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ANBO heeft een optimistisch beeld van de senioren in Nederland. Ze zijn vitaal, ondernemend en levenslustig. Ze worden ouder en blijven langer

jong. ANBO wil dat ouderen actief blijven deelnemen aan de maatschappij en hun bijdrage kunnen blijven leveren. Zo bezien sluit de visie van

ANBO aan bij de participatiesamenleving, dat het kabinet Rutte II als kernbegrip van zijn beleid heeft gemaakt. De meeste veranderingen als

gevolg van dat beleid betreffen de thema’s waarop ANBO actief is: langer zelfstandig leven, de financiële positie van senioren, arbeidsparticipatie

en inzetbaarheid en waardig oud worden.

De grotere eigen verantwoordelijkheid in de zorg staat zonder sociaal netwerk onder druk. Langer thuis wonen kan niet zonder afdoende moge-

lijkheden voor woningaanpassing of verhuizing naar geschiktere woningen. Slechts met een fatsoenlijk inkomen kunnen mensen eigen beslissingen

nemen zonder aangewezen te zijn op anderen. Juist die randvoorwaarden, essentieel voor zelfstandigheid en zelfbeschikking, zijn door Rutte II

onvoldoende ingevuld. 

Dit document is een korte bijdrage aan de voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de periode 2017-2021. Het

is onze visie op de zaken waarover de politiek zich de komende jaren zal moeten buigen, gegoten in 21 aanbevelingen. Wij gaan uit van lef, hoewel

er soms met kleine ingrepen grote stappen te zetten zijn.

Meer weten? 
Neem vooral contact op! 
verkiezingen@anbo.nl



De departementen hebben allen hun eigen prioriteiten en aandachtsgebieden. Ondanks een inmiddels tien jaar oud advies1 zijn

er nog altijd geen interdepartementale werkgroepen die de vergrijzing als zodanig en de consequenties daarvan op alle

beleidsterreinen wegen.
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Als je verwacht dat burgers tot op hoge leeftijd participeren, dan moet je ze gelijkwaardig behandelen.

Bij de aanvraag van hypotheken, leningen en verzekeringen bijvoorbeeld. 

De Europese Commissie heeft, met ondersteuning van het Europees Parlement, een richtlijn opge-

steld om leeftijdsdiscriminatie bij de levering van goederen en diensten in te perken. De landen van

de Europese Unie zijn sinds 2008 aan het onderhandelen over de inhoud van deze regelgeving. Het

wordt tijd dat die regeling er komt.

Aanbeveling 2: 

Zorg voor Europese regels 

tegen discriminatie

Wij bepleiten een interdepartementale commissie voor ouderenbeleid, om de stapelingseffecten van

alle wet- en regelgeving te overzien. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico in de basisverzekering, de

eigen bijdragen voor zorg uit de Wmo, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie

tot inkomen. De onderlinge invloed van wetten en regels op elkaar is erg groot en tegelijkertijd te

vaak pas zichtbaar als het misgaat.

Aanbeveling 1: 

Zorg voor een betere samenhang 

tussen de beleidsterreinen

Als Europa niet over de brug komt, zorg voor nationale wetgeving.Alternatief voor aanbeveling 2: 

Nederlandse wetgeving is ook 

een oplossing

1 Rapportage themacommissie ouderenbeleid:

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/9/1/3/kst91340_2.html

Algemeen



Senioren zijn honkvast en hechten aan de eigen woning en de wijk. Los van hun eigen wensen wordt zelfstandigheid van hen

ook verwácht. De behoefte aan aangepaste woningen neemt toe, terwijl het aanbod van seniorvriendelijke woningen beperkt 

is en blijft; bij ongewijzigd beleid nemen de al bestaande tekorten niet af. Dat betekent dat senioren de bestaande woning moeten

aanpassen. Niet alleen om veilig en comfortabel te kunnen wonen, zodat het kostenbesparende element van langer thuis wonen

ook daadwerkelijk gehaald wordt. Gemeente, financiers, zorginstellingen en woningbouwcorporaties zouden samen moeten

werken om een voor de burger zo geschikt mogelijke oplossing te vinden. 

