiële positie 

van woningbouwcorporaties en van particuliere verhuurders is de afgelopen twee jaar sterk 

verbeterd. We roepen verhuurders op huurstijging te matigen. En we vragen de politiek het beleid 

dat torenhoge huurstijgingen mogelijk maakt van tafel te halen.  

 Teken de petitie op www.stophuurverhoging.nl 

 

Teleurstelling AOW-koopkrachttegemoetkoming 

De AOW-koopkrachttegemoetkoming voor AOW-ers vervalt.  

In plaats daarvan komt er een AOW-inkomensondersteuning, 

die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland 

gewoond of gewerkt heeft.  

De Unie KBO wilde de wijziging alleen in laten gaan voor 

nieuwe gevallen. We stuurden een brief aan de Senaat.  

Helaas was het resultaat teleurstellend.  

De Eerste Kamer boog zich recent over veranderingen in inkomensondersteuning van AOW-ers. 

Voorstel was om de MKOB (Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) in 

te trekken. En tegelijkertijd een inkomensondersteuning AOW te introduceren die afhankelijk is van 

de AOW-opbouw.  

Op 22 januari stuurde de Unie KBO een brief aan de Eerste Kamer. Voor de fractie van de SP was 

onze brief aanleiding om aan de staatssecretaris een reactie te vragen. Het antwoord van 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma was teleurstellend. Ze verwierp ons pleidooi om de maatregel alleen 

voor nieuwe gevallen te laten ingaan. Reden is dat er dan langere tijd twee regelingen naast elkaar 

bestaan. Verder gaf ze aan geen aanvullende dekking te hebben voor ons voorstel.  

De mate waarin ouderen met een onvolledige AOW worden getroffen, hangt af van de AOW-

opbouw. Hoe lager de AOW-opbouw, hoe lager de AOW-inkomensondersteuning. Ouderen worden 

het hardst getroffen bij wie de tegemoetkoming naar verhouding een groter deel van hun (totale) 

inkomen uitmaakt. 

 

 

  

http://www.stophuurverhoging.nl/
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Ouderen dupe van de zorghervorming?  

Ouderen mogen niet de dupe worden van de decentralisatie 

van de langdurige zorg, zo vindt de Unie KBO. Ook gemeenten 

en huisartsen maken zich inmiddels zorgen. De geluiden 

dringen door tot de Tweede Kamer. 

De Kamer debatteerde eind januari over de gevolgen van de 

hervormingen in de ouderenzorg.  

Is er voldoende zorg voor zieke ouderen en gehandicapten? We 

laten de Kamer geregeld weten dat wij zorgelijke signalen krijgen 

van onze leden. Daarin worden we bevestigd door huisartsen, die de zorg in de buurt onvoldoende 

vinden. Veel Kamerleden stelden kritische vragen over de continuïteit van zorg aan staatssecretaris 

Martin van Rijn. De staatssecretaris monitort de veranderingen samen met de beroepsorganisaties. 

Hij verwacht eind mei een eerste resultaat te kunnen presenteren.  

> Lees hier meer over het Kamerdebat                 

Ongerust over signalen 

Wij houden als Unie KBO natuurlijk de vinger zo goed als mogelijk aan de pols, geholpen door ons 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. En wat ons opvalt en zorgen baart, zijn de signalen over 

wachtlijsten voor verpleegkundige zorg. En ook - tegen de afspraken in! - bezuinigingen op de 

‘lijfgebonden’ zorg aan huis. Binnenkort hoort u meer van ons. 

 

Zo maakt u bezwaar tegen een Wmo-beslissing 

Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg komen veel klachten binnen over het wegvallen van zorg 

en huishoudelijke ondersteuning. Slechts weinig ouderen tekenen echter bezwaar aan bij de 

gemeente, terwijl hiervoor wel een mogelijkheid is. 

