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Dit is de 7
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 
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 Speciale voorstelling Passiespelen Tegelen voor KBO-leden 

 Neem gratis een kijkje in de toekomst van de zorg! 
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http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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‘Veel ouderen hebben te kleine financiële buffer’ 

Vijftigplussers zijn steeds vaker financieel kwetsbaar. Dit blijkt uit 

cijfers van het Economisch Bureau van ING. Niet alleen veel 50- tot 65-

jarigen vinden dat zij te kleine geldbuffers hebben. Ook een grote 

groep 65-plussers heeft te weinig financiële reserves.  

Uit analyse van de cijfers van het CBS blijkt dat veel huishoudens 

hebben ingeteerd op hun vermogen. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen met een derde gedaald. 

Het aantal ouderen met een buffer lager dan het absolute minimum - volgens het Nibud is dat 3.500 

euro – nam toe tot bijna 20%. 

“Het vermogen is belangrijk als buffer voor toekomstige uitgaven. Als de koopkracht daalt, kunnen 

de reserves aangesproken worden om de lopende uitgaven te kunnen betalen. Zonder een 

fatsoenlijke financiële buffer is het risico op geldproblemen groot”, aldus Manon Vanderkaa, 

directeur van de Unie KBO. 

Tweedeling in vermogen 

Dagblad Trouw en andere media berichtten in de afgelopen tijd over een grote groep 50-plussers die 

niet (meer) ‘financieel fit’ is. Ook onder de 65-plussers is het vermogen ongelijk verdeeld. De rijkste 

25% binnen de groep 65-plussers bezit meer dan 80.000 euro aan vermogen. De armste 25% beschikt 

over minder dan 6.000 euro.  

 

Manon Vanderkaa: “Het beeld dat alle ouderen rijk zijn, is dus niet juist. Er is een grote groep 

ouderen die zich in een financieel kwetsbare positie bevindt. In onze belangenbehartiging leggen we 

daar de nadruk op. We roepen de politiek op: span een financieel vangnet om armoede bij kwetsbare 

ouderen te voorkomen!” 

 

AOW en klein pensioen? Doe wél aangifte!  

De Belastingdienst heeft aan een groep ouderen een brief 

gestuurd met de boodschap ‘u hoeft geen aangifte te doen’. 

Maar juist voor hen kan het lonend zijn om te kijken of ze 

teruggave kunnen verwachten.  

 

Geldt dit ook voor u en kunt u wel wat hulp gebruiken?  

Dan kunt u de Belastingservice Ouderenbonden inschakelen.  

Ook ouderen met alleen AOW en een klein pensioen en verder geen aftrekposten of vermogen doen 

er goed aan om aangifte te doen. Waarom? Bij de inhouding van loonbelasting over de AOW is 

doorgaans rekening gehouden met de heffingskortingen maar bij de inhouding van loonbelasting 

over het pensioen niet. De heffingskortingen kunnen daardoor nog niet voldoende benut zijn. Deze 

ouderen kunnen de te veel ingehouden belasting via de aangifte terugvragen.  
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Voorbeeld  

Stel, u heeft geen eigen woning, vermogen of aftrekposten maar wel een fiscaal partner. Over uw AOW-

uitkering ad € 9.732 is door toepassing van € 1.785 heffingskorting geen belasting ingehouden. In totaal heeft u 

recht op € 2.097 heffingskorting. Voor uw pensioen kunt u dus nog (€ 2.097 – € 1.785 =) € 312 heffingskorting 

benutten. U kunt dat doen door aangifte te doen. Ouderen met een aanvullend pensioen (maximaal € 14.300) 

kunnen hierdoor een teruggaaf krijgen die varieert van € 15 tot wel € 312.  

Hulp nodig? 

Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij uw aangifte? Schakel dan een invulhulp in via de 

Belastingservice Ouderenbonden! 

 

Samen belastingaangifte? Verdeel het slim! 

