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Zorgen over koopkracht vijftigers en zestigers 

 

  

 

Veel aankomend gepensioneerden zijn mogelijk 

niet goed voorbereid op hun financiële oude dag. 

Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat zij 

financieel kwetsbaarder zijn dan de 

leeftijdsgroepen boven hen. Directeur Marcel 

Sturkenboom: ‘We moeten alles op alles zetten 

zodat er geen verloren generatie dreigt te 

ontstaan. Meer perspectief en ondersteuning is 

hard nodig voor jonge senioren zonder baan en 

zonder vermogen.” 

 

De financiële koopkracht van senioren verschilt aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek onder 

het Nationaal Seniorenpanel in opdracht van KBO-PCOB. 

  
 

 

Lees meer 

  

 

  
 

 

Wees digi-aardig, pas op voor een digitale lockdown 

 

  

 

Nederland smacht ernaar om weer op pad 

te kunnen. Het digitale coronapaspoort gaat 

hierin een belangrijke rol spelen. Maar deze 

app moet niet ongemerkt een digitale 

lockdown veroorzaken. Zo waarschuwt 

Marcel Sturkenboom van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Want niet 

iedere oudere bezit een (geschikte) 

smartphone. 
 

 

Lees verder 

  

 

  
 

 
 
 
 
 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/2TXODoxuqbmOnhDwRJ4roHM0KAfemUBc26G31ZIr-d39Yw5Q_CUk2kn8am33y78YjxTJTSYzcNXFXt9eRqPc3A/JU8eL3gQnqeNKmu
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ac7QBf-y2GcNBAXX-jKSIHA0-Jx9Of2PU86ML5XUm9vBHSBIxYGWkNRNfrnh1FDv-W5WLm8NcliS-qUccZhBKQ/6b5EqyqIeDw8HDy
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/usxjOYeJxvfgBET9ruKBZBDSkZwLe02jnzrjiLEjvCiPy7TS59BRES6QZ7uca2xa2y2x414agn6dSXIZIiBObw/3Dqfd8vPM4SpUtj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/i1qYs6TykT8KnaJ72mGf6Jew0QpSKkYHrUMYrxpXgav2UzhJCyM628UCZQFzsbNNrnxqOuaKdB_TOAbAkHqedA/HDmVunXreTMPczj
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Sk7N5i-jStHk5chXHpF9Urb4t2j-paw_ighjf_hT6x8Mnwhm7HNLcGALyGs-hqYj9GDC1wJecBocJ582hi7G9w/NbHTXcC537Ucwx5
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WRpwzUe8Nmprijr6Zqsv876-u7XvxJmrep3-jto5RDMO812giBlI50ACnJJ1eWk3TMROwqyl0PqZioRgiOBtJA/rVGVjRbxw483nnV
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/HbkdbzRaZ-AQlhaUJdOrzvxcGBRtp-kwAcpEzbCZwze13DCZRzRN8eFOFV1eo7mCetzNA3_tQfIJ78Au7VpiTQ/cwH4DkaAFkbsTJt
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Wg118nJuZEDVv73vaWa0CbQiDVl1Nesn2gghVGBYyIuUeDf-y6xl_BCuTEniMNr6f6MxK51FhkNu8LCVAMGuag/DMABSi566P7VmJL
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/PYXjC7Sqyi7AqtAYHS3Np_KHKjIgad6WbP4wrMXCW0wEPiN5K79fGcFrGPzIkYclRKKd4YDm9_WqU8uo4PM4aw/qYuhP768NyBhu9P
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ryFuJJurwFLgz_eH0jphWaGekI5uKHUHjeRtAqvddOcfbS3hRXKeGEORlDCMQCq-P2gV5BnpbleAJxBQwFi0kg/Cap7qnGa6ae7t2f


Senioren: schenk- en erfbelasting moet omlaag 

 

  

 

Verreweg de meeste senioren (90%) vinden de 

huidige erf- en schenkbelasting te veel van het 

goede. Dat blijkt uit onderzoek van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Marcel 

Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “De 

reacties op deze belastingen zijn niet mals. Een 

deel aanvaard dat er nog iets aan belasting 

wordt betaald, maar waarom zoveel. En 

sommige senioren noemen het zelfs diefstal. Zij 

vinden het niet terecht dat er dubbel wordt 

belast. Over de erfenis of schenking is immers meestal al eerder belasting betaald. Denk 

aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting en onroerendezaakbelasting.” 
 

 

Meer informatie 

  

 

  
 

KBO-PCOB heeft "prettig gesprek" met informateur Hamer 

 

  

 

KBO-PCOB is, samen met de 

seniorenorganisaties NOOM, ANBO en 

Koepel Gepensioneerden op gesprek 

geweest bij informateur Hamer. Ook 

Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland, 

de Raad van Ouderen en de Landelijke 

Cliëntenraad waren uitgenodigd. 

 

De informateur wilde graag twee zaken 

bespreken: 

1. Wat moet er op de korte termijn 

gebeuren zodat ook ouderen goed uit de afgelopen coronatijd komen? 

2. En als ouderen weer wat meer perspectief hebben, waar moet dan de aandacht 

naar uitgaan? 

  
 

 

Lees verder 
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