Mensen willen en moeten langer zelfstandig zijn, meer zelf beslissen, meer zelf regelen en kunnen in

minder gevallen terugvallen op de overheid. Echter, waar de beleidsuitvoerder (meestal de gemeente)

uitgaat van een burger die voorbereid is, voelt de burger zelf nauwelijks urgentie om de oude dag te

plannen voor wat betreft woning, zorg en inkomen. ANBO bepleit een grote cultuuromslag, liefst al

startend vanaf de basisschool, waarbij die toekomstige zelfredzaamheid nú wordt voorbereid. Dus:

wat betekent de andere verdeling tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheden? Welke

eisen kunnen en worden aan het netwerk gesteld? Maar ook: wat zijn de grenzen van zelfredzaam-

heid? ANBO bepleit een maatschappelijk discussie om de bewustwording te vergroten. 

De woningmarkt voor seniorvriendelijke woningen kent een groot tekort. Bij ongewijzigd beleid loopt

dit tekort op, met name in het prijsgebied tussen €700 - €1000 kale huur. De oplossing zit in het aan-

passen van de bestaande woningvoorraad (ruim zeven miljoen woningen) en niet in nieuwbouw.

Woningaanpassing is en blijft dus het credo. De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de burger

zelf, maar deze moet daarin wel ondersteund worden. Wanneer burgers zelf over onvoldoende

middelen beschikken zijn ze afhankelijk van het gemeentelijk beleid (Wmo), van de bank voor het ver-

krijgen van een lening, het inzetten van overwaarde op hun koopwoning of van de woningbouw -

corporatie. Los van de hogere lasten of een huurverhoging, is het dus maar zeer de vraag of het lúkt

om een woning aan te passen. Het Rijk heeft en houdt de verantwoordelijkheid om alle partijen aan

te jagen.
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Langer zelfstandig leven 

Aanbeveling 3:

Laat burgers zich op tijd

voorbereiden op hun oude dag

Aanbeveling 4: 

Vergroot het aanbod van 

seniorvriendelijke woningen, 

vooral door noodzakelijke 

woningaanpassingen bereikbaar

te maken



•    De Blijverslening is een lening waarmee de bestaande woning levensloopbestendig gemaakt kan

worden, ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Beloon gemeenten die

de blijverslening inzetten;

•    Na de crisis moesten de banken hun risico’s verminderen. Hierdoor zijn er stringente criteria aan

leningen en hypotheken gekomen, die het banken beletten (ouderen) oplossingen aan te bieden

om overwaarde te verzilveren. De banken kunnen niets zonder aangepaste eisen en  regelgeving.

Stimuleer banken hiermee, zodat het gemakkelijker wordt overwaarde in te zetten voor woning -

aanpassing;

•    Stimuleer private investeerders en woningcorporaties, bijvoorbeeld door de opbrengsten van de

verhuurdersheffing, gekoppeld aan investeringen, terug te sluizen.

Met de invoering van de Wmo 2015 hebben gemeenten een grotere beleidsvrijheid gekregen. Vrijheid

in hoe zij het Wmo-onderzoek inrichten, de inhoud van voorzieningen die zij aanbieden en de resultaten

op Wmo-gebied. Beleidsvrijheid is goed, maar zonder (inzicht in de) basisvoorzieningen doolt de burger

rond en is ook voor het Rijk volkomen onduidelijk welke gemeente het goed doet en welke juist niet. 

ANBO heeft 30 juridisch onderbouwde spelregels voor een goede uitwerking van het Wmo-onder-

zoek ontwikkeld. Deze spelregels verschaffen duidelijkheid over wat mensen kunnen verwachten en

geven betere toegang tot Wmo-voorzieningen. Op www.anbo.nl/wmo-spelregels zijn deze spel-

regels te vinden. ANBO bepleit een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met basisvoorzieningen

voor de Wmo. 

