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KBO-PCOB reageert op pensioenplannen Koolmees 

 

  

 

KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden 

blijven kritiek houden op de pensioenplannen van 

minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast 

worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij 

komt. Ook willen ze dat een onafhankelijke, 

interdisciplinaire commissie een bindend advies 

kan geven over een generatie-evenwichtige 

verdeling van pensioenvermogen. 

 

Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke 

reactie op de internetconsultatie van minister Koolmees van Sociale Zaken. Marcel Sturkenboom, 

directeur van KBO-PCOB: “Na uitgebreid met onze leden, de Ledenraad en het bestuur te hebben 

gesproken, denken we dat het pensioenakkoord nog altijd kansen biedt op een beter pensioen. Maar 

evenals in december plaatsen we een aantal kritische kanttekeningen en doen we, samen met de twee 

andere organisaties, verbetervoorstellen. Die moeten ervoor zorgen dat gepensioneerden na 12 jaar 

stilstand weer perspectief op indexatie hebben én het draagvlak onder het pensioenstelsel, ook onder 

werkenden, wordt vergroot.” 

  

Lees verder 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ACLGGCrGAxEK2lcawwaFmOo1HEVDLo8-mbrlqtv719SKT4l1n1AVKz7m0WC9Oddh4mN5z0U8t43uUD3lV2AEVg/h65RAg5M4Hcvf7P
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Reactie-ANBO-KBO-PCOB-en-KOEPEL-GEPENSIONEERDEN-internetconsultatie-Wet-Toekomst-Pensioenen.pdf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/y_WzqcczukbQwtHHgUxwW6S1Y6i3zC_f2sG-ykg90uJml6C_DtyVaPW7vXgFFeuWxjSa2EvuPvdomNOjlDJC0Q/7Wq5yMtJYfaKevC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/xr2MTPJYE1qgy83E8HJlMV_83G2mlS0AapL1XYkOvPzth9drE3GP07XbnClnojk0Bl9P9NsbYHrkqLAdiMHlSg/g6dnvhivjSAfubB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/D3NkdLDoculdCxc-me-kyMEsG0tPEaEqyhG3abZaA-QrnRZ5V8HaD9xmpMdwAt_81oHSYnuKBTJwbnf-pFLbfQ/kGDnz7uLPvudaId
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/oHc7H0-6qA3juMp6Xq7p9uNlqB0tvTl-lgtulNupHHMqeGva710Mo-VEq8dI08qFUIGX2cwAelVzSB5YHW94RA/39jpZPHBqYFh5J8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/BuWi3Xg_1ibQgfjX4Caq0RQRqE0jnDwzKTnWzSAbZ5EAkBLuj8KUuutdspyex2m6MtuSIDEe5s-OW8FQqYy9_g/KVcFYtWGYb46jB4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ckdmxL5ImxalhlwqDO_2jB6I0VwNhPU8lwIpjj3esuRh9-4_SGA79SsE5BKC8yuh3ZCFOfbMqYBRF7UzTbrYhA/Mg8g4Sbv9FTYaLA


Tweede Kamer wil huurprijzen beperken 

 

  

 

Mede onder druk van KBO-PCOB en andere 

organisaties, ging de Tweede Kamer vlak voor het 

reces akkoord met ingrepen in de huursector. De 

Kamer steunde een wet om een maximum te 

stellen aan huurprijsverhogingen en moties om 

ook sociale huur te matigen, en om onderzoek te 

doen naar het ingrijpen in de huursector. 

 

Betaalbaar maken van huren was een onderdeel 

van de petitie die de Woonbond, KBO-PCOB en 

andere partijen afgelopen zomer lanceerden. Gezamenlijk was er een oproep aan de politiek om de 

wooncrisis in Nederland aan te pakken. 

 

“Wat starters, gezinnen en senioren allemaal gemeen hebben is dit: er is te weinig aanbod aan 

betaalbare en geschikte woningen. De huren zijn bovendien te hard gestegen ten opzichte van de meeste 

inkomens. Daarom sloegen we de handen ineen”, aldus Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB. 

  

Lees meer 

  

 

  

  

Corona-uitstel belastingaangifte nodig 

 

  

 

De coronacrisis houdt aan. De deadline van 1 mei 

2021 waarop de belastingaangifte moet zijn 

gedaan, is moeilijk te halen voor wie hulp nodig 

heeft bij de aangifte. KBO-PCOB dringt er bij 

staatssecretaris Vijlbrief op aan om generiek 

uitstel te geven tot 1 september. 

 

Onder senioren zijn relatief veel mensen die niet 

(meer) digitaal vaardig zijn, of waarvan de 

inmiddels overleden partner de belastingzaken deed. Daar komt de coronacrisis bij. KBO-PCOB directeur 

Marcel Sturkenboom: “Dit betekent dat bijvoorbeeld de schoonzoon, of de getrainde vrijwilliger vanuit een 

vereniging, niet meer thuis komt bij kwetsbare ouderen om bij de aangifte te helpen. Ook de netwerken 

buiten de deur vallen al bijna een jaar weg, denk aan de bibliotheken of de seniorensociëteit.” 

 

Mede op verzoek van provinciale bonden, die belastinghulp coördineren, vroeg KBO-PCOB per brief aan 

staatssecretaris Vijlbrief van Financiën/Belastingen om de termijn te verlengen dat er aangifte gedaan 

moet worden van de inkomstenbelasting over 2020. Dit is minimaal nodig voor de groep mensen met een 

DigID-machtigingscode. 