Een voorbeeld van zo’n melding: “van de gemeente hebben we vernomen dat we onze huishoudelijke 

hulp tegen extra betaling kunnen behouden. Maar dat kunnen we financieel niet opbrengen. Een 

keukentafelgesprek heeft nooit plaatsgevonden. We hebben geen sociaal vangnet. We hebben het te 

slikken en weten niet meer hoe we het moeten doen. Hoezo “zorg dichter bij mensen” als het voor ons 

onbetaalbaar wordt?” 

De Unie KBO adviseert ouderen in dit soort situaties om beslissingen van de overheid niet zo maar te 

accepteren. Bezwaar aantekenen kan namelijk altijd. En elke gemeente is verplicht om 

bezwaarschriften zorgvuldig af te handelen.  

 Voor meer informatie: zie de website van de Rijksoverheid en de organisatie Ieder(in) 

 

Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is iedere 

werkdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.00 

uur op nummer 0800- 22 55 624 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1228
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/bezwaar-beslissing-wmo-2015.html
https://iederin.nl/nieuws/17392/wat-doe-ik-als-gemeente-mijn-huishoudelijke-hulp-stopt-of-wijzigt-/
http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Nieuw zorgplan, kans op meer keuze en meer invloed 

Minister Edith Schippers is bezig met een nieuw zorgplan. Veel hangt af 

van de uitwerking. Als het aan de Unie KBO ligt, krijgen verzekerden 

meer keuze, meer inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders en meer 

invloed op zorgverzekeraars. 

In december 2014 sneuvelde het wetsvoorstel van minister Schippers 

om de vrije artsenkeuze aan banden te leggen in de Eerste Kamer. De 

Unie KBO was daar niet echt rouwig om. Inmiddels ligt er een alternatief plan op tafel. De uitwerking 

moet nog volgen. 

De vrije artsenkeuze blijft in het nieuwe plan gehandhaafd. Minister Schipper wil nu polissen met een 

lager verplicht eigen risico stimuleren, tegen een beperkt, gecontracteerd aanbod. Andere 

aanpassingen worden nu onderzocht. 

De Unie KBO wil duidelijkheid over de nieuwe plannen. Belangrijk is dat patiënten straks goed inzicht 

krijgen in de kwaliteit van zorgaanbieders. Ook willen we meer invloed op het beleid van 

zorgverzekeraars. Manon Vanderkaa: “Wij hebben bijvoorbeeld prachtige kwaliteitsaspecten voor 

ziekenhuiszorg ontwikkeld en een Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. We willen dat alle 

zorgverzekeraars hier rekening mee houden. Zilveren Kruis Achmea doet dit al, nu de anderen nog!”.  

 

Momenteel maakt de Unie KBO een rondgang langs alle verzekeraars. De Unie KBO blijft de 

uitwerking van het nieuwe zorgplan nauwgezet volgen. Waar oudere verzekeraars in de knel (kunnen) 

komen, benaderen wij de Kamerleden en bewindspersonen. 

 

Ruim een half miljoen senioren blijven zonder internet  

Van de huidige 1,2 miljoen senioren zonder internet, zal de helft 

nooit meer online gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de 

ouderenorganisatie Unie KBO onder een grote groep 

Nederlandse senioren mét en zonder internet. Dat heeft nogal 

verstrekkende gevolgen…  

Voor heel veel 65-plussers worden bankzaken, belastingaangifte 

en een reis plannen steeds moeilijker omdat ze geen internet hebben. Bijna de helft van deze 1,2 

miljoen senioren voelt zich buitengesloten. De Unie KBO pleit voor een vangnet bij onder meer de 

overheid, banken en de belastingdienst voor de 600.000 ouderen die nooit meer zullen gaan 

internetten. Bovendien is er betere ondersteuning nodig van de senioren zonder internet die er nog 

wél mee willen beginnen.  