We zien over- maar ook onderbesteding van het Wmo-budget. ANBO bepleit het niet langer lumpsum

aanbieden van rijksmiddelen voor een budget ‘sociaal domein’, maar het oormerken van geld, uit-

gaande van de eerder genoemde basisvoorzieningen. Gemeenten dienen rekenschap af te leggen

over het gevoerde beleid en dat kan alleen als aan het begin helder is wat de normen hiervoor zijn. 
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Langer zelfstandig leven 

Aanbeveling 4: 

Vergroot het aanbod van 

seniorvriendelijke woningen, 

vooral door noodzakelijke 

woningaanpassingen bereikbaar

te maken

Aanbeveling 5: 

Voer vaste spelregels in

bij de uitvoering van de Wmo

Aanbeveling 6:

Oormerk Wmo-uitgaven



Gemeenten communiceren niet helder over welke Wmo-voorzieningen zij aan inwoners aanbieden

en tegen welke voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO (www.anbo.nl/wmo-spelregels).

ANBO wil dat gemeenten zuiver communiceren over welke verwachtingen burgers mogen hebben:

welke voorzieningen zijn er, welke criteria worden hierbij gehanteerd, welke eigen bijdrage is er en

hoe is deze berekend. ANBO vermoedt dat overschotten van het Wmo-budget deels een gevolg

zijn van slechte commu nicatie en onwetendheid bij burgers. Communicatie – en ook daaraan mini-

male eisen stellen – is dus stap 1. 

Nu de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuners bindend is verklaard bepleit ANBO

nóg een stap: gemeenten moeten onderhandelen en inkopen op basis van de gewenste zorgkwaliteit

en de samenstelling van de populatie. Gemeenten moeten niet langer alleen uren inkopen. 

Langer zelfstandig leven 

Aanbeveling 7: 

Laat gemeenten duidelijk

zijn over de inhoud van

Wmo-voorzieningen

Aanbeveling 8: 

Laat populatie en kwaliteit 

leidend zijn bij inkoop hulp

en ondersteuning 

Het aantal DBC’s of verrichtingen bepaalt de vergoeding door de verzekeraar. Preventie is nu niet

aantrekkelijk voor de zorgverzekeraar. De beste korte termijn-oplossing is een preventiefonds.

Aanbeveling 9: 

Beloon preventie

6



De economische crisis heeft stevig huisgehouden aan zowel de onder- als de bovenkant van de arbeids-

markt. ANBO vindt dat er generatie-verbindende maatregelen nodig zijn, om de arbeidsmarkt voor

zowel jongeren als senioren vlot te trekken. Oudere werknemers worden als te duur beschouwd; de

hardnekkige gedachte van de senior als dure en inefficiënte werknemer is voor een groot deel ge-

baseerd op een fictief imago.

ANBO wil bevorderen dat senioren op een volwaardige wijze tot hun pensionering kunnen werken.

Onder andere door: 

•    Verlaging van de bruto arbeidskosten door middel van verdere lastenverlichting voor werkgevers;

•    Faciliteren van de scholing voor werkende senioren door middel van een voucher voor een

tweede loopbaan. Laat de Rijksoverheid een ‘reset’ faciliteren, waarbij de werknemer zich kan

(her)oriënteren op de laatste fase van zijn of haar loopbaan; 

•    Maak het bespreekbaar speciale, leeftijdgebonden cao-regelingen af te bouwen;

•    Een actieve rol van de overheid bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie. De overheid moet hierin

het voortouw nemen;

•    Deeltijdpensioen en -AOW te optimaliseren zodat werken en pensioen naast elkaar mogelijk zijn.

Dit is een nieuw pleidooi voor de flexibilisering van AOW en pensioen;

•    Sterkere fiscale stimulering van indienstname van langdurig werklozen;

•    Verlaag de toegangsleeftijd voor de IOW, IOAW en/of IOAZ;

•    Creëer een fonds om bij werkloosheid pensioenopbouw te laten doorgaan. Dit fonds bestond in

de vorm van het FVP tussen ’73 en ’11. Het fonds is geliquideerd omdat er teveel gebruik van ge-

maakt werd. Het is belangrijk om de lessen uit het FVP te trekken en een beter model te maken.

