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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/_27xVnH6FHWsP8gOi4Nspr6XMyD1zs7Gjf5EIgF2Wu5ieBhg16-8I6BCk1dZstIDRefMvrh6pjPfwtLc7Wu2Ew/h65RAg5M4Hcvf7P
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/k1/3bbF0gK6ZP7v0zbakliJeXWyvZqB6l9KzF8h2EBbhX7qI3JlyXstIhX-gYJeft_E9962SvYIF0aAFUrmb8vDRQ/7Wq5yMtJYfaKevC
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jVGYk_0UXaBKUs5zTHZrq0B6iJq6xtCdOZ4Z9tNk7ZtvBwURmILjiaWHK8IDuGVuy7ZHY5O0FMYeXQANSDDOEg/g6dnvhivjSAfubB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/UIx7KFKilotkL_kacriv0ZeHFFwOfft4wjix_NzZpGfFZWF_JEpSRi8yBH3cnOD9_3JVyYtvrO-2Aann08staA/kGDnz7uLPvudaId
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/o7tmKhFM8h5SsW8hPUVuOyY-6Io6XSWoo03kJYIBzkNsVIg5QCeRs1eMM1QD50Zd8G1bGtoHDhSIwg5siTKz3w/39jpZPHBqYFh5J8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/v0e6-SwJ-P1XN8IR7IJ_6372ojX9NzDQLiPdzKwOjseJ4slWtxAc0_K_2Dv5IlcTetmeqYlYlOWYnQLqG7SZUw/KVcFYtWGYb46jB4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Q3WGXpiR1oXodHySoqwXe0jqao52No4SNyIzBjhn5L6Vp9ZHLikyL6lVazzp68KdnafDl05crDWWaEbiaPdUsQ/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/NVQXdcf6NpAhdPh0jtYLgnRtU97UDfmyeems40nhMYw6QlmF_SR6ty0i3D6c8kzggIfJn4McHhgJirM9Evu3Cg/mpaH7QNCmjxtQWE
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/XM8m6QOw4wF_1MwIxnokJytZqcCwd1IZg-rjAa3QNYkvKrbD-m2eSRjMUpHMHOn5sgwfJg3byPQpFMdHgxortg/DnxmBwkx9ay8BKZ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/vrND5fqW7yP5qDPUqU5VQtlwLIrPs0QAjr2xHXsOCbTA40ZBuHIHUiwIPy0dUhw_d3_HhoX5uA2CsR3oZJOtSw/LsVMcPRYzc2WqXM
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/O87ymeT-UMA3yQvrD6ixNX_mB24npLb6JXGPoKvzChYSExu2Zuc2CQWzYg_RHGbxFMFtwPYXvGGhCL86PJ8Lyw/7R6wmrkaS6WLrBw
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/HU4oQ2Z7CJ_dtRRuzaZjkDn_zrWlmmqJbiEV7EQpIf1xDGl2phaL9BzyoM2evte_bqzUUBPeEPTbpdZntu8S7w/XYQsBAXP388MixP
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/wO96ghAuHwAdEWLowrVIX6CG-DUpbKlfxBpe6RBMy_S4YqcVUyHZi2i2ZTxgeNNRJGCeMgS688_lJVDc35-3Ug/BT7DhddQuC9T6L7
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/JnPC9RT7EfasJdZ58IefOgTrXa-G_fG8FicGIRb_of_BMK68dNj47bOMDe6IN8T2RNPBqP1PNsDD04niIIH9lA/QZv94SWEhqi6Hsp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/D4uXPjGcTH9Vd7H_s04seAxDI-3Wa6pu4XOaGEVX_nJRwVS_-tKXH-Y2v1Rsy67Qs45h95HXUESIkQ6UIh4kdg/K6x7Vk9fcwXye5h
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/yyediEJHkDjA62CTwwKmzi-wjMXV9-8MP8ioqyRB4zCLhzLAcKN8tY-Tw_yCWT3IYRGscrjsYZVQOtyaZe2zNQ/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/qwbmVpcWLaomHxkVweBT2pMWzx78Ki4Yjm-subjvc9Uaz7_Jx3sLgkgiP2AbmDkF4FMByilFwCuHvWBvVPZ5wQ/RExfuXYBPInPYQK
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4JhGmrjuZNiOV-75liiVLLMC_smt1GhnAZhCopOWVWog8K9ouc2Nc8ahNcXj6ZgS2Dj32veGm4SlOd86-mN3vw/hEZ9ffZW74q4DdN
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4QfIlz4jb5d1Zd5s_VSrMFok9kE6A3h6H9AxUDUWin96m30TdTQCQz_w5Qxp_Whj3iEG9tNr8WvS-PfvIoCdfg/yUuqk2bLTXnAA6T
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/FFKCadAKCzm1h4ooJsJFkiN5tSxsc94s1QcleDDk3qAkNUPcIg4O1FEbmoz9jx2lMZOsD4V-3_bhc6vkVBsr4g/F9GTCKIU6t6BVIf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aoOsby8RfgEe35uAgl9lzRef4W2-HXBVe__RLRwh55bBxmRm2MAJjIunfDY8jKJO9yp7qhP_fj-fzCBkV5NTSA/Ub68JKYmjeZDIYL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/gZtWB3DfjGEQBP01XOOgPWV_dL-via6W_dBHvjh1ZfUZfj_594ksOzhmf4P2dYGhKajqj9gOu2VJDV-iBGsd2g/nMNTfCaTr23pCX4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/5teUeMdszQidngy_xUF3qDGLnqvXrAajM8pi83RqxaP4DvamKTcipEeyDtHs0I_ntWiqnmhtwKmC8i4YxARfjw/s8gsJN9LJBZzDSy
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YACre6BITjozVfEkWrzEMxi6zAYT4hBGenFA7M9jy62V169AOiSFICnfRf5ZNszf7SJekbSsqFTE5fIWbVORIQ/Z73YWS4db6rpfwe

