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Van de redactie
Terwijl de aandacht van veel mensen in de Westerse wereld gericht
is op de opvang van en de zorg voor de vele vluchtelingen vanwege
oorlogsgeweld, wordt de wereld van de KBO getypeerd als omzien
naar en zorg voor elkaar. Deze karakteristiek blijkt ook weer uit de
inhoud van deze NieuwsFlitZ nummer 27.
Veel leesplezier!

Van het Dagelijks Bestuur
Op dinsdag, 6 oktober 2015 vergaderde het Dagelijks Bestuur (DB)
van KBO Zeeland. Ter voorbereiding op de bijeenkomst van de
Ledenraad van de Unie KBO op 15 oktober zijn een aantal beslispunten doorgesproken die betrekking hebben op het
samenwerkingsmodel van de provinciale bonden van de Unie KBO.
Genoemd kunnen worden:

het voorstel om te komen tot een toekomstplan voor vrijwillige
ouderadvisering en cliënt ondersteuning;

het ontwikkelen van een pilot om lokale belangenbehartiging te
ondersteunen;

de mogelijkheid om KBO-lid te zijn zonder bij een KBO afdeling te
zijn aangesloten;

eventuele rechtstreekse communicatie tussen Unie KBO en de
KBO-leden;

een nieuwe KBO website.
Daarnaast is het voornemen besproken tot een verdere samenwerking met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond).
Op deze manier zijn de twee vertegenwoordigers vanuit onze
provincie naar de Ledenraad goed voorbereid.
Het concept werkplan 2016 voor KBO Zeeland is doorgenomen en
gereed gemaakt voor besluitvorming door de Algemene Vergadering
(AV) in oktober. Zo zijn ook de concept begroting 2016 en het
vergaderschema 2016 als voorstel voor de AV vastgesteld.

Communiceren met DIGID
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KBO Zeeland

Op 5 oktober 2015 hebben een aantal KBO mensen uit Zeeland de
scholing gevolgd als (groeps)voorlichter Digitaal communiceren met
de overheid. Dat betekent dat deze mensen beschikbaar zijn voor
het verzorgen van voorlichting op welke wijze en bij welke aangelegenheden we met overheidsinstanties op een veilige manier kunnen communiceren. Een dergelijke voorlichting duurt ongeveer een
uur en is een onderwerp dat op afdelingsniveau kan worden
opgepakt.
De volgende KBO leden hebben deze scholing ontvangen; in
alfabetische volgorde: De heren W. van Acker (Hulst),
W.A. Adrianow (Goes), W.J. Copper (Goes), A.E. de Haas (Hulst),
W.R.E.J. Staelens (Eede), L.J.A. Vermeulen (Vlissingen),
P. Vrancken (Vlissingen).
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Voordelen bij
KBO Zeeland

Voordeelactie Delta N.V.
Tot op heden hebben 348 leden de kaart ingestuurd voor deelname
aan de Alles-in-1-actie. Van dit aantal hebben 274 leden besloten
deel te nemen.
Deze leden hebben samen ruim € 20.000 voordeel weten te behalen.

Het was een groot succes, reden om de actie ook in 2016 door te
zetten. Hiervoor zijn besprekingen gevoerd en is er een
principeafspraak met Delta gemaakt voor 2016. Het is de bedoeling
om in de Nestor van begin december de informatie voor het
komende jaar aan te leveren.
Meer informatie? Zie onze website www.kbozeeland.nl/ledenservice

Zorgverzekeringen
Ook de collectieve contracten zorgverzekering geven de komende
jaren weer een keuzemogelijkheid om voordeel te behalen.
Zoals u weet is er een collectief contract zorgverzekering bij Zilveren
Kruis Achmea te sluiten met respectievelijk 7,5% korting op het
basispakket en 10% op de aanvullende verzekering.
1900 leden meldden zich aan en behaalden samen een voordeel van
ruim € 125.000,-- per jaar.

