
     

December 2021, week 50 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Rode kaart voor Rutte IV, dit kan echt 

niet 

  

Op 15 december stuurden wij onderstaand  persbericht uit 

 

Het regeerakkoord van Rutte IV is openbaar gemaakt. Een 

fundamentele verworvenheid gaat verloren. Het minimumloon 

gaat met 7,5% extra omhoog maar de koppeling met de AOW 

wordt verbroken. 

 

Gepensioneerden mogen volgens het regeerakkoord – Omzien naar 

elkaar en vooruit kijken naar de toekomst – verder verarmen ten 

opzichte van de rest van Nederland. 

 

Na 13 jaar onnodig bevriezen van de aanvullende pensioenen, komt 



 

het nieuwe kabinet nu met het onzalige plan om de koppeling van de 

AOW aan het minimumloon te doorbreken. Het extraatje van 7,5% 

wordt wél uitgekeerd aan werkenden en uitkeringsgerechtigden maar 

niet aan AOW-gerechtigden. 

 

De genoemde compensatie via de ouderenkorting is een belediging. 

Er is nauwelijks geld uitgetrokken voor lastenverlichting en wat er is, 

gaat met name naar de werkende middenklasse. Algemene 

belastingverlaging lijkt er in het geheel niet te komen. Het geld wordt 

besteed aan belastingkortingen voor bepaalde groepen, volgens een 

recept wat  we al kennen van de kabinetten van Mark Rutte: 

arbeidskorting omhoog, kruimels voor de rest. 

 

Terwijl de inflatie de pan uitgiert, hoopten gepensioneerden na 13 

jaar bevriezing van hun aanvullend pensioen op een gebaar in de 

juiste richting. Het doorbreken van de koppeling AOW/minimumloon 

en het doorzetten van een pensioenakkoord zonder goed zicht op 

(inhaal)indexatie, bewijst dat senioren op het gebied van 

inkomensverbetering weinig te verwachten hebben van het volgende 

kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 

 

 



 

Hulp bij het maken van een online 

afspraak voor de boosterprik 

  

Niet digivaardige en niet-mobiele ouderen hebben het 

nakijken bij boosterprik 

  

RIVM roept dezer dagen mensen die zijn geboren in 1961 of eerder 

op om digitaal een afspraak te maken voor een boostervaccinatie. De 

niet digivaardige 70-plussers moeten nog altijd wachten op een 

uitnodigingsbrief alvorens zij kunnen bellen voor een afspraak voor 

een boosterprik. Het nummer 0800-7070 is momenteel niet 

bereikbaar. Het callcenter ontploft. Wat kunt u nog doen? 

 

Het gaat niet van oud naar jong 

Met deze situatie komt dus het uitgangspunt van een uitnodiging 

voor de boostervaccinatie van oud naar jong (advies van de 

Gezondheidsraad) in het geding. Ook de niet-mobiele thuiswonende 

ouderen hebben het nakijken. In het meest gunstige geval geeft de 

huisarts hen de boostervaccinatie. Echter veel huisartsen zijn 



 

overbelast. De GGD kan hen pas in januari 2022 voorzien van het 

materiaal voor een boosterprik. 

 

Toch digitaal een afspraak maken? 

Zie hieronder twee hulpmiddelen:  

1. A4 met uitleg over hoe u online afspraak kunt maken 

2. Uitgebreide stap-voor-stap handleiding online boosterafspraak 

maken 

Of vraag een naaste om u te helpen. 

Ook kunt u in de meeste bibliotheken hulp krijgen. 

 

Op www.uitlegprikafspraak.nl van Digisterker is ook een stap-voor-

stap uitleg te zien over het maken van een online afspraak voor een 

prik.  