  

Lees de brief 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/BjYO9HG2kOkvUUqR-xGr8KWBpZo-K0YMJmPX_fjFUqBEDkVNM2PuUpKrJkG2TieKgXtGiUt9C3srzYBVwLT2HA/mpaH7QNCmjxtQWE
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SNrEH23GWArSn-gUFe4gqW4vnorZ9GdF4_eKxoF8AklECHklNlfjglC-qND9kiKE57VatKGIRmSK5D0kgUoVTg/DnxmBwkx9ay8BKZ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4www1E3cSzIA2R9HfOEUn1k_cSSosLV-ckXHRn58-sHsWVCDiqD--iqU9xMlWdnNgwGIZMJ0400uqVtpVm8jqA/LsVMcPRYzc2WqXM
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/kjCz9hzaNOB-EMLEhB3hICsVnbL-dJvpWHPDgtVRUddf-dRYCNIDqs5E3h8nYSEtpBGhJC9P_yOs6AY8x1Shvg/7R6wmrkaS6WLrBw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aDggR31tg39UsA5SwqmFRo1gpYX00JSbHfaMaT-RyA-sb19L8UnC8FXCsfP8cVPyy31PnpdUA1_R1IjTUrg1hw/XYQsBAXP388MixP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/MtjzhYKoUSET6aJe7nfSzA0tfHeQB2lqnAprMINPaWg7vCYg8XzzDqASXePiRLtHABrmR-8g9_DOy7sRWKxa-Q/BT7DhddQuC9T6L7
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qya0lsz2piSPxLFvFe45lwa54fBy2SC3fDpb7Ygu2g2MYzGOdl4651EmXN4F_QQj6Ln7EI3p16Q5-xvI4FePWQ/QZv94SWEhqi6Hsp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/S75SkPS3mMj8NFBo2uutn_Ie_Lk1gGqH43oeG93SVbNiEiXWsAXGy_-vrrYbSCWtJvwc1mO8CTJILo6CqmTsNg/K6x7Vk9fcwXye5h
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UX8xrYtZ13DS7-anorfxAdr1cOHSWRuEjk1HIS5b1Xc9Rue8HfFasYoDb-Hh-5RtigRPKKsJAUv2_EdHjcy1Pg/5cqBpcVsN4i6dh2


KBO-PCOB ongerust over toereikendheid budget 

verpleeghuizen 

 

  

 

Minister De Jonge en de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe 

financieringssystematiek voor verpleeghuizen. 

 

Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te 

willen doen nu de NZa heeft aangegeven dat het 

nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is 

doorontwikkeld om het in de praktijk te kunnen 

toepassen. Toch is KBO-PCOB er niet gerust op. 

Uit een belangrijk ambtelijk rapport uit het voorjaar 

van 2020 valt op te maken dat in de boekhouding van de overheid al een bezuiniging van meer dan een 

half miljard is opgenomen die moet voortvloeien uit de nieuwe manier van bekostigen. KBO-PCOB wil 

niet dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in gevaar komt door een te krap budget.  

  

Meer informatie 

  

 

  

Verplicht op internet: senioren zijn het zat! 

 

  

 

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft 

(46%) van de online senioren zijn het over één 

ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer 

verplicht worden om van alles via internet te doen. 

Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie 

KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom 

ook (98% offline senior, 94% online senior) dat 

bedrijven en overheden altijd een alternatief 

moeten bieden voor mensen zonder internet. 

  

Lees verder 

  

 

  

 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/wI1l5SNq457Bc6PT7KwuaBJ51ZeLxD9giFyrDS8sPx6vXaG68uDnyR7bhHr0rHneNyEvvzKmK-EcVwJe81TVDA/RExfuXYBPInPYQK
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/c_JXTwJ16SMmfFCAQd4RXmJA4O3oQFZh70mGnCKoAdHKUuFOOdRhTgctNL1J6p8z_N_pkidlzPIG81pGsbgadg/hEZ9ffZW74q4DdN
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/syv35QqDARDC9yIQFwh-2XfHo1hLEQWDFpjZkgvbC0S2_85rvJPnGuhwy6o2ByE2fdbA9TKkdRD2Eg_ShLLntw/yUuqk2bLTXnAA6T
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/7IgsOKlmqryjndCdlsILPkCKrTwDfkzcJ-dKzmvYjcTUoK1Fbkl031pX1tLSsKogWJYoFafAueVps0sdLrbMnA/F9GTCKIU6t6BVIf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/kE1f632G52XxINjxx5nFPU-O9wg4t0NKnqs7jmUqlLc4zYlybg68fFZKAXYkr49Uj-EecD_w5QwLJfyHUaUxNA/Ub68JKYmjeZDIYL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tHZiU9Lg0umFjWU7JK9DyioinMqqC02bsPvqSJyp6LGaezzDNv89SVSZ1PNbYE9Eba-OTKHLwYnVp9OIWmjtkw/nMNTfCaTr23pCX4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Abz_gXmACEAVfksHnWk271CSk0aUpNOJklZ2PxL_mooFY4gDRzu9hHXCn1ptyWIXkyJlXfun10Z3eOqWG_BsTQ/s8gsJN9LJBZzDSy
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-DExu5n9Wr2FjIApNF85ybyIArcsam0AoDVqKasocG969XKX9DCMZ9l2RyshfBRvhF5IUke014pJHY0BQoroPA/Z73YWS4db6rpfwe