Doet u samen met uw partner aangifte van de inkomstenbelasting? Dan mag u bepaalde 

inkomsten, aftrekposten en vermogen in de aangifte onderling verdelen. Daardoor kunt u geld te 

verdienen.  

Zit u bijvoorbeeld met uw inkomen in het 36,25%-tarief en betaalt uw partner 42%? Dan is het 

voordelig om een deel van de aftrekposten naar uw partner te schuiven. Vul echter nooit klakkeloos 

alle aftrekposten in bij de meestverdienende partner! Op het moment dat door de aftrek het 

inkomen in een lager tarief wordt belast dan dat van de minstverdienende partner, mist u 

belastingvoordeel. In dat geval kan de minstverdienende partner beter ook een deel van de aftrek 

voor zijn of haar rekening nemen.  

Let op! U mag niet schuiven met inkomen dat bestaat uit loon, winst, AOW, pensioen of een andere 

uitkering. Tel het inkomen van uw fiscaal partner dus niet op bij dat van uzelf. 

Verdelen doet u in de aangifte onder het kopje ‘Verdelen’.   

 

Overleg met staatssecretaris Martin van Rijn 

Vorige week voerde de Unie KBO een overleg met staatssecretaris Martin 

van Rijn over gezondheidspreventie bij ouderen. Aanleiding voor het 

gesprek was een uitgebreide brief die de Unie KBO onlangs aan 

staatsecretaris Van Rijn stuurde. Besteed aandacht aan ouderen! 

De Unie KBO waarschuwt al lange tijd voor een tunnelvisie als het gaat om 

gezondheidspreventie. Ouderen vormen geen aparte doelgroep binnen het 

preventiebeleid. “Alle ballen op jongeren”, concludeert directeur Manon 

Vanderkaa, “terwijl er juist ook veel gezondheidswinst valt te behalen bij 65-plussers.” De Unie KBO 

vindt prima dat er ingezet wordt op jongeren, maar is van mening dat gerichte aandacht voor 

preventieve gezondheid bij ouderen juist ook noodzakelijk is.  

http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan de zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen 

helpen voorkomen of uitstellen. Er zijn namelijk veel vermijdbare gezondheidsklachten onder 

ouderen. “We pleiten dan ook voor meer en gerichte aandacht voor leefstijl en leefomgeving van 

ouderen”, aldus Manon Vanderkaa. 

De staatssecretaris bleek ontvankelijk voor ons pleidooi. Hij zei toe dat het ministerie van 

Volksgezondheid aan de slag gaat met gezondheid van senioren. We houden u op de hoogte. 

 Lees hier onze volledige brief aan staatssecretaris Van Rijn. 

 

Unie KBO en apothekers slaan handen ineen 

De Unie KBO en de koepel van apothekers starten samen een 

landelijke campagne over veilig medicijngebruik. Hoognodig, 

gezien de 41.000 mensen die jaarlijks met spoed in het 

ziekenhuis belanden door verkeerd medicijngebruik.  

Twee derde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65 jaar. 

De helft van deze spoedopnames bij ouderen kan voorkomen 

worden.  

 

De Unie KBO en KNMP organiseren samen informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te 

voorkomen en om misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste bijeenkomst 

‘Wijs met medicijnen’ vindt plaats op donderdag 16 april in het Limburgse Bergen, georganiseerd 

door KBO Limburg. 

Meer problemen  

Medicijngebruik kan op oudere leeftijd meer problemen geven. Zo reageert het lichaam anders op 

medicijnen doordat bijvoorbeeld de nieren minder goed werken. “Ook weten veel mensen niet dat 

drogisterijmiddelen niet altijd goed combineren met recept-geneesmiddelen. Door nu samen te 

werken met apothekers, hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken”, aldus Unie KBO-directeur 

Manon Vanderkaa. 

