
    

 

KNVG wil seniorvriendelijk 

gemeentebeleid 
 

  

Seniorenorganisaties KNVG en NVOG hebben gezamenlijk de 

Nederlandse gemeentes een brief gestuurd, waarin wordt 

aangedrongen op een seniorvriendelijk gemeentebeleid. 

  

Wensenlijst 

Aan de griffie van gemeentes, fractievoorzitters en alle lokale 

politieke partijen zal een wensenlijst worden gestuurd en een 



 

checklist die gemeentes kunnen gebruiken om vast te stellen of 

ze seniorvriendelijk opereren. 

  

Voorbeeldbrieven 

KNVG en NVOG vragen alle aangesloten organisaties om een 

steentje bij te dragen. Als handvat is een voorbeeldbrief 

opgesteld die de leden van deze organisaties op persoonlijke 

titel, via de mail of per post, aan de lokale partijen in hun 

gemeenten kunnen sturen. 

  

Hier vindt u...... 

Een lijst met mailadressen van lokale politieke partijen, een 

voorbeeldbrief en de checklist: 

Klik hier  

 

  

 

 

 

PENSIOEN  

 

 

 

http://loonvoorlater.us10.list-manage1.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=2dc6d3aa13&e=e2c3d0050a


 

 

Verzet tegen hervorming 

pensioenstelsel neemt toe 

Het protest tegen hervorming van het pensioenstelsel neemt toe. 

Gepensioneerden binnen de FNV eisen dat de vakbond met geen 

enkele wijziging van het pensioenstelsel akkoord gaat, zolang niet 

precies duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn. 

  

Steun van KBO-Brabant 

Het bestuur van KBO-Brabant, zusterorganisatie van KNVG en 

belangenvereniging van 130.000 senioren, heeft zijn steun 

uitgesproken aan dit vakbondsprotest. 

  

Meer lezen?  

Klik hier  

en 

Klik hier 

http://loonvoorlater.us10.list-manage.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=2a31fc38b4&e=e2c3d0050a
http://loonvoorlater.us10.list-manage.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=32781ebf93&e=e2c3d0050a


  

 

Verhoog de rekenrente, dan is korten op 

pensioen niet nodig 
 

50PLUS Tweede Kamerlid Martin van Rooijen wil de rekenrente die 

pensioenfondsen moeten gebruiken om hun soliditeit te berekenen 

voor een periode van 5 jaar verhogen tot 2%. Daardoor zal de 

dekkingsgraad van de fondsen met 6% stijgen en zullen 

pensioenkortingen in 2020 en 2021 niet of nauwelijks nodig zijn, 

veronderstelt hij.  

Van Rooijen verwacht voor zijn voorstel o.a. de steun te krijgen van 

het CDA, maar deze partij heeft die steun nog niet toegezegd. 

  

Meer lezen? 

Klik hier 

 

 

 

 

KOOPKRACHT  

 

 

http://loonvoorlater.us10.list-manage.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=5762839adc&e=e2c3d0050a


 

 

Afstand werkenden-

gepensioneerden wordt weer 

groter. 
 

Het mag dan met de economie goed gaan, gepensioneerden 

worden de komende vier jaar nog verder op afstand gezet. 

Werkenden krijgen er het komend jaar 0,8% aan koopkracht bij, 

maar gepensioneerden gaan er voor het zoveelste jaar op rij veel 

minder op vooruit: een schamele 0,2%. Dat zegt Tweede 

Kamerlid Martin van Rooijen op de website van 50PLUS 



  

Zorgkosten stijgen 
   

Als het aan het kabinet ligt stijgt het eigen risico in de zorg van 385 

euro naar 400 euro en gaat de premie van gemiddeld 107,50 euro per 

maand naar 113,50 euro. 

 

Tegen verkiezingsbelofte in 

Vooral de stijging van het eigen risico is opmerkelijk, omdat veel 

partijen tijdens de verkiezingen er hun voorkeur voor uitspraken om 

het niet te laten stijgen. 

  

Steed meer mensen mijden zorg 

Uit een onderzoek van NPS Nipo blijkt, dat in 2016 10% van de 

Nederlanders zorg heeft gemeden vanwege het eigen risico. Dat wordt 

bevestigd door de ouderenorganisatie KBO-PCOB op basis van een 

peiling onder de eigen leden. 



 

  

Wat doen CDA en CU? 

