Rapportage landelijke belangenbehartiging
4e kwartaal 2019
Voor u ligt de rapportage landelijke belangenbehartiging van KBO-PCOB over het vierde
kwartaal van 2019.

Koopkracht
Armoede onder senioren zorgwekkend
Mensen van 55 tot 67 jaar lopen meer risico om langdurig arm te raken. Maar liefst 11% van
de 90-plussers is arm, het hoogste percentage onder de volwassen Nederlanders. De Tweede
Kamer debatteerde donderdag 10 oktober met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over armoede en schulden. KBO-PCOB vroeg aan
Kamerleden en de staatssecretaris aandacht voor armoede onder oudere Nederlanders en
droeg drie oplossingen aan:
(1) Blijf werken aan een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers; (2) Maak extra
middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal niveau en zet deze ook in voor
ondersteuning van 55-plussers en (3) Dring de stapeling van zorgkosten terug.
Oproep aan minister Koolmees: geef duidelijkheid over pensioenakkoord
KBO-PCOB stuurde samen met de senioren- en pensioenorganisaties KNVG, NVOG, NOOM,
FNV Senioren, CNV Senioren en ANBO een brief aan minister Koolmees met onze
teleurstelling over de inhoud van de brief ‘Planning uitwerking pensioenakkoord’. De
dreigende korting op acht miljoen pensioenen gecombineerd met een dreigende verhoging
van de pensioenpremie met tientallen procenten zorgden voor veel onrust onder werkenden
en gepensioneerden. Er wordt gevreesd dat het benodigde vertrouwen in en draagvlak voor
het nieuwe stelsel onder druk komen te staan. Te meer daar de vermogens van de
pensioenfondsen op recordhoogten verkeren.
Minister Koolmees heeft vervolgens de Tweede Kamer toegezegd dat pensioenfondsen die in
problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd krijgen om te voldoen aan de huidige
gestelde financiële eisen. Daarmee is voorkómen dat een groot aantal pensioenfondsen in
2020 kortingen moet doorvoeren. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om
uiteindelijk tot een koopkrachtig pensioen – het doel uit het pensioenakkoord – te komen.
KBO-PCOB blijft zich daar voor inzetten.
Reactie internetconsultatie Wetsvoorstel Wet toezicht discriminatievrije werving en
selectie
Discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt een strengere aanpak. Uit een onderzoek van
Panteia, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bleek niet dat
werkgevers discrimineren op basis van leeftijd. KBO-PCOB is gedoken in dit onderzoek en
constateerde dat Panteia alleen onderzoek heeft gedaan naar personen tot 50 jaar, waarbij
de groep 45-50 jaar als ‘ouderen’ is aangemerkt. Daarmee blijft de leeftijdsgroep boven de
50 jaar volledig buiten beeld. KBO-PCOB stuurde een reactie op het wetsvoorstel met enkele
aandachtspunten. Voor scholing moet veel meer aandacht komen. Het zogenaamde
individuele STAP-budget voor scholing is een goed begin. Maar er valt nog een wereld te
winnen.
Inbreng KBO-PCOB begroting SZW 2020
De Tweede Kamer debatteerde op 27 november met minister Koolmees en staatssecretaris
Van Ark over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020. KBO-PCOB bracht bij de
begroting SZW vijf aandachtspunten naar voren:
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Pak armoede aan: verlaag daartoe de zorgkosten
Schaf de mantelzorgboete af: mensen met een AIO-uitkering worden ‘gestraft’ omdat
ze samen wonen
 Voorkom onderbenutting toeslagen: Kamerleden kunnen er bij de bewindslieden op
aandringen om dit niet-gebruik van zowel toeslagen als AIO-uitkering zo snel
mogelijk en met meer prioriteit aan te pakken.
 Behoud het vangnet: houd zowel de IOW- als de IOAW-voorziening onverkort in stand.
