
    

 

 

Pensioenpotjes mogen 

samengevoegd worden. 
 

 

  



 

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een nieuwe wet, waarmee 

kleine pensioenen mogen worden samengevoegd. Het gaat om 

pensioenen tussen 2 en 468 euro per jaar. 

  

Veel van deze kleine pensioenen werden tot nu toe afgekocht. Met de 

wet wilde staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken het 

mogelijk maken dat de kleine pensioenen worden samengevoegd tot 

één groter bedrag dat pas wordt uitgekeerd bij het bereiken van de 

pensioenleeftijd. 
  

 

ZORG 

 

  

Woord en daad liggen bij dit kabinet ver uiteen. 
  

Het nieuwe kabinet is ontrouw aan de eigen principes. Althans: dat 

valt te lezen in een brief die de KNVG samen met zusterorganisatie 



 

NVOG aan de Tweede Kamer heeft geschreven over het 

regeerakkoord. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen, dat burgers 

oud kunnen worden in de eigen omgeving, zo staat in het 

regeerakkoord. KNVG en NVOG zeggen te twijfelen of dit 

uitgangspunt met het huidige regeringsbeleid waargemaakt kan 

worden. 

  

De brief is 24 november 2017 gestuurd aan de leden van de 

commissie VWS van de Tweede Kamer. 

  

Kabinet heeft geen visie 

“Waar het fundamenteel aan ontbreekt, is een visie op de zorg op 

langere termijn”, aldus voorzitter Joep Schouten van de KNVG en 

Jaap van der Spek van de NVOG.  Ze hebben geen idee waar de 

regering naar toe wil. 

“Wij hadden een visie verwacht die recht doet aan o.a. de 

technologische ontwikkelingen, de steeds sterkere vergrijzing die de 

vraag naar zorg snel doet toenemen en de veranderende inzichten op 

het gebied van gezondheid in zijn algemeenheid”. 

  

Beleid is niet realistisch 

Dat het nieuwe kabinet zich gaat inspannen om meer zorg vanuit het 

ziekenhuis te verplaatsen naar het eigen huis noemen de beide 

voorzitters positief. Daarbij hoort wel een uitbreiding van de 

wijkverpleging en met betrekking tot dat onderwerp bevat het 

regeerakkoord geen plannen, zeggen de voorzitters van de 2 

ouderenorganisaties, die in totaal 300.000 leden vertegenwoordigen. 

Daarom twijfelen ze ook op dit punt aan het realiteitsgehalte van het 

regeringsbeleid. 

  

Brief lezen? 

Klik hier 

 

http://www.knvg.nl/media/1688701/2017.701%20brief%20nvog%20-knvg%20aan%20cie%20vws%20tk%20-%20regeerakkoord%20-%20ouderenzorg%20en%20begroting%20vws%202018.pdf


 

KNVG pleit voor meer 

samenwerking binnen de zorg. 
Ruim 20 samenwerkende (ouderen)organisaties, waaronder 

KNVG en zusterorganisatie NVOG hebben een coalitie gevorm 
voor een ouderenvriendelijke samenleving. Het actieplan is nu 

samengevat in een “Pleidooi voor een ouderenvriendelijke 
samenleving”. 

  
Het Pleidooi is maandag 20 november 2017 aan de minister van 
VWS Hugo de Jonge overhandigd door de directeur van KBO-

PCOB Manon Vanderkaa (links op de foto) en de directeur van de 
Patiënten Federatie Nederland Dianda Veldman (rechts) 

  
Beter afstemmen 

De coalitie wil vooral de zorg beter regelen voor ouderen met een 
geringe financiële draagkracht en geeft aan zelf initiatieven te 

zullen nemen, maar dit niet te kunnen zonder steun van landelijke 
en lokale overheid. 

De 24 organisaties gaan zich inspannen om vraag van ouderen 
en aanbod vanuit de zorgverlening beter op elkaar af te stemmen. 

  
Regelgeving 

De coalitie gaat o.a. inventariseren waar regelgeving een goede 



 

zorg hindert en zal aandringen op aanpassing daarvan. 
Daarnaast vindt de coalitie dat er voor ouderen met een 

zorgvraag meer keuzemogelijkheden moeten komen afgestemd 
op de persoonlijke situatie 

  
Betere aanpak 

Zorg wordt geleverd door een groot aantal organisaties, maar een 
integrale aanpak ontbreekt aldus de coalitie. Het tot stand 

brengen van meer samenwerking en afstemming zal wordt dan 
ook een van de belangrijkste speerpunten. 

  
Wie doen mee? 

ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg en Welzijn, 
Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, 

KNVG/NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten 
Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 

Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, 
Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging 
Reumazorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, 

Zorgbelang Nederland. 
  