  

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “Voor 600.000 ouderen is internet vaak niet alleen te 

ingewikkeld of te duur, zij zijn ook bang om fouten te maken of hebben een gebrek aan (zelf) 

http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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vertrouwen. Vaak weet men niet waar te beginnen of hulp te mobiliseren. De overheid en 

dienstverlenende organisaties dienen te zorgen voor een vangnet voor deze groep mensen, want ook 

zonder internet dient er toegang te zijn tot alle gangbare voorzieningen.”  

  

Meer informatie 

 Lees hier het persartikel over het onderzoek. 

 Het onderzoeksverslag is bij de Unie KBO op te vragen. Bel naar 073 6123475 of stuur een 

mail naar aheltzel@uniekbo.nl  

 Download het artikel 'Kunnen we nog zonder internet?', gepubliceerd in Nestor 1 2015  

 Klik op onderstaande afbeelding om het videopersbericht te bekijken 

 

 

 

Succes KBO: papieren energielabel woningen  
 
Huiseigenaren krijgen deze weken per post een energielabel 

opgestuurd. De Unie KBO is onvermoeibaar pleitbezorger geweest 

van ‘papieren’ overheidscommunicatie, voor ouderen die (nog) niet 

digitaal vaardig zijn. Met succes. 

 

 

Het energielabel geeft de energiezuinigheid van een woning aan. Het label is verplicht bij verkoop of 

verhuur. Deze weken krijgen huiseigenaren het energielabel per post. De Unie KBO is daar blij mee. 

We pleiten er al lang voor dat overheden en bedrijven hun diensten ook afstemmen op mensen die 

niet digitaal vaardig zijn. Verspreiding van het (‘voorlopige’) energielabel en de mogelijkheid op 

papier het energielabel te registreren laat zien dat er naar ons geluisterd wordt. 

 

Informatie over het label 

Bij verhuur of verkoop van de woning dient de eigenaar het energielabel ‘definitief’ te maken door 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1222
mailto:aheltzel@uniekbo.nl
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1806
http://youtu.be/7qZnp9y9XhY
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digitale registratie via www.energielabelvoorwoningen.nl (DigiD noodzakelijk) of via de papieren 

route via de Helpdesk Energielabel.  

 

 Hulp nodig of vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel, via 0800-0808 of 

helpdesk@energielabel.nl. Dagelijks bereikbaar van 8-22 uur en in het weekend 

van 9-17 uur. 

 

Betrek senioren bij nieuwe standaard overheidscommunicatie! 

DigiD is momenteel de standaard in het digitale contact tussen burgers en 

overheid. Veel senioren vinden het lastig om ermee te werken. Er komt nu 

een nieuwe standaard: eID. De Unie KBO pleit ervoor om ouderen mee te 

nemen in de testfase. 

Het eID-stelsel wordt de nieuwe manier om toegang te krijgen tot online dienstverlening van de 

overheid. Voordeel van de nieuwe standaard is, onder meer, dat er veel meer digitale 

dienstverlening mogelijk zal zijn.  

Maar kunnen ouderen daar straks ook goed mee werken? Wel als het aan de Unie KBO ligt. We 

pleiten ervoor om ook senioren mee te nemen in de testfasen. Deze proeven moeten uitwijzen hoe 

het stelsel in de praktijk werkt.  

Bij het huidige DigiD ervaren veel ouderen problemen. Als je de gebruikersnaam en wachtwoord 

bent vergeten, is contact haast onmogelijk is. We ontdekten dat het gebruiksgemak voor senioren 

toeneemt met bijvoorbeeld met instructiefilmpjes. 

Deze testen met eID starten in de tweede helft van 2015. Als het aan ons ligt, zitten er dan ook 

senioren aan de knoppen. 

 Meer informatie over eID leest u op deze website. 

 Geïnteresseerd in een recente brief van Minister Ronald Plasterk over de voortgang van eID?  

Deze leest u hier. 