 Stimuleer ‘open werving’: nieuwe, discriminatieloze wijze van recruteren op de
arbeidsmarkt.
Tweede Kamerleden namen onze aandachtspunten mee in verschillende moties.

Zorg, wonen en welzijn
Onderzoek samen met KRO-NCRV: behoefte aan sociaal contact
Eén op de tien senioren willen meer contact. Dat zijn in Nederland ruim 300.000 ouderen.
Vooral stedelingen en alleenstaanden geven dit aan. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek dat
– in aanloop naar de week van eenzaamheid - door KBO-PCOB en KRO-NCRV is uitgevoerd.
Meest zorgelijke bevinding uit het onderzoek is dat 2% van de senioren in Nederland geen
vrienden heeft én geen enkel familielid ziet. Het gebied waar men woont bepaalt mede de
waardering van het sociale leven. Er is een kloof tussen stad en platteland. Deze feiten
namen we mee in divers overleg met ministerie en Tweede Kamer.
KBO-PCOB wil meer betaalbare, levensloopbestendige woningen
In een brief aan de Tweede Kamer riep KBO-PCOB de minister van Binnenlandse Zaken op
met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloopbestendige
corporatiewoningen te stimuleren. Ook ondersteunde KBO-PCOB de oproep van het Nibud
aan zowel de sociale als de vrije sector beter rekening te houden met de betaalbaarheid van
de huur en dus te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. Ook zette KBO-PCOB
kritische kanttekeningen bij de Wet huur- en inkomensgrenzen. Die gaat het voor
alleenstaande AOW’ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.
Vaccinatie van volwassenen
Volwassenenvaccinatie verdient serieus aandacht. Waarom dat zo is legde Manon Vanderkaa
op 15 oktober uit tijdens de tweede sessie van de Vaccinatiealliantie. KBO-PCOB wil werken
aan bewustwording rondom vaccineren vanuit het perspectief “vaccineren doe je ook voor de
ander”. KBO-PCOB verzorgde ook een werksessie voor geïnteresseerden. Deze borduurde
voort op wat werd besproken tijdens de bijeenkomst over volwassenenvaccinatie op
5 september. Er werden kleine stappen geformuleerd die iedere aanwezige stakeholder op
zich wilde nemen. Hierbij ging het om drie thema’s: bewustwording/voorlichting, uitvoering
en financiën.
KBO-PCOB voerde daarnaast gesprekken met het RIVM in het kader van de introductie van
het pneumokokkenvaccin voor senioren. Hierbij is onder meer gesproken over de
voorlichting.
Onderzoek KBO-PCOB: Beroep doen op mantelzorgers is bezwaarlijk voor helft senioren
Bijna een kwart van de senioren (23%) ziet bezwaren in langer thuis wonen. Dat bleek uit
onderzoek van KBO-PCOB. De belangrijkste reden is volgens 95% van hen dat het sluiten van
verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers. Uit het onderzoek kwam
ook dat de helft van de senioren het lastig vindt dat zij een beroep moeten doen op
mantelzorgers. Maar liefst 42% gaf aan dat ze zich bezwaard of niet op hun gemak voelen
als de mantelzorger vrij moet nemen en veel kilometers moet rijden. Dit geldt ook voor hulp
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bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties. We hebben de cijfers onder meer gedeeld
met MantelzorgNL en het ministerie van VWS.
Begroting zorg 2020: KBO-PCOB wil meer aandacht voor passende zorg en stijgende
zorgkosten voor senioren
De Tweede Kamer debatteerde op 29 oktober over de begroting van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2020. KBO-PCOB stuurde de Kamerleden ter
voorbereiding een brief om aandacht te vragen voor onder andere stijgende zorgkosten en
passende zorg. KBO-PCOB presenteerde eerder dit jaar met ZonMw het signalement Meer
aandacht voor ouderen in het ziekenhuis en vroeg de minister gehoor te geven aan de
oproep om te investeren in het wetenschappelijk én praktisch onderzoek voor passende zorg
voor senioren in het ziekenhuis.