Goede voorlichting helpt                                                                                                                                          

Apotheker Bastien Renirie uit Bergen: ”Het komt helaas maar al te vaak voor dat mensen 

bijwerkingen ervaren, terwijl een kleinere dosering of een ander middel deze bijwerkingen voorkomt. 

Zo meldde een oudere dame ons laatst dat ze sinds een tijdje misselijk was. Ik begreep al snel dat dit 

een bijwerking was van het hartmiddel digoxine. Dat slikt ze al jaren. We gaven haar een lagere 

dosering en de klachten verdwenen.” De apothekers en de Unie KBO hopen dat ouderen zich door de 

bijeenkomsten bewust worden van veilig medicijngebruik. 

Meer informatie 

 KBO-afdelingen kunnen een eigen bijeenkomst aanvragen via Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO. 

file:///I:/PR/Werkmap%20Arno%202015/Brief%20gezondheidspreventie%2065Plus.pdf
mailto:gvrangelrooij@uniekbo.nl
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Unie KBO schrijft eindrapport Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

In de afgelopen maanden meldden duizenden ouderen ons hun zorgen over 

de veranderingen in de zorg. Op 1 april sloten de Unie KBO, PCOB en 

Omroep MAX het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. We komen binnenkort 

met een eindrapport, dat we aanbieden aan politiek en pers.  

Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én 

zorgverleners konden bij het meldpunt aangeven hoe de veranderingen 

effect hebben op het dagelijks leven. En dat deden ze massaal. Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

verwerkte alle signalen die per telefoon, brief en e-mail binnenkwamen.  

 

In een eindrapport brengen we binnenkort in beeld hoe de veranderingen in de dagelijkse praktijk 

uitpakken. Uiteraard met de nodige aanbevelingen.  

 

Op onze website www.kbo.nl en in de volgende uitgave van KBO Nieuws volgt snel meer! 

 
 

Andermans materiaal op de website?  
Let op het auteursrecht! 
 

Het overkwam al enkele KBO-afdelingen. Fors moeten 
betalen nadat ze voor hun afdelingsblad of site foto’s 
gebruikten zonder toestemming. De oplossing is 
gelukkig eenvoudig en betaalbaar. 
 
Het lijkt zo simpel: u ziet op internet een mooie foto, 
maakt een kopie en plakt hem in uw eigen ledenblad of 
website. Maar het mag niet. De regels voor auteurs- en 
portretrecht gelden ook voor internet en sociale media. 
Fotografen kunnen online hun foto’s opsporen. Dat kan 
leiden tot hoge boetes of vergoedingen, wat enkele KBO-
afdelingen aan den lijve hebben ondervonden.  

 
Om foto's, muziek, teksten en films van anderen op uw site te plaatsen, heeft u de toestemming van 
de rechthebbenden nodig. Dus ook als u alleen voor uw eigen plezier een website of blog maakt en 
ook als u een ideële doelstelling heeft. 
 
De oplossing? Er zijn meerdere keuzes: maak zelf foto’s, vraag de maker om toestemming of gebruik 
materiaal dat vrij is van copyright (rechten).  
 
Foto’s kunt u kopen bij online stocksites. Tegen een kleine vergoeding koopt u dan het gebruiksrecht 
van films en foto's af. Google op ‘online stock photo’. 
 
  

http://www.kbo.nl/
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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Gebruik van online beeld: volg het schema 

Auteursrecht op internet kan verwarrend zijn. Onderstaand schema kan u helpen om de juiste keuze 

te maken.  

 

 

 
 

Vijf tips voor veilig internetbankieren 
 

Internetbankieren is in opkomst. Handig, maar de 

keerzijde is dat criminelen via uw computer toegang 

kunnen krijgen tot uw gegevens. De Unie KBO geeft u vijf 

tips, zodat u veilig digitaal uw geldzaken kunt beheren. 

Toegang tot uw computer door buitenstaanders vindt op 

verschillende manieren plaats. Bijvoorbeeld door het 

installeren van schadelijke software. Of door met een valse e-mail namens uw bank achter uw 

pincode te komen. De bank zal u nooit via e-mail om beveiligingscodes vragen. Zorg dat de 

beveiliging van uw computer op orde is. 

