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Meer regelgeving rond contant geld gewenst 

 

  

 

  

 

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: 

“Veranderingen van het chartaal systeem ( munt- 

en papiergeld) zullen bij personen die afhankelijk 

zijn van contant geld het meest merkbaar zijn. 

Bijvoorbeeld als een winkel overstapt naar alleen 

pinbetalingen. We moeten er alles aan doen om 

deze mensen te beschermen”.  Wat KBO-PCOB 

en een aantal andere partijen betreft zou daarom 

aan een eventueel convenant met afspraken en 

regels over contant geld, regelgeving door DNB in 

haar hoedanigheid van centrale bank moeten 

worden toegevoegd. 

 

 

Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Nln0wK5MPjW6nYTRsv7_EmLVW9YGL1dmm9zJre54yhcVBXM6ie55qTCXwJXGOlWImrGsiqjdaSedgcVDJgK0Sg/pugL484WZwsFsvk
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Nln0wK5MPjW6nYTRsv7_EmLVW9YGL1dmm9zJre54yhcVBXM6ie55qTCXwJXGOlWImrGsiqjdaSedgcVDJgK0Sg/pugL484WZwsFsvk
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5I5uhGA-rso52JdhJGIom1Tk4BJ-__bo3RQV_k7q_A71ltaoPxZtaevV7QJj0pxM1IuAABcdMT1F3bqtvwp68Q/idB4ZXymWNBbnvc
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/2wjEOmFyc9AGJcFlWRZU_t7nDipGadrINiyu-ud29zLM9meRdCI9IxH0OWQeQiNZUZROD6cBvI3I7dgHBSxUQw/mvaWQ3sheFXBszW
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GB7juPLSUtLlsRGXqcKxTUkOKndVYyCuNU8eer0qF9R3WmTVEQlJwaKsL3rWPqrS_6XRmeKSHnxziymUsHSMpg/f7baBaCzcGPuJ4k
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/yaSCgHPUJ65AQlUrwtdiWVaHPf0hohhNaxvZejJbJKYS0UJSUopQ7WKFO1jC9d4wXomMY-Gf-11KvwW61mglIQ/SqG4LkQGHx6vAyB


Goede zorg thuis hoort vanzelfsprekend te zijn 

 

  

 

Niet voor iedere senior in Nederland is altijd goede 

zorg en ondersteuning beschikbaar.  Dat is de 

conclusie uit het SCP-rapport Passende zorg voor 

ouderen thuis: knelpunten in kaart.  

 

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, 

te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het 

moment dat zij dit wel nodig hebben. De redenen 

die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. 

“Wetten en regels staan passende ondersteuning 

in de weg. Wij krijgen veel signalen van senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd 

voelen. Hun behoeften passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een 

zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn”, aldus Sturkenboom. 

  

Lees meer 

  

 

  

Innovatiechallenge; weerbaar tegen babbeltrucs 

 

  

 

Drieëntwintig inzendingen, vijf finalisten, en een 

gedeelde eerste plek. De inzendingen Babbel 

Veilig van Inktvisie en het Buddy systeem van Digi 

Surfer werden dinsdag 6 juli unaniem door de jury, 

waaronder directeur Marcel Sturkenboom van 

KBO-PCOB, uitgeroepen tot gezamenlijke winnaar 

van de innovatiechallenge ‘Weerbaar tegen 

babbeltrucs’. Deze challenge is georganiseerd 

door Woonzorg Nederland. De winnaars ontvingen 

een cheque van € 20.000. Met dit bedrag wordt 

het gezamenlijke idee gerealiseerd in een pilot in een van de wooncomplexen van Woonzorg Nederland. 

 

 

Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/liz4smZsxZZ7xYtidzU_VCPN26RNUX160Iu8dP0iDuI7ysQ1A3nZ8jWbR8EQmbccBDEl8dxrdMe4OnEwbmK7ng/AcLdtEKDj2KqBxU
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/73BYw2j19KZ1_NevZ0L0delUSsR-Pie2ZNL2mxUHZnt0SRutyS4OA1HKGevl26ec1wNt0n3v5ZILNHi2cCScFw/ZssYw8nmfirczqn
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/VsirV8SjUeXu6d2xKyGOxovSUS_dw51C_evW-NGkRKC8fSn9z3iEzVJJFUDJbiEk9JjuIXNSMw9rtNypZ-57_g/BLUfvwVspspzQVT
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EHWFSZ0Asd5paDFtWsos4M7OX91DGzElW0d1VwFfgPOzakI1FknpWD1DR0R--h7tt_mc9pCORBxLTHetOyfX1w/R4CU7Nr2GRmu7xw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SWr7PGir-u_PYw2Vhu4k6ccapHEffMgCB1vDQ6Zv7sXM_dp9u2KaF5fxpa3v2UteYaUzERQBoskc4UxIa0c1Bw/be76KcwyqBiyBr3
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cDkY8E_GGcXeFSn6u-_5IrQAYd2H_wIeVS-q-G2ZDJtye5zos2cmEruNV9MTp2hPtNvTpgTvdIER_rlh3Ddkag/DrmfgmtzxLh8WhL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/XNAyDD5__aNs7-OnrLYoj6juK64l4BfNpo5NbbhYJt_huNrWd0VcTXA99BrDKTsSGVMPrhe0MvDr59WtE13PMg/nXJkTgcBvispyL2
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GUJ3t87H-HfM0TJ_9LbzixDwCaK8CQykImob_ewyYMMwbphBaai9FAmCQvn1GjAOz46JYAY7GImwFVdu-n4FpA/rKV44bLN7VTpYZX