 

Unie KBO wil vervolg Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ 

 

Rond het thema ouderenmishandeling organiseerden de Unie 

KBO en andere organisaties al 600 bijeenkomsten. Daarmee 

zijn 20.000 mensen bereikt. Tijd voor een vervolg.  

We stuurden een brief naar staatssecretaris Martin van Rijn 

voor een nieuw actieplan, met de nadruk op ontspoorde zorg 

en financiële uitbuiting.  

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en NOOM werken al jaren goed samen rond het thema 

ouderenmishandeling. De voorlichtingsbijeenkomsten waren een succesvolle eerste stap.  

http://www.energielabelvoorwoningen.nl/
mailto:helpdesk@energielabel.nl
http://www.eid-stelsel.nl/over-eid-stelsel/
http://www.eid-stelsel.nl/fileadmin/eid/documenten/Actueel/Voortgangsbrief_eID_-_februari_2015.pdf
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“Bewustwording en (h)erkenning van dit probleem was het doel”, aldus Manon Vanderkaa, directeur 

Unie KBO. “Wij pleiten nu voor een vervolg, waarbij de nadruk ligt op ontspoorde zorg en financiële 

uitbuiting”. We vroegen per brief aan staatssecretaris Martin van Rijn om te onderzoeken of er een 

relatie is tussen de overbelasting van mantelzorgers en ouderenmishandeling. Ook willen we meer 

mogelijkheden om ontsporing van zorg en financiële uitbuiting te voorkomen. Onze vrijwilligers 

kunnen daarbij helpen.  

Zodra we antwoord hebben van het ministerie, brengen we u op de hoogte. 

 

Alertheid ook ín huis geboden. Voorkom vallen! 
 

Wist u dat er elke 6 minuten een 55-plusser in het ziekenhuis 

terechtkomt door een val binnenshuis? En wist u dat dit ook vitale 55-

plussers overkomt? U kunt zelf veel doen om het te voorkomen. 

 

De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel alledaags. U stapt met 

natte voeten op de gladde badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even 

snel naar beneden omdat daar de telefoon gaat. Haastig lopen, losse spullen op de trap of een 

gladde traptrede is genoeg om een nare val te veroorzaken. En deze ongelukjes zijn heel gemakkelijk 

te voorkomen.  

 

Meer informatie? U vindt hier praktische tips om de kans op een val in huis aanzienlijk te verkleinen.  

 
 

Vraag voorlichting Veilig Buiten aan! 
 

Na het succes van Veilig Thuis in 2014, voegt de KBO een 

nieuwe module toe aan onze voorlichting: Veilig Buiten. Mede 

op aanvraag van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn we 

dit traject opgestart. 

 

Landelijk gezien is er een verschuiving van inbraken en overvallen 

op woningen naar overvallen op straat. Dit komt mede doordat 

mensen veel maatregelen tegen inbraak genomen hebben. 

 

Veilig op straat is een logisch vervolg. Begin februari kwamen 14 veiligheidsvoorlichters van de KBO 

bijeen om zich te laten informeren over de nieuwe module Veilig Buiten. Veiligheidsvoorlichter Frans 

Brinkman gaf een presentatie en er volgde een uitwisseling van kennis en discussie. Met deze extra 

bagage kunnen onze voorlichters u nu alles te vertellen over Veilig Buiten.  

 

Doe mee! Wilt u een bijeenkomst organiseren over veiligheid (Veilig Thuis en/of Veilig Buiten)? 
Neem dan contact op met de Unie KBO. Via tel. 073- 6123475, of per e-mail: uniekbo@uniekbo.nl.  
  

http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/vallen.html
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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Expeditie Begonia: op zoek naar meer variatie in wonen en zorg 
 

Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen, meergeneratiewoningen… zelfstandig 

thuis wonen en mantelzorgen kennen veel vormen.  

 

De Unie KBO spreekt hierover op het landelijke congres Expeditie 

Begonia’, dinsdag 24 maart in Amersfoort. Komt u ook? 