Arbeidsparticipatie en inzetbaarheid

Starters en 50-plussers zijn heel kwetsbaar gebleken toen de arbeidsmarkt kromp. Zeker oudere werknemers – 50-plus – lukt

het nauwelijks nog om na werkloosheid duurzaam aan het werk te komen. Momenteel is 40 procent van de langdurig werklozen

ouder dan vijftig jaar. In 2015 waren er 143.000 ouderen van 55 tot 65 jaar die geen werk voor 12 uur of meer per week hadden,

maar dat wel zouden willen. Dat waren er 21.000 meer dan een jaar eerder. 
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Aanbeveling 10:

Dring de langdurige werkloosheid

onder senioren terug



De Nederlandse samenleving draait voor een aanzienlijk deel op vrijwilligers. De onbezoldigde inzet

van mensen voor hun naasten is de laatste jaren belangrijker geworden. In 2014 besteden Neder-

landers gemiddeld 18 uur per maand aan vrijwilligerswerk. 71 Procent van de mantelzorgers onder

65 jaar combineert hun zorgtaak met een betaalde baan2. Werkende mantelzorgers leveren vooral

eigen vrije tijd in; formeel verlof wordt alleen ingezet als laatste redmiddel. ANBO hecht er grote waarde

aan dat werkgevers en de overheid oog hebben voor de mantelzorgtaken die hun werknemers ver-

richten. Beleid om de balans tussen werk en privé te verbeteren is daarvoor van belang. 

Reeds gepensioneerde mantelzorgers zijn vaak voor een groot deel verantwoordelijk voor de on-

dersteuning van hun partner. De belasting van deze groep mantelzorgers is groot en de aandacht

voor respijtzorg en ondersteuning vanuit gemeenten voor deze groep is vaak te summier. 

Ook hier heeft de Rijksoverheid (te) weinig invloed, maar een aantal zaken is mogelijk. ANBO stelt voor:

•    Versterk de wettelijke positie van de mantelzorger; zowel in relatie tot arbeid (bijvoorbeeld mantel-

zorgverlof) als in relatie tot de coördinatie van zorgtaken zelf. Ruimer en wettelijk geregeld verlof

met loondoorbetaling is de oplossing. Dit mag niet afhankelijk zijn van de welwillendheid van de

werkgever;

•    Erken en bescherm de rol die vrijwilligers kunnen hebben in het verlagen van maatschappelijke

(zorg)kosten. Bijvoorbeeld door preventie van vereenzaming. Door middel van vrijwillige Sociaal

Netwerkers pakt ANBO die rol op, maar wetgevers en lokale bestuurders moeten de meerwaarde

van deze taak zien en ondersteunen;

•    De ondersteuning van mantelzorgers en het verlenen van respijtzorg is een cruciale taak van ge-

meenten die te weinig wordt opgepakt, terwijl het vanuit Wmo wél vereist is. Maak werk van

minimale kwaliteitseisen in de Wmo, óók in relatie tot respijtzorg.

Arbeidsparticipatie en inzetbaarheid

2 Informele zorg in Nederland, monitor 2013

Aanbeveling 11:

Ondersteun vrijwilligers

en mantelzorgers 
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Vooral de koopkrachtpositie van senioren met een laag inkomen en een hoge zorgvraag wordt slechter.

Aan de inkomenskant profiteren zij niet of minimaal van maatregelen in de plus, aan de zorgvraagkant

doen hogere eigen bijdragen en een hoger eigen risico een steeds groter wordende aanslag op de

koopkrachtruimte. Mensen met lage inkomens profiteren niet van belastingvoordeel. Daarmee valt

iedere maatregel om de belastingdruk te verminderen voor deze groep volledig in het water. Voorts

hebben fiscaal aftrekbare zorgkosten, die bij hogere inkomens juist wel tot een financieel voordeel

leiden, geen positief effect (anders dan via de ingewikkelde regeling Tegemoetkoming Specifieke

Zorgkosten). ANBO stelt in verband hiermee voor om in gevallen waarbij het bedrag van de totale

heffingskorting meer bedraagt dan de berekende inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

het verschil te laten uitbetalen door de Belastingdienst.