Tevens heeft KBO Zeeland op verzoek van de leden ook een
collectief contract afgesloten bij CZ verzekeringen. Dat collectief
geeft de leden een korting van 5% op het basispakket.
Laat dit voordeel niet liggen en maak er gebruik van!!
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
http://tinyurl.com/pzkhajs
Vertel het aan uw vrienden en kennissen van deze voordelen,
vraag of ze lid willen worden en bezorg de KBO nieuwe leden.
Niets is mooier dan lid te worden van zo’n mooie en nuttige
vereniging zoals de KBO en dan nog geld toe te krijgen ook.

Koopkracht
2016

Onze voorstellen voor nieuw Belastingplan
De Unie KBO wil de lastenverlichting van 5 miljard ook ten goede
laten komen aan ouderen. Wij roepen de regering dan ook op om de
dalende koopkracht van ouderen echt te repareren.
Daartoe stuurden we een brief naar de Tweede Kamer met concrete
voorstellen voor het nieuwe Belastingplan 2016.
Dit zijn onze vijf voorstellen:
1-een structurele verhoging van de ouderenkorting;
2-het ongedaan maken van de afschaffing ouderentoeslag voor
huishoudens met een laag inkomen;
3-het verhogen van het heffingsvrije vermogen voor AOWgerechtigden naar 50.000 euro;
4-het betaalbaar houden van de huishoudelijke hulp voor ouderen
met een laag inkomen;
5-het maken van een jaarlijkse stapelingsmonitor.
Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer, bedoeld als
input voor fracties die nu hun reacties geven op deze
voorstellen.

KBO Zeeland
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Koester de wijkverpleegkundige!
Een goede wijkverpleegkundige is haar gewicht in goud waard. De
Unie KBO heeft lang gestreden voor haar terugkeer. Ons advies is
dan ook om de wijkverpleging te koesteren en er niet op te
bezuinigen. Want anders schieten we het doel van langer veilig thuis
wonen ruim voorbij… Een echt aanspreekpunt, een luisterend oor.
Dat de wijkverpleegkundige nu succes heeft en veel mensen graag
een beroep op haar doen, verbaast ons niets. Gaat dan alles goed?
De Unie KBO denkt van niet.
Wachtlijsten en cliëntenstops
We beginnen bij de financiering.
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben het budget voor de
wijkverpleging in 2015 ruimschoots overschreden. Ze voorzien voor
2016 een forse bezuiniging van circa 500 miljoen euro.
De gevolgen? Wachtlijsten, cliëntenstops en vermindering van
kwaliteit.
Begin 2015 kregen wij al signalen via ons Nationaal Meldpunt
Ouderenzorg dat ouderen worden gekort op persoonlijke verzorging
(douchen) en verpleging of dat er geen wijkverpleegkundige
beschikbaar is.
Eén aanbieder per wijk
En dan de keuzevrijheid. Als je intensieve zorg nodig hebt, dan is het
essentieel dat je je op je gemak voelt bij diegene die de zorg
verleent.
Maar zorgverzekeraars starten nu met het contracteren van
voorkeursaanbieders, mogelijk slechts één zorgaanbieder per wijk.
Dit betekent dat vrije verpleegkundigekeuze in het geding komt,
omdat niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen maar voor 75%
vergoed worden.
Zeven voorwaarden
Recent spraken we de Tweede Kamer toe over zeven belangrijke
voorwaarden om ouderen echt langer zelfstandig en veilig thuis te
kunnen laten wonen.
1. Bezuinig niet op wijkverpleging.
2. Houd wijkverpleging voor ouderen financieel toegankelijk.
3. Investeer in scholing; de spilfunctie van wijkverpleging
vereist HBO(+).
4. Borg de keuzevrijheid van patiënten.
5. Luister naar de wensen van zorgbehoevende ouderen en
andere patiënten.
6. Investeer in de inzet van e-health.
7. Stem de wijkverpleging en mantelzorg goed op elkaar af.
Een goede wijkverpleegkundige is goud waard. Ze verdient het om
haar belangrijke werk naar behoren te kunnen doen.
Klik hier voor onze presentatietekst voor de Tweede Kamer.