Dit zijn de vijf tips van de KBO voor veilig internetbankieren: 

1. Houd uw codes geheim – Al uw toegangscodes en wachtwoorden zijn altijd privé. Ze geven 

toegang tot uw geld. Uw bank vraagt ze nooit aan u, ook niet via e-mail, sms of telefoon. 

Neem contact met uw bank op als u het niet vertrouwt. 

2. Zorg voor uw beveiliging – Installeer een goede virusscanner op uw computer. Installeer ook 

altijd de updates van uw besturingssysteem en andere computerprogramma's.  
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3. Wees alert bij inloggen - Let altijd goed op bij het inloggen en goedkeuren van betalingen. 

Wijkt het af; krijgt u bijvoorbeeld de vraag om opnieuw in te loggen? Of wordt er een extra 

controle met inloggen gevraagd? Sluit dan uw browser en neem contact op met uw bank. 

4. Ga niet in op vreemde verzoeken - Uw bank vraagt u nooit via e-mail, telefoon of sms om 

een update van internetbankieren, om een nieuwe site te testen of om de veiligheid van uw 

computer te controleren. Krijgt u zo'n verzoek? Ga hier dan niet op in en meld het uw bank. 

5. Beveiligde verbinding – Het adres van gewone websites begint met ‘http://www.’ Een 

beveiligde website, zoals bij internet bankieren, begint met ‘https://www.’ De extra ‘s’ staat 

voor ‘secure’ (veilig). Uw gegevens via zo’n site worden automatisch versleuteld. 

 

Meer weten? 

 Op onze website vindt u meer tips en uitleg over veilig internetten.  

 Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de website Veilig bankieren. 

 

 
 

Veiligheidstips in eigen brochure, een voorbeeld  
 

Veiligheidsvoorlichter Harry van Deelen, actief in Gelderland, deelt 

zijn nieuwste succes met ons: een prachtige lokale brochure met tips 

over plezierig, veilig en comfortabel thuis wonen. Misschien ook iets 

voor uw afdeling?  

 

“Dit is het resultaat van lobbyen bij de gemeente. En vanuit de KBO 

overal aanwezig zijn rond het thema veiligheid”, aldus Harry.  

 

De gemeente Druten geeft samen met de KBO en diverse 

woonstichtingen een brochure uit over veilig en goed thuis wonen. 

Woningadviseurs en KBO-veiligheidsadviseurs komen bij mensen thuis 

om advies te geven over het veiliger maken van de woning. Het doel is 

dat mensen zo lang mogelijk plezierig en comfortabel in de eigen woning kunnen blijven wonen. 

Precies waar de KBO ook naar streeft.  

 

Harry, actief als woning- én veiligheidsadviseur, vertelt: “in elk huis waar ik kom, zie ik minstens tien 

tot dertig verbeterpunten. Mensen reageren vaak met: ‘het is altijd goed gegaan, waarom zou dat 

veranderen?’ Totdat je een keer valt op de gladde badkamervloer of struikelt over een losliggend 

kleedje. Met eenvoudige maatregelen is zo’n val te voorkomen.”  

 

Met zijn ervaring als veiligheidsadviseur heeft Harry van Deelen veel input kunnen leveren voor de 

brochure. “Mijn drive om als senior behulpzaam te kunnen zijn voor andere senioren, wordt mooi 

zichtbaar in dit product. En ik merk dat we als KBO een belangrijke partner zijn in een project als dit”. 

Hij refereert aan het KBO-motto: “Dat hebben we weer voor elkaar!” 

  

 

http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal/themas/internetveiligheid.html
http://www.digibewust.nl/onderwerpen/veilig-bankieren
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Weg van huis? Neem uw maatregelen  

 
De temperaturen stijgen, de dagen worden langer… prima tijd om er 
even tussenuit te gaan. Inbrekers weten ook dat het ‘erop uit’ 
seizoen is aangebroken. Neem daarom maatregelen. 
 