Mensen met een lager inkomen hebben in het algemeen een hogere zorgvraag. Door het eigen

risico gaat er jaarlijks een fors deel van het inkomen van deze groep naar zorg. Steeds vaker consta-

teren we zorgmijdend gedrag om de rekening niet nóg verder te doen oplopen. ANBO bepleit een

systeem van eigen betalingen waarin lage inkomens worden ontzien. Daarnaast zijn maatregelen

nodig voor gepensioneerden met middeninkomens. Ook zij worden geconfronteerd met hogere

eigen bijdragen in de zorg, terwijl het besteedbaar inkomen in deze groep steeds kleiner wordt. Daar-

bij vallen zij ondanks de stapeling van kosten vaak buiten het bereik van een aantal nivellerende maat-

regelen. Een in komensafhankelijke systematiek is het meest logisch: mensen met een lager inkomen

betalen een veel lager eigen risico dan mensen met een hoger inkomen.

Financiële positie van senioren

Door verschillende oorzaken is de koopkracht van gepensioneerden sinds 2009 sterk afgenomen. Enerzijds komt dit door de

ontwikkelingen op de financiële markten die gevolgen hebben voor de pensioenen in de tweede pijler, anderzijds door maat -

regelen vanuit de overheid dan wel het achterwege blijven van maatregelen. Waar ruimte is voor verbetering door een gunstiger

economie en betere welvaart moeten senioren evenredig in de positieve ontwikkeling delen. Dus: dicht de kloof tussen werkenden

en gepensioneerden.
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Aanbeveling 12:

Zorg dat ook lage inkomens 

profiteren van belastingmaatregelen

Aanbeveling 13:

Maak eigen risico en eigen

bijdragen inkomensafhankelijk



In 2015 hebben ITS en SEO, in opdracht van ANBO, onderzoek gedaan naar de koopkracht van ge-

pensioneerden. Conclusie was dat zij er in de crisisjaren zes keer harder op achteruit gegaan zijn dan

werkenden. De fictie dat alle gepensioneerden hun schaapjes op het droge hebben, in combinatie

met het mantra ‘werken moet lonen’ maakt dat koopkrachtreparatie voor gepensioneerden geen

prioriteit heeft gehad. Inzicht in de werkelijke koopkrachtcijfers zuivert de discussies en verhoogt de

urgentie. 

Pas in 2019 wordt een nieuw pensioenstelsel verwacht. Tot die tijd moeten pensioenfondsen het doen

met regels die nadelig kunnen uitpakken voor gepensioneerden. De kunstmatig lage rente van de

Europese Centrale Bank en de verlaagde rekenrente door De Nederlandse Bank zullen tot kortingen

op de pensioenen in de tweede pijler leiden. De genoemde maatregelen hollen de pensioenen nog

verder uit dan in de afgelopen jaren al is gebeurd.  Daarom moet er flexibeler omgegaan worden met

de rekenrente (ufr) en de buffereisen van pensioenfondsen. Tot er een nieuw pensioenstelsel is, mag

er niet meer worden gekort op de aanvullende pensioenen.

Het systeem van toeslagen lost problemen die aan de voordeur zijn ontstaan, aan de achterkant op.

Daarbij komt dat het systeem ingewikkeld en arbeidsintensief is en dus duur. ANBO geeft er de voor-

keur aan om de problemen al bij de voordeur het hoofd te bieden. Met als doel dat toeslagen niet

langer nodig zijn, en daarmee een forse besparing oplevert.

Allereerst de zorgtoeslag: deze is ingevoerd om mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming

te verstrekken omdat zij de hoge nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet konden

betalen. Het systeem, in 2006 bij de introductie van de Zvw ingevoerd, is zijn doel inmiddels volledig

voorbij geschoten. Immers, meer dan 60 procent van de zorgverzekerden ontvangt een zorgtoeslag.