In de discussie over dit onderwerp zijn vooral de positie van CDA en 

CU cruciaal. Ze zitten bij de formatieonderhandelingen aan tafel en 

pleitten er in de verkiezingsstrijd nog voor om het eigen risico fors te 

laten dalen. 

  

Wat willen de andere partijen?  

VVD en D66 willen het eigen risico in stand houden. Groenlinks en 

PvdA zijn voor het afschaffen van het eigen risico. SP en 50PLUS 

willen helemaal van het huidige zorgstelsel af en pleiten voor 

terugkeer van het oude ziekenfonds. Volgens het CBS zou zo’n 

hervorming 6 miljard euro kosten. 

  

 

 



Levensverwachting stijgt, 

zorguitgaven verdubbelen. 
 

De zorguitgaven zullen de komende 20 jaar verdubbelen tot 174 

miljard euro. 

Dat staat te lezen in het trendscenario “Volksgezondheid 

Toekomstverkenning 2018” 

Volgens die trendverkenning zullen de kosten per persoon bij 

ongewijzigd beleid bijna verdubbelen van 5100 euro in 2015 tot 

9600 euro in 2040. 72% Van deze kostenstijging komt voor 

rekening van 65-plussers. Hieronder enkele hoofdpunten uit het 

trendscenario. 

  

Levensverwachting:  

 De levensverwachting stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 

86 in 2040. 

 De kans om oud te worden neemt flink toe 

 Het aantal mensen van 100 jaar en ouder zal tussen nu en 

2040 bijna verviervoudigen. 

 De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt 

tot 2040 evenveel toe als de totale levensverwachting 

 We krijgen er nauwelijks jaren zonder chronische 

aandoeningen bij, maar wel 5 jaren zonder beperkingen 

 In 2040 hebben we op 65-jarige leeftijd nog 14 jaar in goede 

ervaren gezondheid in het vooruitzicht en 16 jaar zonder 

beperkingen 



 

 Ook in de toekomst zijn kanker, hart- en vaatziekten de 

belangrijkste doodoorzaak 

 Daarnaast sterven steeds meer mensen aan de gevolgen 

van dementie. 

  

  

Gezondheid  

 We voelen ons in 2040 even gezond als nu 

 Het percentage Nederlanders dat beperkingen in activiteiten 

ervaart verandert niet in 2040, ondanks de toenemende 

vergrijzing. 

 Het percentage mensen van 75 jaar en ouder zonder 

beperkingen in activiteiten neemt toe van 55% naar 62% 

 Het aantal eenzamen neemt toe 

  

Meer weten? Ga dan naar Trendscenario: klik hier 

  

 

http://loonvoorlater.us10.list-manage.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=710328b3b0&e=e2c3d0050a


  

Pensioenfondsen willen investeren in zorg 
 

Grote pensioenfondsen en verzekeraars willen 1 miljard euro 

investeren in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daardoor 

worden de mogelijkheden voor deze instellingen om aan geld te 

komen groter. Dit zegt zorgondernemer Loek Winter in De Telegraaf 

van 26 augustus (2017). 

  

Doorbraak 

Nu lenen maar 3 banken aan ziekenhuizen: ING, Rabobank en ABN 

Amro. Ze brengen de zorginstellingen hoge rentes in rekening, aldus 

Winter, die de plannen om met een zorgfonds  “een doorbraak noemt”. 

 

Geld besteden aan andere zaken 

De komst van het zorgfonds is nog niet zeker, maar wordt serieus 

onderzocht. Als het er komt zou dit een middelgroot ziekenhuis per 



 

jaar tonnen aan kosten kunnen schelen en dat geld kan dan aan 

andere zaken worden besteed. 

  

Wat gebeurt er met het uitgespaarde geld? 

Loek Winter zegt dat hij als zorgondernemer nu op leningen 4,5% 

rente betaalt en dat dit rentepercentage met de komst van een 

zorgfonds zou kunnen dalen tot 3,5%. Wat “de andere zaken” zijn, 

waaraan het geld besteed kan worden als de rente daalt, laat Winter in 

het Telegraaf-artikel in het midden. Hat zal naar “innovatie” gaan, zegt 

hij. 

  

Oorspronkelijke artikel lezen? Klik hier 

   

 

http://loonvoorlater.us10.list-manage1.com/track/click?u=39bf1ca871e5911aaf096aec1&id=1bf3529627&e=e2c3d0050a