 

 

 

Nogmaals: pas op, phishing mails aan 

Afdelingen 
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https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=2a969d4f68&e=20dc372863
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Wij stuurden op 8 december een mail aan Afdelingen om ze te 

waarschuwen voor een nare phishing mail, zogenaamd van de 

Belastingdienst, dat u geld terug krijgt. Hebt u die mail gemist, lees 

dan het bericht op onze website. Met een voorbeeld van hoe de tekst 

eruit ziet. Klik hier. 

 

 

 

 

Herinnering voor minister van BiZa 

Per 1 januari 2022 zouden gemeenten en waterschappen de 

vermogensnorm met € 2.000 mogen ophogen voor AOW-

gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten. Een goed besluit. 

Helaas heeft minister Ollongren echter tot op heden de door haar 

toegezegde aanpassing van regelgeving nog niet doorgevoerd. 

Diverse gemeenten hebben ons laten weten dat ze daarom de 

vermogensnorm nog niet kúnnen aanpassen! KBO-Brabant heeft de 

minister een brief gestuurd om haar te herinneren aan haar 

toezegging. 

Klik hier voor de brief. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=42be6bfc97&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=03abdde92a&e=20dc372863


 

 

 

Rapport over mondgezondheid 

Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor het 

algemeen welbevinden van ouderen. Toch zijn er in Nederland ruim 

300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot 

slechte mondgezondheid. Om (het risico op) mondproblemen zo klein 

mogelijk te houden is tijdige signalering en multidisciplinaire 

samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners 

noodzakelijk. Daarnaast zal de mondzorg beter toegankelijk moeten 

worden voor de kwetsbare oudere zelf. Dit blijkt uit onderzoek van 

het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland. 

KBO-Brabant had zitting in de  begeleidingscommissie voor dit 

onderzoek. Ook onze adviseur Peter de Goede had daarin zitting. 

Peter geeft op de woensdagen telefonisch advies. Klik hier. 

Lees over het onderzoek op de website van het Nivel. Daar is het 

rapport ook te downloaden. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=69ea5eacb2&e=20dc372863
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Interview met KBO-Brabant in 

nieuwsbrief LVGO 

In de nieuwsbrief Wijzer Wonen, editie winter 2021, van de LVGO 

(Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) 

verscheen een artikel over KBO-Brabant en het project Ons 

Wonen: een interview met directeur Wilma Schrover en 

beleidsmedewerker Els van Daal. Klik hier om het artikel te lezen 

en/of de pdf te downloaden. 

 

 

 

Verslag MOB-overleg 25 november 2021 

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een 

overlegplatform waarin organisaties betrokken bij het aanbieden en 

afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor veilig, betrouwbaar, 

toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. De 

seniorenorganisaties KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=f87de1690c&e=20dc372863


 

Gepensioneerden en NOOM worden in dit overleg vertegenwoordigd 

door de heer Cees van Tiggelen. 

Eind november heeft weer een overleg plaatsgevonden. 

Een verslag hiervan vindt u op de website van De Nederlandsche 

Bank. 

Met betrekking tot het actieplan Toegankelijkheid Betalingsverkeer 

wordt momenteel relevante informatie (zoals het overzicht wat de 

banken doen voor mensen in kwetsbare posities) voorbereid door 

een zogenoemd kernteam. Hierover hopen wij u later te kunnen 

informeren. 

 

 

 

Stuur gratis een kaartje aan een 

zorgmedewerker 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=52a1a84339&e=20dc372863


 

De zorg staat nog steeds onder hoge druk. Verras mensen in de zorg 

met een gratis kaart, juist nu! Wie stuurt ú een kaartje? Kleine 

moeite groot gebaar! 

Onze partner VGZ biedt de gelegenheid. Er zijn vier 

verschillende  kaartjes. 

Deze actie loopt tot en met woensdag 22 december 12.00 uur. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

Dit was de laatste Ons Actueel van 2021 

Wij wensen alle lezers van de nieuwsbrief fijne feestdagen en een 

warm 2022! 

    

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=225dc9703d&e=20dc372863


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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