Bij veel woningen is van buitenaf zichtbaar dat de bewoners niet thuis 
zijn. De gordijnen zijn dicht, ’s avonds branden er geen lampen.  

 
Maar ook voor vertrek kunt u onbedoeld signalen afgeven. Zo staat uw caravan of auto met 
dakkoffer misschien langere tijd op uw oprit om in te laden. Een inbreker maakt dankbaar gebruik 
van deze gratis informatie… 
  
Er zijn eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te 
maken. Goede preventie kan inbraakleed voorkomen. Informatie en filmpjes van inbraakmethoden 
staan op http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html 
 
Vraagt u ook aan de thuisblijvers in uw straat om extra alert te zijn op verdachte situaties. 
 
 

Geldcheck: echt of vals?  
 

 

Nu we toch tips geven om vakantieleed te voorkomen: we lezen 

regelmatig over vals geld dat in omloop is. Zonde om op die 

manier geld te verliezen! Dit kunt u eraan doen. 

 

 

Hoe ziet u aan een geldbriefje of het echt is? U let daarbij op het watermerk, de voelbare inkt en het 

hologram op het biljet. Daarnaast hebben de bankbiljetten van verschillende waarde nog een ‘eigen’ 

kenmerk.  

 

 De Nederlandsche Bank helpt ons om echt van vals te onderscheiden. Leest u deze website 

eens rustig door voor u op vakantie gaat.  

 
 
 

Wat betekent voor u solidariteit tussen jong en oud? 

Op 29 april 2015 is de Europese dag van de solidariteit 

tussen de generaties. Voor de zesde keer delen 

Europese lidstaten met elkaar goede voorbeelden.  

Wat is uw verhaal? 

De Unie KBO is met verschillende projecten verbonden aan een Europees programma om ouderen 

langer volwaardig aan de maatschappij te laten deelnemen. 

http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html
http://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/
http://www.uniekbo.nl/technologie/
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De Europese dag van de solidariteit tussen de generaties is bedoeld om aandacht van politiek en pers 

te krijgen voor meer solidariteit en samenwerking tussen de generaties. De campagne werd 

gelanceerd in 2008. Deze krijgt steun van steeds meer Europese burgers, organisaties en instellingen. 

Doel van de campagne is om de Europese Unie meer leeftijdsbewust, solidair en generatievriendelijk 

te krijgen. En om het beleid beter af te stemmen op de vergrijzende bevolking.  

We zijn benieuwd naar uw visie, mening of ervaring met solidariteit tussen jong en oud. 

 Deel uw verhaal of opinie via onze Facebookpagina! 

 Wilt u meer weten over de dag? Kijk dan op deze (Engelstalige) pagina. 

 Wilt u aandacht besteden aan deze dag via uw eigen communicatiemiddelen? Veel 

materialen zijn online beschikbaar op deze website. 

 

Speciale voorstelling Passiespelen Tegelen voor KBO-leden 

Op zondag 31 mei is het zover. Meer dan 2.000 KBO-leden uit 

het hele land bezoeken dan openluchttheater de Doolhof in 

Tegelen voor de Passiespelen.  

Dit vijfjaarlijks evenement - ontstaan in 1931 - is uitgegroeid 

tot een theatergebeurtenis van internationale allure. 

Toeschouwers worden ‘mee-belevers’. Als KBO-er kunt u dit 

zelf meemaken. 

‘Lente in Galilea’ is de gedramatiseerde weergave van de laatste dagen uit het leven van Jezus.  

De voorstelling begint om 14.30 uur en duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten.  