Begroting Binnenlandse Zaken 2020: Laat senioren meedenken over langer thuis wonen
In de Tweede Kamer werd 31 oktober de begroting van Binnenlandse Zaken besproken. In
een brief aan de Kamerleden riep KBO-PCOB op om senioren te laten meedenken over
woonaanbod en woningtoepassingen. Het is van groot belang dat er voldoende en
toekomstbestendige woningen voor senioren zijn. Daar is nu een groot tekort aan.
Daarnaast bleek uit onderzoek van KBO-PCOB dat veel senioren wonen in een woning die niet
geschikt is voor hun oude dag. Om ervoor te zorgen dat senioren langer thuis kunnen
blijven wonen, moeten zij makkelijk woningaanpassingen (zoals een traplift) kunnen
aanvragen wanneer dat nodig is. Aangezien het van groot belang is dat senioren langer thuis
kunnen blijven indien zij dat wensen, vroeg KBO-PCOB aandacht voor een goed en consistent
beleid door alle gemeenten rond woningaanpassingen
KBO-PCOB steunt oproep voor voldoende zorg specialisten ouderengeneeskunde
De landelijke vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) uitte haar zorgen
rond het aanbod van zorg door specialisten ouderengeneeskunde aan kwetsbare patiënten
thuis of in een kleinschalige woonvorm. KBO-PCOB steunde de oproep van Verenso om
ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars voldoende zorg van deze specialisten inkopen.
Toiletalliantie: toilettekort is nog te groot in gemeenten
Op Wereld Toilet Dag, 19 november, vroeg de Toiletalliantie, waar KBO-PCOB deel van
uitmaakt, aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. In veel gemeenten zijn nog veel
te weinig openbare toiletten. Daar hebben senioren, maar bijv. ook buikpatiënten en ouders
met jonge kinderen, last van want het beperkt hen in hun bewegingsvrijheid. De
Toiletalliantie maakt zich sterk voor uitbreiding van het aantal openbare toiletten.
Inbreng KBO-PCOB bij algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid
Op 27 november debatteerde de Tweede Kamer over het hulpmiddelenbeleid. KBO-PCOB
schreef in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Ieder(in) een brief om aandacht te
vragen voor de problemen rond hulpmiddelen. Het is belangrijk dat de gebruiker van een
hulpmiddel het juiste hulpmiddel krijgt, passend bij zijn of haar situatie en dat er voldoende
keuzevrijheid is. Daarnaast kunnen er zaken verbeterd worden rond het aanvragen, leveren
en repareren van hulpmiddelen. Om te beginnen zou de aanvraag sneller en eenvoudiger
moeten. Daarbij moeten adviezen van zorgverleners leidend zijn, bijvoorbeeld van
revalidatieartsen en ergotherapeuten. De cliënt moet niet worden vermoeid met een
discussie over de financieringsvorm. Al deze punten legden we op tafel in onze gezamenlijke
brief.
Nieuwe prioriteiten Langer Thuis
In het vierde kwartaal hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden in het kader van
Langer Thuis. Zo is in de kerngroep van het ministerie van VWS, waar KBO-PCOB zitting in
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heeft, gekeken wat de prioriteiten moeten zijn voor het komend jaar. En hebben we samen
met andere seniorenorganisaties gekeken naar de uitdagingen op het gebied van wonen. Het
knelt als het om seniorenhuisvesting gaat. Alle betrokken partijen moeten de schouders
eronder zetten om dit aan te pakken, want het is een taai vraagstuk dat om een lange adem
vraagt.
Hoe verder na het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis?
In december hebben we samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en
afzonderlijke ziekenhuizen gekeken hoe opvolging kan worden gegeven aan het keurmerk
seniorvriendelijk ziekenhuis. We hebben met elkaar besproken hoe we kunnen samenwerken
om de goede resultaten van het keurmerk vast te houden en goede voorbeelden te delen.