Financiële positie van senioren

Aanbeveling 14:

Laat jaarlijks door het CPB

onderzoeken hoe het gesteld is

met de koopkracht van

gepensioneerden

Aanbeveling 15:

Ga flexibeler om met rekenregels

voor pensioenfondsen

Aanbeveling 16:

Maak zorgtoeslag overbodig
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ANBO stelt voor:

Verlaag het bedrag van de nominale premie dusdanig dat de zorgtoeslag niet langer nodig is. Dat

levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 5,5 miljard (naar de huidige stand) op. De lagere

opbrengst van de nominale premie kan worden gedekt door een deel van de Wet uniformering loon-

begrip (Wul) terug te draaien. Als gevolg van de Wul is een kloof ontstaan in de premieheffing tussen

werkenden en gepensioneerden. Door werknemers via de inkomensafhankelijke bijdrage weer te

laten bijdragen aan het zorgverzekeringsfonds kan het tarief dalen. Omdat iedereen profiteert van

de lagere nominale premie is (loon)ruimte aanwezig. Gevolg: werkgevers gaan minder betalen,

werkenden gaan niet of nauwelijks  meer betalen en gepensioneerden gaan iets minder betalen.

In het regeerakkoord van het laatste kabinet is een zwaar bekritiseerde, niet goed doordachte en

uiteindelijk nooit ingevoerde inkomensafhankelijke zorgpremie bedacht. Voor een (beter doordachte)

herkansing is lef nodig. 

Er kan fors op de uitvoering van zowel de zorg- als de huurtoeslag worden bespaard. Thans wordt

de toeslag bij wijze van voorschot én op aanvraag toegekend. Als de definitieve inkomens gegevens

van de aanvrager (en eventueel van diens toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, wordt

de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. 

Per jaar vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke werkzaamheden

om na te betalen en terug te vorderen. ANBO stelt voor om de toeslagen voortaan ambtshalve toe

te kennen op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. Voor

de praktijk betekent dit dat het toeslaginkomen van het jaar T-2 bepalend is; de toeslag voor het jaar

2016 wordt dan dus gebaseerd op het verzamelinkomen 2014. Alleen ingeval van afwijkend inkomen

ten opzichte van het toetsingsjaar kan het jaar T als toetsingsjaar dienen.

Financiële positie van senioren
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Aanbeveling 16:

Maak zorgtoeslag overbodig

Alternatief voor aanbeveling 16:

Versimpel de uitvoering

van toeslagen



De professional houdt zich ook in de zorg voor een heel groot deel van de beschikbare tijd bezig met

de administratie. Verschillende proeven met regelarme zorg leidden tot meer maatwerk en minder

kosten. De pilots zijn al gedraaid in de instellingen. 

De keerzijde van meer noodzaak om mantelzorgers te steunen is het risico op ‘ontspoorde mantel-

zorg’; situaties waarbij zowel moedwillig als onbedoeld ouderenmishandeling in de vorm van financiële

uitbuiting plaatsvindt. Breidt de bewustwordingscampagne op dit vlak uit; onderzoek of senioren de

weg weten te vinden naar meldpunten Veilig Thuis en ga aan de slag met het plan van aanpak op ter

voorkoming financiële uitbuiting.

Waardig oud worden

Intensieve zorg moet altijd beschikbaar zijn, thuis of in een instelling, wanneer mensen ziek worden of wanneer de laatste

levensfase is aangebroken. Goede, menswaardige zorg op maat is nodig voor de meest kwetsbare mensen. Waardig oud wor-

den in de laatste levensfase betekent zelfredzaamheid daar waar dit nog kan, en ondersteuning waar het moet. Maar te allen

tijde met respect en waardigheid. Opname in een verzorg- en of verpleeghuis betekent niet dat keuzes ingeperkt moeten worden

en dat afhankelijkheid van de hulpverlening moet leiden tot het volledig inleveren van de individuele behoeften.