Voor de voorstelling van zondag 31 mei heeft de Unie KBO met Passiespelen Tegelen een speciaal 

arrangement afgesproken. Deze exclusieve voorstelling voor KBO-leden is tegen een gereduceerd 

tarief te bezoeken. U betaalt per persoon € 30,- (rang A) of 26 € (rang B). Dit is inclusief koffie en vlaai 

in de pauze. Het is daarnaast mogelijk om reeds nu een programma/tekstboekje met cd te bestellen 

voor € 6,- per stuk i.p.v. € 7,-. Vervoer is op eigen gelegenheid. Openluchttheater De Doolhof bevindt 

zich direct achter het NS-station Tegelen. 

Reserveer nu voor zondag 31 mei!  

 Ga naar www.passiespelen.nl en klik op ‘tickets’ in de kolom rechtsonder. Kies als datum 31 mei, 

breng daar boven de entreeprijzen de code  15*KBOun2 in en ga dan verder met het invullen en 

afhandelen van uw bestelling. De korting wordt dan automatisch verrekend. De transactiekosten 

bedragen € 2,50.  

 

  

http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations/campaign
https://www.facebook.com/unie.kbo
http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations/campaign
http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations/601-useful-links-and-documents
http://www.passiespelen.nl/
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Neem gratis een kijkje in de toekomst van de zorg! 
 
Focus Cura en de Unie KBO nodigen bestuursleden van KBO-
afdelingen en andere KBO-kaderleden van harte uit voor 
het Zorginnovatie Congrestival op dinsdag 9 juni te Driebergen-
Rijsenburg.  
 

Deze dag staat in het teken van toekomstige zorginnovaties.  

Beleven, doen en ontmoeten staan centraal.  

 

Het is een congres en festival ineen. Met tenten rond de volgende thema’s:   

 De toekomst van Beeldzorg en opkomst van Virtual Reality 
 24/7 een video-dokter in je zak 
 Het e-ziekenhuis haal je gewoon in huis  
 Beweegworkshops van een robot: eng of lief? 
 De rol van BigData en 3D-printen in de zorg 
 Een verrassing rondom sensor-alarmering en woningtoegang 
 Domotica met als Apple en Google  
 De nieuwste business cases en beleidsregels voor innovatie 
 Wat vinden ouderen, dokters en verpleegkundigen zelf? 
 Een kijkje in het Futurelab: probeer zelf de Scanadu Scout, Oculus Rift en robottechniek. 

 
Het belooft een inspirerende dag te worden waaraan ook prominenten uit de zorg een bijdrage 
leveren. 
 
Wat moet u doen om er 9 juni bij te zijn? 
Meldt u zich snel aan, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Alle uitnodigingen 
worden op persoonlijke titel verstrekt en voor alle genodigden is deelname aan het Zorginnovatie 
Congrestival kosteloos. 
 

 Meldt u hier gratis aan, zodat u verzekerd bent van een plaats. 
 
 

Volgt u ons al op Facebook en Twitter?  

In deze nieuwsbrief maken we elke twee weken het KBO-nieuws over belangenbehartiging zichtbaar. 

Maar u kunt ook dagelijks nieuws van ons krijgen! Via onze website www.kbo.nl Maar ook via onze 

sociale media: Twitter en Facebook. 

  U kunt zich abonneren op onze RSS-feed.       

  Op Twitter delen we nieuws en opinie van en met onze stakeholders. We hebben ruim 1.900 

volgers en dit aantal neemt sterk toe. 

  Op Facebook delen we acties, aanbiedingen en leuke weetjes. Deze community gaan we de 

komende jaren sterk uitbreiden. 

https://docs.google.com/forms/d/1IxkURzTODiCG_1Rp-iLd3w8X0hkpMSyTuNAK-Glk7Jc/viewform
http://www.kbo.nl/
http://www.uniekbo.nl/rss/rss.asp
https://twitter.com/Unie_KBO
http://www.facebook.com/unie.kbo
http://www.uniekbo.nl/rss/rss.asp
https://twitter.com/Unie_KBO
http://www.facebook.com/unie.kbo