In de ochtend is de presentatie van de Woonmonitor 2015, een 

onderzoek naar woonwensen van ouderen. Senioren zelf kunnen 

hierop reageren. Daarna krijgt staatssecretaris Martin van Rijn het eerste exemplaar van het boekje 

Villa Begonia. Er is cabaret van Vincent Bijlo en er zijn korte filmpjes te zien over verschillende 

woonvormen. 

Directeur Manon Vanderkaa verzorgt in samenwerking met het Rotterdamse architectenbureau 

Broekbakema een sessie over het concept ‘Altijd Dichtbij’: een mantelzorgwoning voor, door en met 

ouderen. 

Het congres is bedoeld voor woningcorporaties en zorgorganisaties. Maar ook ouderen- en 

vrijwilligersorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties, actieve burgers, makelaars, ondernemers, 

banken en fondsen zijn van harte welkom. Voor ouderen en vrijwilligers geldt er een gereduceerd 

tarief van 45 euro. 

Informatie 

Programma en praktische informatie (tijd, plaats) zijn te vinden op www.kcwz.nl/expeditie-begonia  

 

DigiD-voorlichters gezocht voor hulp bij digitalisering 
 

Vanaf juni organiseert de Unie KBO voorlichtingsbijeenkomsten voor KBO-

vrijwilligers over de digitale overheid. Deze ‘DigiD-voorlichters’ kunnen ouderen 

helpen bij het gebruik van de DigiD. 

 

De overheid verwijst burgers steeds vaker door naar internet. Bijvoorbeeld de 

aanvraag van zorgtoeslag, het doorgeven van een verhuizing of het bestellen van een nieuw 

paspoort. Daarbij is het nodig om u te legitimeren met DigiD. Dat is vooral voor ouderen soms best 

lastig. Ook uit eigen KBO-onderzoek blijkt dat ruim 600.000 senioren nog niet op internet zitten, 

maar zich wel de vaardigheden eigen willen maken. 

 

Daarom slaan de Unie KBO, Digisterker en SeniorWeb de handen ineen. Vanaf juni organiseren deze 

drie organisaties samen op zes plaatsen in het land bijeenkomsten. Daarin worden KBO-vrijwilligers 

als DigiD-voorlichter worden opgeleid. Het onderwerp digitale overheidsdiensten sluit goed aan bij 

de huidige vraag die bij veel senioren leeft. Bovendien biedt het kansen voor KBO-leden die mee 

willen gaan in de digitalisering. 

 

Is dit iets voor u? Voor meer informatie, gaat u naar www.kbo.nl/digid  

http://www.kcwz.nl/expeditie-begonia
http://www.kbo.nl/digid
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Inschrijftermijn Passiespelen 2015 voor KBO’s verlengd 

De vraag naar kaarten voor de Passiespelen is groot! Daarom is de inschrijftermijn (aanvankelijk tot 

15 januari) nu verlengd tot 1 maart. Geef de aanmelding voor uw KBO snel door ! 

Data: zondag 17 mei 2015 (afdelingen uit Limburg) en zondag 31 mei 2015 (afdelingen uit andere 

provincies). Aanvang 14.30 uur. Aanmelden: via info@passiespelen.nl Info: www.passiespelen.nl  

 

Reis naar Rome voor KBO-leden 

In augustus organiseert de Unie KBO een 

bijzondere reis voor KBO-leden naar het Rome 

van paus Franciscus. Tijdens deze zesdaagse reis 

bezoekt u unieke plekken in het Vaticaan en 

Rome. Onder deskundige begeleiding van 

reisleiders én van echte KBO-coryfeeën!  

 

Uiteraard ziet u tijdens de reis de mooiste bezienswaardigheden van Rome, zoals het Colosseum, de 

Spaanse Trappen en de Trevi fontein. En u bezoekt onder kundige begeleiding de meest bijzondere 

plekken in de geest van de KBO. Zoals de Sint Pieter, de unieke kerk der Friezen, de oudchristelijke 

basiliek ‘Paulus buiten de Muren’ en de Santa Maria Maggiore waar de paus zelf tot Maria bidt.  