Illustratief YouTube filmpje over
mantelzorg
Klik hier om dit verhelderende filmpje over mantelzorg te bekijken.
KBO Zeeland
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Gevolgen afschaffing ouderentoeslag
Vanaf 1 januari 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft voor
AOW’ers met een laag inkomen. Hierdoor betalen ouderen net zo
veel belasting over hun vermogen als iedereen.
Wat zijn de (mogelijke) effecten voor u?
Iedereen die spaargeld, aandelen, een tweede huis of andere
bezittingen heeft, betaalt daar belasting over in box 3. Maar tot een
bepaalde grens is uw vermogen vrijgesteld van belasting: het
heffingsvrij vermogen. In 2015 ligt die grens op € 21.330 (voor
fiscale partners samen € 42.660). Hierboven betaalt u 1,2%
vermogensrendementsheffing.
Voor AOW’ers met een laag inkomen was die grens tot nu hoger,
zodat u over een kleiner deel van uw vermogen belasting betaalt.
Deze ouderentoeslag verdwijnt per 1 januari 2016. De Unie KBO
vindt dat deze maatregel voor lage inkomens moet worden
teruggedraaid. Lees meer
Meer belasting betalen
Afhankelijk van uw inkomen is de extra vrijstelling nu € 14.118, of
met partner € 28.236. Over dat bedrag betaalt u volgend jaar dus
wel 1,2% belasting in box 3. Dat scheelt u maximaal € 338 per jaar,
met een fiscale partner: € 676.
U merkt dit bij uw voorlopige aanslag over 2016 of als u geen
voorlopige aanslag krijgt, bij doen van de aangifte over 2016.
In 2015 betalen ongeveer 480.000 mensen minder belasting door
het hogere heffingsvrij vermogen.

Minder toeslagen
Huurtoeslag
Bij de huurtoeslag geldt een vermogensgrens van € 21.437 (met een
fiscale partner € 42.874)).
Hebt u per 1 januari 2016 meer vermogen dan dit bedrag, dan krijgt
u géén huurtoeslag meer.
Door het vervallen van het extra heffingsvrij vermogen raken circa
10.000 AOW’ers hun huurtoeslag kwijt. Dat kan oplopen tot wel €
4.000 per jaar.

Nieuwe tips van Eef:
Blijf financieel
weerbaar en voorkom
financieel misbruik!
Zie www.notaris.nl en
Tips van Eef

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en van de hoogte van
uw vermogen. U ontvangt zorgtoeslag als uw vermogen in 2016
maximaal € 103.423 (zowel per persoon als voor u en uw fiscale
partner samen) is.

Gevolgen thuiszorg en langdurige zorg
Ook andere regelingen waarbij de hoogte van uw inkomen of uw
vermogen een rol speelt, kunnen volgend jaar anders voor u
Voor al het nieuws vanuit
de UnieKBO kijkt u op onze uitpakken. Voorbeelden zijn de eigen bijdragen voor de thuiszorg en
langdurige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen.
website www.kbo.nl
Als voor u de extra vrijstelling verdwijnt, dan kunt u te maken
Indien u de digitale
krijgen met een hogere eigen bijdrage. Of kan een vergoeding of
NieuwsFlitZ niet meer wenst te tegemoetkoming lager worden of zelfs helemaal vervallen.
ontvangen, dan u kunt u zich
Verdiep u daarom goed in uw persoonlijke financiële en fiscale
afmelden via e-mail:
situatie. De belastingadviseur van uw afdeling kan u daarbij helpen.
jansenwfm@gmail.com
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