De derde levensfase
Vanuit de focusgroep van kaderleden en tijdens een door KBO-PCOB georganiseerde
bijeenkomst met collega-organisaties gaven we input voor het advies ‘De derde levensfase:
het geschenk van de eeuw’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De
publicatie van het advies is in januari 2020.

Zingeving
KBO-PCOB in gesprek met Yarden over gang van zaken naturapolis
Uitvaartonderneming Yarden liet begin juli aan cliënten met een pakketpolis met vaste
premie weten dat de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten in het pakket
vanaf 1 januari 2020 voor eigen rekening van de klant komen. KBO-PCOB was niet alleen
bezorgd over deze gang van zaken rond deze naturapolissen, maar was bovendien
verontwaardigd over de wijze waarop Yarden financiële problemen op verzekerden afwentelt.
In oktober heeft een gesprek met Yarden plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt over
o.a. de communicatie met verzekerden. Kort daarna werd Yarden overgenomen door Dela.
Voltooid leden
Haastige wetgeving rond voltooid leven is onwenselijk, aldus KBO-PCOB. Op 4 december
besprak de Tweede Kamercommissie VWS tijdens het algemeen overleg Medische ethiek
onder meer de voortgangsrapportage medische ethiek van 3 juli 2019. Aan de orde kwam
het onderwerp voltooid leven. KBO-PCOB maakt zich zorgen over dit onderwerp.
In september gaf D66 aan haar initiatiefwet Voltooid leven begin volgend jaar te willen
indienen. KBO-PCOB vraagt aan de Kamercommissie om het ingeslagen beleid van onderzoek
en maatschappelijk debat niet te laten doorkruisen door haastige wetgeving. Haast is
volgens ons een verkeerd motief bij dit gevoelige en complexe onderwerp. Los daarvan
hebben wij ook inhoudelijke bezwaren.
KBO-PCOB heeft zitting in de klankbordgroep van het onderzoek onder leiding van Els van
Wijngaarden naar de doodswens van ouderen bij voltooid leden. Het onderzoeksrapport zal
eind januari 2020 worden gepresenteerd.

Veiligheid
Week van de veiligheid: Fraudecafé, brandpreventie en veilig internetten
De strijd tegen cybercriminaliteit is noodzakelijk en belangrijk. Op verschillende manieren
wijst KBO-PCOB op de gevaren van internetcriminaliteit. Samen met het Centrum voor
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Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid is op
donderdag 10 oktober een Fraudecafé voor senioren georganiseerd.
KBO-PCOB besteedt daarnaast aandacht aan brandpreventie. In de oktobereditie van het
Magazine van KBO-PCOB staat een informatief artikel over brandveiligheid en het belang van
een vluchtplan. En ook handige tips om brand te voorkomen.
CBR-hulppunt een groot succes
Het aantal aanvragen voor een coulancevergoeding bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is flink toegenomen. De stijging komt door de lange
wachttijden waarmee het CBR al tijden kampt. Om de verlengprocedure te bespoedigen
lanceerde KBO-PCOB een speciaal hulppunt voor mensen die in de problemen komen met
hun rijbewijskeuring. En met succes: al tientallen senioren zijn op deze manier geholpen.
CBR: 75-plus regeling niet gunstig voor senioren in grensgebieden
Op 1 december is de 75-plus regeling ingegaan waarbij 75-plussers tot maximaal één jaar
mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs. We zijn blij met deze maatregel, maar helaas
levert het voor senioren in grensgebieden wel problemen op. Om die reden stuurde KBOPCOB een inbreng aan de Tweede Kamer voor het debat over het CBR.
Onder de 75-plus regeling mogen bestuurders niet in het buitenland rijden, omdat hun
rijbewijs daar niet geldig is. Met name deze beperking heeft gevolgen. Het gaat dan niet
zozeer om een geplande autovakantie naar het buitenland, maar om senioren die wonen in
de grensgebieden; daar zorgt deze beperking voor grote problemen.