Aanbeveling 17: 

Regelarme zorg is 

mensgerichte zorg

Aanbeveling 18: 

Zorg voor uitbreiding van de

campagne stop ouderenmishandeling
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Senioren krijgen meer te maken gezondheidsproblemen. Daar waar de basisverzekering voor iedereen

toegankelijk is mogen verzekeraars voor de samenstelling van het pakket voor de aanvullende

verzekering wel selectie toepassen. Ook de premies en het eigen risico voor de aanvullende verze-

keringen kunnen heel erg verschillen. Onderzoek laat zien dat ouderen nu al veel meer voor de aan-

vullende verzekeringen betalen dan jongeren. Aangezien veel zaken die voor ouderen van belang

zijn (zoals fysiotherapie en hulpmiddelen) in de aanvullende verzekering opgenomen zijn, is het

essentieel dat ook deze verzekering betaalbaar blijft en niet leidt tot uitsluiting. De Nederlandse Zorg-

autoriteit moet de ontwikkelingen in de aanvullende verzekering blijven monitoren zowel op toegan-

kelijkheid als betaalbaarheid. Leeftijd is geen criterium (zie hiervoor ook aanbeveling 2). Alertheid moet

er zijn om te voorkomen dat zaken die voor ouderen belangrijk zijn naar de aanvullende verzekering

overgeheveld worden. Denk hierbij aan onderdelen van de wijkverpleging. Verzekeraars worden

risicodragend voor de levering van wijkverpleging en dit kan leiden tot kostenbesparing. Een goede

risicoverevening op deze onderdelen is dan ook essentieel. Ook de informatievoorziening aan ver-

zekerden over de aanvullende verzekeringen dient helder te zijn, zodanig dat een goede vergelijking

mogelijk is en dat verzekerden goed weten waar ze voor betalen.
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Waardig oud worden

Aanbeveling 19: 

Aanvullend verzekeren mag

niet onmogelijk zijn

voor zieken of senioren 

In het regeerakkoord van Rutte II is de ambitie opgenomen de maximale eigen bijdrage in de Wlz vrij

te laten. Dit leidt ertoe dat private initiatieven snel goedkoper worden dan zorg in instellingen. Dat

ondermijnt de solidariteit en leidt uiteindelijk tot ‘armenzorg’.

Aanbeveling 20:

Maximeer de eigen bijdrage in 

de Wlz waardoor de kloof tussen

rijk en arm in de zorg in ieder 

geval niet groter wordt



Met de in 2015 ingezette hervormingen in de langdurige zorg is de anti-cumulatie van eigen bijdragen

opgeheven. Voorheen kon het totaal van de eigen bijdragen niet meer zijn dan een vooraf vastge-

stelde grens. Vanaf 2015 is weliswaar iedere eigen bijdrage gemaximeerd, maar het totaal niet. ANBO

vindt dat de anti-cumulatie weer moet worden hersteld.

Waardig oud worden

Aanbeveling 21:

Maximeer het totaal van de eigen 

bijdragen in de zorg, zodat de zorg

ook voor arme senioren

betaalbaar blijft
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Bezoekadres

Houttuinlaan 3, 3447 GM  Woerden

Postadres

Postbus 2012, 3440 DA Woerden

Telefoon (0348) 46 66 66 

E-mail info@anbo.nl

Website www.anbo.nl 

ANBO gelooft in een maatschappij waarin een ieders waarde en kwaliteiten

tot op hoge leeftijd worden erkend en benut. We behartigen de belangen

van onze leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Dit

doen we door onze leden een krachtige stem te geven in landelijke en

lokale beleidsbeïnvloeding. Ook ondersteunen we onze leden met kennis,

advies en ledenvoordeel. Het uitgangspunt hierbij is: gedeelde belangen

gaan vóór deelbelangen. ANBO is er voor oud én jong, ziek én gezond,

arm én rijk. Zo werken we aan een samenleving waarin een duurzaam

evenwicht bestaat tussen alle generaties, die van nu en die van straks.

ANBO is er voor iedereen.