  

Actieplan downloaden? 

Ga naar: www.knvg.nl 

 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/knvg-wil-ouderenvriendelijke-samenleving.aspx


  

Zorgverzekeraars bedotten de boel 
  

De Consumentenbond komt in het geweer tegen de vele zogenaamde 

“kloonpolissen”. Dat zijn basisverzekeringen met identieke 

voorwaarden, maar met een andere naam. In 2018 kunnen 

consumenten kiezen uit 57 verschillende basisverzekeringen, maar 

1/3 daarvan is een kloonpolis, die zich alleen in naam onderscheidt 

van andere polissen. 

  

Consumentenbond: stop de kloonpolissen 

Daardoor wordt aan de consumenten een keuze gesuggereerd die in 

werkelijkheid niets voorstelt. Wel is er een aanmerkelijk prijsverschil. 

De basisverzekeringen worden in omloop gebracht door de 4 grote 

zorgverzekeraars. De Consumentenbond voert actie tegen deze 

schijnkeuze en vindt dat er een eind gemaakt moet worden aan de 

kloonpolissen. 

  

Zelfde qua inhoud, verschil in prijs 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/pensioenmeter-september-2017.aspx


 

Inhoudelijk lijken de kloonpolissen dan wel op elkaar, maar qua premie 

niet. 

• Zo kost de duurste zorgkeuzepolis van CZ 122,60 euro, maar 

kan dezelfde polis bij Ohra (ook onderdeel van het CZ-concern) 

afgesloten worden voor 107,95 euro per maand. 

• Achmea heeft 5 kloonpolissen waarvan de maandpremie 

volgens de Consumentenbond uiteenloopt van 105,50 euro tot 

119,45 euro. 

• Bij VGZ zijn er prijsverschillen tussen 6 identieke polissen. De 

goedkoopste kost daar 109,84 euro en de duurste 122,20 euro. 

• Menzis heeft 2 kloonpolissen, die maar 1 euro in prijs 

verschillen. 

 Foto: Consumentenbond. 

  

BRON: Consumentenbond: 

  

 

WONEN 

 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/weer-schijnkeuze-door-kloonpolissen-zorgverzekeraars?cid=sea_google_zorgverzekering_rlsa&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUiiibLHTI0iqHld7tVsT0xw-wORjVjjW9YFuckNg79y8JG1u7-z-IzRoCLyoQAvD_BwE
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2017/weer-schijnkeuze-door-kloonpolissen-zorgverzekeraars?cid=sea_google_zorgverzekering_rlsa&gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUiiibLHTI0iqHld7tVsT0xw-wORjVjjW9YFuckNg79y8JG1u7-z-IzRoCLyoQAvD_BwE


 

Maakt Rutte III de beloftes waard? 
Volgens De Telegraaf van 22 november 2017 stelt het kabinet de 
energierekening zonniger voor dan de meeste huishoudens de 

komende jaren op de mat zullen vinden. 
 

Cijfers ministerie 
Het ministerie van Financiën becijfert dat huishoudens gemiddeld 
een stijging van 35% krijgen. Dat komt neer op 138 euro extra in 

2021. 
 

Cijfers in werkelijkheid 
Dit beeld wordt vertekend doordat ervan uit wordt gegaan dat een 
deel van de huishoudens dankzij zonnepanelen en woningisolatie 
amper energiekosten hebben. Zo trekt deze relatief kleine groep 

het gemiddelde flink omlaag. Maar veel mensen in een 
huurwoning kunnen van deze voorzieningen helemaal niet 

profiteren, omdat bijvoorbeeld de verhuurder van de woningen 
weigert om aan verduurzaming te doen. Wie geen 

energiebeperkende maatregelen kan treffen zal dus met een 
rekening worden geconfronteerd die aanzienlijk hoger is dan het 
kabinet nu voorspiegelt, zegt o.a. ook de Vereniging Eigen Huis. 



 

 
Volgens berekeningen van het onderzoekscentrum ECN zal de 
nota in werkelijkheid honderden euro’s hoger kunnen uitpakken. 

 
Artikel lezen? klik hier. 

 

 

Loon voor later. 
 

Wilt u dagelijks op de hoogte zijn van ontwikkelingen die uw 

inkomenspositie raken , volg dan het nieuws op: 

 

www.loonvoorlater.nl 

  

https://blendle.com/i/de-telegraaf/energienota-hoger/bnl-telegraaf-20171122-1_04_1?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXRlbGVncmFhZi0yMDE3MTEyMi0xXzA0XzEifQ%3D%3D
http://www.loonvoorlater.nl/
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