NS zet reserveringsplicht fiets door 

 

  

 

De consumentenorganisaties KBO-PCOB, 

Fietsersbond, Rover, LSVb en Ieder(in) 

waarschuwen fietsers voor veel onduidelijkheid nu 

NS heeft besloten de verplichte reservering voor 

het meenemen van een fiets in de trein door te 

zetten. De organisaties roepen reizigers op hun 

ervaringen te melden. 

 

Vanaf 10 juli is voor het meenemen van de fiets in 

de trein een reservering verplicht. Tenzij de fiets 

als hulpmiddel wordt gebruikt door iemand met 

een beperking, dan is er geen reserveringsplicht. NS heeft besloten vast te houden aan deze proef 

ondanks het negatieve advies van de consumentenorganisaties in het Locov en ruim 10.000 

handtekeningen van reizigers die een petitie van Fietsersbond, Rover, wielersportbond NTFU en 

Fietsplatform tegen de reserveringsplicht tekenden. 

  

Lees meer 

  

 

  

Huurtoeslag of niet? 

 

  

 

Met pensioen gaan, scheiden, het verliezen van 

een partner. Het leven zit vol veranderingen. Bent 

u hierdoor in een huurhuis gaan wonen? Of is 

hierdoor het inkomen gedaald? Dan heeft u 

misschien recht op huurtoeslag. U kunt tot 1 

september 2021 huurtoeslag over vorig jaar 

aanvragen. Maak hiervoor een proefberekening 

op toeslagen.nl/huurtoeslag. 

  

Lees meer 

  

 

  

 

 

 

https://www.locov.nl/publicaties/2000871.aspx
https://fietsmeeintrein.petities.nl/
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/-r4KxHtHhq6u1gCs9CSOMNBzb8OsI8si6ZierEk7CCb0DPY2xKQEF-hUr0NT2spS9bKD7hMi8WTzk_qPpTcVkA/MwAVMLzQwhUrvuC
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmanage.pressmailings.com%2Fclick%2F%3Fid%3D43227113%26url%3D109984%26signature%3DuEgO9hQv09qmBxxHXbhUdaIgtOU&data=04%7C01%7Csecretariaat%40kbo-pcob.nl%7C122dc38ec45f435549fe08d9404bbb23%7C98d3b4cccc0c45a0815d0eb38353b5bc%7C0%7C0%7C637611516284160630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NahMHhU6fwIMHqVEEIHriCefGesYBVvAWMB6lJdmFFQ%3D&reserved=0
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5yiQ1-3DqVnohERDUv5c79iUtn6YfJAyqAbjjRmy6IJ2GypdIqnjXT16rvVIuJ2hqZg4rkTVZrTL6ETfREQ9yw/EdhQwNx6vXZyrEE
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/V7yoSRpZuJKNGurAu981CxHGgB7735K_oor8ZPKLVz6a-DRI5E5JUNtM50p-HHfWaa9VemTo9hoAscolpQsaPg/DveeEvBuNYjWRjy
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/o76PnmfQcbw437hzC7A3KuRSA3mghf6BcXuuTd8BlIoJ6Vj6nxJjfcJmK9LR4Z3nmaBeeRAGenHak5awPPjrvw/zc5Mtx9XSVLhIps
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/If0eyGkt8-wmk4k9xtVqKpXbTfFjgByG9Y-LYAleKn6vIug4qRMdyuObUItIuvzaQIHG2AuPHEUI7A9zmqpwhA/Siza3wHhQ27WJcj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/NHc5J6d0jUCPEqYOFZHE_izj7prZQ9UkCauvSsLBR32tXr2QBc5s0q2gu-0HDuEso07BpEsRiVAtG6bJpTT3cQ/6Ncjt7f6ITE9zf6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3yiUM68WJAVFjiHb2XeFchXVyCgfz0HAyWO_94NIeI9_ngRz2H9pzWkmkJhkcUqFxPD7YpiQePOIbNruIwpdtQ/7swR5iJe34Asj7b
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tu-6b5b6uP9teUHE5535_EtdTy2sni9EyIDst8PJUntMhVkmDQybKNaH2adaogJdeuRU_n3CMztCdoSQ8lvjOQ/aacTzNPH7EqBr7H