Onderzoek Babbeltrucs van KBO-PCOB in de Kamer
Babbeltrucplegers kloppen graag aan bij senioren, bleek uit onderzoek van KBO-PCOB. Maar
liefst 1 op de 4 senioren is weleens geconfronteerd met een babbeltruc. Ze zijn ofwel
slachtoffer geworden, ofwel aan een babbeltruc ontsnapt. Het nieuws rondom de babbeltruc
bereikte ook de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Van Toorenburg vroeg tijdens het Vragenuur
aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, wat hij doet om senioren te helpen die
slachtoffer worden van babbeltrucs. Grapperhaus beaamde dat het belangrijk is dat senioren
weerbaar zijn tegen de “schofterige methodes” van oplichters. Het kabinet werkt samen met
o.a. de banken. Ook komt er een nieuwe publiekscampagne en moet aangifte optimaal
toegankelijk zijn. KBO-PCOB heeft hierover binnenkort overleg met het ministerie.
Ondertussen gaat onze eigen voorlichting door: de vrijwillige veiligheidsvoorlichters geven
aan afdelingen en individuele leden voorlichting over hoe zij zich kunnen wapenen tegen de
babbeltruc. Een nieuw instrument is de deursticker die KBO-PCOB ontwikkeld heeft, met drie
eenvoudige tips om de kans op een babbeltruc te verkleinen.

Digitalisering
Inbreng debat digitale nalatenschap
Op 20 november is in de Tweede Kamer gesproken over de digitale nalatenschap. KBO-PCOB
gaf in voorbereiding hierop aan dat het van groot belang is dat er meer bewustwording komt
over dit onderwerp. Stimuleer senioren om na te denken over wat zij willen dat gebeurt met
hun digitale gegevens na het overlijden. Daarnaast moeten zij ook weten wat hiervoor
geregeld kan worden. KBO-PCOB weet uit ervaring dat senioren aan de hand van het ‘voor en
door senioren’-principe goed kunnen worden geïnformeerd; dat blijkt onder meer uit de
ervaringen van onze tabletcoaches. De digitale nalatenschap kan een onderwerp zijn om
daarbij mee te nemen.
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NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB
De treinabonnementen van NS gaan vanaf 2020 veranderen. Dat maakte de NS op dinsdag
5 november bekend. NS wil de korting tijdens de middagspits schrappen. Ook de
Keuzedagen, waar veel senioren gebruik van maken, dreigden te verdwijnen. Maar dankzij
inzet van KBO-PCOB blijven ze toch behouden. Bovendien heeft NS op ons aanraden besloten
de Keuzedag het hele jaar geldig te maken en vervalt hiermee de verplichting om de
Keuzedag iedere twee maanden op te maken. Daarnaast introduceerde NS zogenoemde
Flexdagen voor 65-plussers.
Inbreng debat Digitale Overheid
De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. Wij
onderschrijven dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Maar voor mensen
voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar
zijn.
Ouderen, migranten en mensen met een beperking zijn relatief vaker afhankelijk van de
overheid en hebben direct belang bij een goede toegankelijkheid van dienstverlening van de
overheid. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om contacten met de overheid over fiscale
zaken, toeslagen en het aanvragen dan wel betalen van voorzieningen of
overheidsdienstverlening. Daarom heeft KBO-PCOB de overheid opgeroepen rekening te
blijven houden met burgers voor wie de digitale weg niet werkt.
Gesprek met Techniek Nederland
KBO-PCOB ging in gesprek met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, om na
te gaan hoe we techniek, domotica en duurzame energietechnieken samen nog beter onder
de aandacht kunnen brengen van senioren. Door samen op te trekken kunnen we gericht
drempels wegnemen en langer thuis een verdere impuls geven. We verkennen
mogelijkheden om concreet samen aan de slag te gaan.
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