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Zorgen over snelle digitalisering
belastingdienst
De KBO is bezorgd over de snelheid waarmee de digitalisering
van belastingberichten wordt ingevoerd. Op het Meldpunt
‘Dag blauwe envelop’ kwamen tot nu toe 4.100 meldingen
binnen.
De Belastingdienst zet nu kleine stappen; niet alle post wordt
digitaal verstuurd. Maar de KBO wil een vangnet voor
iedereen.

Lees verder

Succesvolle bijeenkomsten Senioren
Veilig
Meer dan 400 senioren namen deel aan onze grote landelijke
veiligheidsbijeenkomsten. Minister Van der Steur benadrukte
er hoe belangrijk het is dat overheid, bedrijven en
ouderenorganisaties samenwerken. Op 2 juni is de laatste
bijeenkomst, met de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans.
Komt u ook?

Lees verder

Unie KBO reageert op

pensioenrapport SER
‘Pensioenroof!’ oordeelt De Telegraaf over ons huidige
pensioenstelsel. Tijd voor een nieuw stelsel? De SociaalEconomische Raad (SER) komt met een nieuwe
pensioenvariant: een persoonlijke pot waarbij de risico’s
collectief worden gedeeld. De KBO adviseerde de SER en
reageert op het voorstel.

Lees verder

Geef ouderen extra aandacht op
Spoedeisende Hulp
Ziekenhuizen stuurden een noodkreet uit over de
spoedeisende hulp: de rek is eruit! De Unie KBO herkent en
deelt de bezorgdheid. In ons Keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis gaat nu extra aandacht uit naar spoedeisende hulp
en kwetsbare ouderen.

Lees verder

Levenseindepil: schraal antwoord op
complex zingevingsprobleem
D66 wil ouderen die vinden dat ze een voltooid leven hebben
tegemoet komen via de wet. Dit is in lijn met het pleidooi voor
een levenseindepil van de NVVE.
De Unie KBO vindt het een schraal antwoord op een complex
zingevingsprobleem. “Er valt nog een wereld te winnen als we
de aandacht en zorg voor ouderen met een doodswens
verbeteren.”

Lees verder

Hartenkreet van senioren voor
koopkracht

Veel ouderen komen in de financiële problemen door een
stapeling van maatregelen. Ouderenorganisaties KBO, PCOB,
NVOG, KNVG en NOOM slaan de handen ineen. We roepen
alle senioren van Nederland op om een mail te sturen naar de
Tweede Kamer.
Doe mee met deze actie voor herstel van uw koopkracht!

Lees verder

Uitspraak rechter huishoudelijke hulp (WMO): wat
betekent dit voor u?

De rechter deed recent uitspraak over huishoudelijke hulp via
de WMO. Dit heeft gevolgen voor bepaalde groepen ouderen
die gekort zijn op hun hulp. Wat betekent dit en wat kunt u
doen? De KBO zet tips en adviezen voor u op een rij.
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