U kunt de paus ook van dichtbij ervaren tijdens de algemene audiëntie op woensdagochtend.  

KBO-coryfee Herman Post reist mee, evenals Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa en 

ouderenpastor Adri Verweij. Zij geven lezingen en zullen u - samen met ervaren reisleiders van VNB - 

begeleiden tijdens deze bijzondere reis. In de komende Nestor leest u er meer over. 

Informatie 

• Data: 29 aug t/m 3 sept 2015, vliegreis  

• Verblijf: 4-sterren hotel: Parco Tirreno Suitehotel & Residence Prijs  

 

• 6 dagen op basis van een tweepersoonskamer € 799 p.p.  

• 6 dagen op basis van een eenpersoonskamer € 949 p.p.  

 

• Het uitgebreide reisprogramma kunt u zien op www.vnb.nl Vul rechts bij reisnummer in: RO1510.  

• U kunt ook bellen voor informatie en boekingen naar VNB: 073-681 81 11  

 

• Reserveer voor 1 mei 2015 (vol=vol). 

 

mailto:info@passiespelen.nl
http://www.passiespelen.nl/
http://www.vnb.nl/
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Op tv: 'Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnen' 

De ouderen van nu zijn vaak doeners, werkers. En niet gewend om 

over de belangrijke levensvragen te praten. Daarom ontwikkelde 

de Unie KBO een gezelschapsspel. KRO-RKK maakte er een tv-item 

over.  

 

Ons spel ‘Hier zijn we’ is bedoeld om met elkaar in gesprek te raken. 

“Een spel zonder verliezers, dat goed aansluit bij onze katholieke 

waarden”, zegt directeur Manon Vanderkaa in het tv-programma Katholiek Nederland. Op een 

speelse en gezellige manier zorgt het KBO-spel voor waardevolle ontmoetingen.  

Kijk en doe mee! 

In de tv-uitzending brachten KBO-leden uit Amersfoort levensvragen en sporen uit het verleden op 

prachtige wijze bij elkaar. Klik hier voor het bekijken van de uitzending. Het onderwerp begint bij 4 

minuut 30 seconden.  

Wilt u zelf aan de slag? Het spel ‘Hier zijn we’ is voor 15 euro te bestellen bij de Unie KBO. Stuur een 

mail naar uniekbo@uniekbo.nl 

 
Wanneer moet u belastingrente betalen? 

De pers besteedt recent veel aandacht aan de belastingaanslag 

2014. Meer mensen moeten iets bijbetalen door nieuwe 

regelgeving. Vooral de belastingrente geeft onduidelijkheid. 

Wij leggen het u hier uit.  

Dit is de regel voor belastingrente: de datum vanaf wanneer de Belastingdienst belastingrente in 

rekening brengt of vergoedt is, net als in andere jaren, vanaf 1 juli volgend op het jaar van de aanslag 

tot de datum die op de aanslag staat. Over 2014 dus vanaf 1 juli 2015. Kort gezegd: krijgt u bericht 

over uw te betalen aanslag ná 1 juli 2015? Dan betaalt u belastingrente. Krijgt u geld terug? Dan 

vergoedt de Belastingdienst belastingrente (belastingrente is namelijk geen boete).  

 

Wat betekent dit voor uw aanslag?  

In de meeste gevallen zal de aanslag die u moet bijbetalen niet meer dan € 300 zijn. Hierover wordt 

belastingrente berekend als de aanslag onverhoopt toch na 1 juli wordt opgelegd. Het gaat om een 

relatief klein bedrag aan belastingrente.  

Meer weten? Op onze website geven we u enkele rekenvoorbeelden, klik hier. 
 

http://katholieknederlandtv.rkk.nl/seizoenen/2015/afleveringen/10-02-2015
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1229

