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Onderzoek KBO-PCOB: Koopkracht ouderen verder 

onder druk 

 

  

 

Vier op de tien senioren ziet armoede 

toenemen. Zes van de tien 

mantelzorgers maakt honderden 

euro’s aan kosten. En senioren 

zonder vermogen zijn financieel 

kwetsbaar, vooral de groep die nog 

niet gepensioneerd is. De uitkomsten 

van het jaarlijkse 

koopkrachtonderzoek van KBO-

PCOB liegen er niet om. Directeur 

Manon Vanderkaa: “Het kabinet moet écht met maatregelen komen op 

Prinsjesdag.” 
 

 

Lees meer 

   

 

Verwachting CPB: Gepensioneerden gaan erop vooruit 

 

  

 

De koopkracht van gepensioneerden 

gaat er in 2020 op vooruit. De 

gemiddelde toename ligt op 0,6 

procent. Dat verwacht het Centraal 

Planbureau (CPB). Manon 

Vanderkaa, directeur van KBO-

PCOB: “We hopen natuurlijk dat het 

CPB gelijk krijgt. Maar helemaal 

gerust zijn we er niet op.” 

KBO-PCOB deed ook zelf onderzoek 

naar de koopkracht van ouderen. Daaruit blijken grote financiële zorgen. 
 

 

Lees meer 

   

 

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/QY_15OYLR8GZh56QzzNrJxz8RqIwwDxaK1wfns2TPBVLz7YoNKXHdj00OBftsFRc0CioKCFt9gG4mr48GmcP7g/Ej64JFkkBhbaz4f
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/GntwojB-jVvrJmiQLFhkAx1tpJ9Paenhu93ioFVoWQmWmOZBuXiFG1mGJuKEu8JoF-SNwRdaWDF0YhcPhGmC4A/6TQdJ9B6LeftLEk
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/j3CKD5_9oAXh7q5aS60QFgq3vQnQpxGrYOI9G0f04L-9fu4BhP2k4F0F0wDmsO2FlcAyB6x_tTYL7zQ8RzpGIg/3WpdhjvgYfLZDbB
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/bXYmBaw0egAjVMSeXVoDxpUeaGf9BY7EVkOQcZMRpSwI3A3we25Cm4Y66AmaFCWmozKeCgIZPP5LGkVXO7Dn2g/HMY5GkqnYQCdIBN


Geen gedoogconstructie bij verlopen rijbewijs 

 

  

 

Er komt geen gedoogconstructie voor 

mensen van wie het rijbewijs 

verlopen is. Dat heeft minister Cora 

van Nieuwenhuizen van 

Infrastructuur en Waterstaat 29 

augustus aan de Tweede Kamer 

laten weten in het kader van de lange 

wachttijden bij het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 

KBO-PCOB maakt zich grote zorgen 

over de gevolgen van de problemen bij het CBR en zet zich al maanden in 

voor verbetering van de situatie. 
 

 

Lees meer 

   

 

Vraag om duidelijke informatie van zorgverzekeraar 

 

  

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) 

waarschuwt consumenten om zich 

goed door de zorgverzekeraar goed 

te laten informeren over de zorg die 

mogelijk is, bijvoorbeeld in het 

ziekenhuis. Zorgverzekeraars maken 

afspraken met zorgverleners over de 

te leveren zorg en hoe veel dit zal 

zijn. Hierdoor kan in de loop van het 

jaar de situatie ontstaan dat een 

ziekenhuis dit zogenoemde omzetplafond bereikt, waardoor de zorg niet meer 

geleverd kan worden. Dat is een onprettige situatie. 
 

 

Lees meer 

   

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/p3ZDBu4-WgMGj7C2FL0dK19iCOQ4Igcg5glvRT1JX7_peqb4YpucgYWnffDri2qdcNGw7YdSaZRVKwVCEstbSA/mhwbuWYdXIsnZn5
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jsDfhG_MXX-EGZBjLyCAxSuIRLIk_FkTY_k5eHLwdSKJLzxc4gQtuyrOMkS1kfYoofDSKFLc8F5JB677dPTuCw/SYvJsS4kUwNgg9d

