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Pensioengedoe blijft onbegrijpelijk  
50PLUS krijgt soms het verwijt, dat de partij zich te veel bezighoudt 

met de pensioenproblematiek. We begrijpen die kritische woorden wel, 

maar stellen meteen vast, dat de problemen rond de pensioenen nog 

levensgroot zijn en veel onzekerheid veroorzaken. 



Hoe krijg je uitgelegd, dat de pensioenenpot voor de crisis gevuld was 

met 700 miljard euro en dat tijdens de jaren van crisis diezelfde pot is 

gegroeid naar 1400 miljard? 

En dan zou er geen ruimte zijn voor indexering, ja zelfs gevaar bestaan 

voor korten!! Dit is geen zinnig mens uit te leggen. 50PLUS wenst deze 

uitleg ook niet voor zoete koek aan te nemen, want het klopt gewoon 

niet. 

En omdat zoveel ouderen kampen met deze onzinnige onzekerheid en 

omdat hun het hun toekomende pensioen zo deels wordt onthouden, 

daarom blijven wij van 50PLUS strijden tegen deze mistoestand. 

De pensioenpotten laten oplopen om er als overheid op een later 

tijdstip weer een graai in te kunnen doen zoals in het verleden ook al 

eens gebeurde. Het zal toch niet waar zijn! Help ons mee en word actief 

lid, want alleen als we in de Tweede Kamer groot zijn kunnen we 

daadwerkelijk een vuist maken. 

 

Paarse zaterdag van start 

Het project ‘paarse zaterdagen’ loopt inmiddels een aantal weken. De 

bedoeling is, dat 50PLUS eens per maand in een stad actief is om 

mensen op straat aan te spreken, om leden te werven en onze 

boodschap te verspreiden. De eerste ervaringen zijn wisselend. Het 

publiek reageert op verschillende plekken anders. Op zich is dat niet 

erg. Duidelijk is wel, dat 50PLUS niet alleen actief wil zijn in 

verkiezingscampagnes, maar ook daarbuiten zich voor haar leden 

inzet.Uit oogpunt van p.r., zien en gezien worden is paars op straat een 

prima idee. 

 

Actiecomité wil vuist maken tegen 

kabinetsbeleid 

‘Het is nú tijd dat senioren zich laten horen!”, vindt het actiecomité 



 

Herstelproject van onrecht. Ouderen leveren steeds meer in, terwijl alle 

kosten stijgen en de pan uitrijzen. De koopkracht van ouderen daalt 

jaar na jaar. Om dat te stoppen bereidt het comité – dat zijn thuisbasis 

heeft in Gelderland, maar wil uitbreiden naar andere provincies - 

protestacties voor. Het comité wil één vuist maken, als niet te missen 

signaal naar de regeringspartijen. Wie actiecomité Herstelproject van 

onrecht wil steunen, kan zich melden via actie@50pluspartij.nl. 50PLUS 

zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het ouderencomité. 

LEES MEER 

 

Een nieuwe lente en een nieuw 

geluid 

Het is inmiddels oerend duidelijk: de lente is begonnen. In het politieke 

wereldje verschijnen alom voorjaarsnota’s, perspectievennota’s en 

dergelijke. Deze zijn allemaal bedoeld om de toekomst voor te 

bereiden.  

En onze regering? Is die ook met de toekomst bezig? Eerlijk gezegd is 

daar niet zo veel van te merken. Men hobbelt van struikelblok naar 

struikelblok. Dan is er weer een staatssecretaris van onderwijs en 

media die hinkend en kreupelend verder moet, dan weer een minister 

van veiligheid die zichzelf niet eens echt in veiligheid kan brengen en 

onlangs weer een minister van binnenlandse zaken die zich moet 

verantwoorden voor twitterberichtjes.  

En zijn er dan al oplossingen voor de grote problemen? Het blijft 

vooralsnog veel bij constateringen. Het blijft bij kibbelen en toch 

elkaars handje vasthouden. Kortom, voor de gewone burger is er geen 

touw aan vast te knopen. Een nieuwe lente is er, nu het nieuwe geluid 

nog! 

 

 

mailto:actie@50pluspartij.nl
http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=0d1a697fee&e=64636eb7e7


 

Referendum toch mislukt? 
Hoe je ook over referenda denkt, we hadden er een en de regering zit 

nu met de uitkomst in haar maag. De hele procedure blijkt nogal 

gammel te zijn. Immers, het was een raadgevend referendum, zodat 

het kabinet er zich niets van aan hoeft te trekken. Slechts een derde 

van de kiezers deed mee, zodat de vraag gesteld kan worden hoe 

representatief de uitslag feitelijk is. Waarom bleef men thuis? Omdat 

men het niet begreep of omdat men het juist goed begreep en daarom 

de moeite niet nam? Wat de effecten van het Nederlandse  ‘nee’ zijn is 

evenmin helder. Vermoedelijk zijn die niet zo groot. We kennen onze 

eigen positie! 

Het valt te hopen, dat als er weer eens miljoenen worden uitgegeven 

aan een referendum dit op een betere manier verloopt dan recentelijk. 

 

4 juni belangrijke 

ledenvergadering 

De komende algemene vergadering wordt een heel belangrijke. We 

staan immers op nauwelijks een jaar voor de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer. Op de komende bijeenkomst wordt feitelijk al op die 

verkiezingen vooruitgelopen. 

Tevens wordt een nieuw huishoudelijk reglement voorgelegd. Daarin 

staan de praktische afspraken die we binnen 50PLUS hanteren. Ten 

derde komt er een nieuw bestuur. De huidige bestuursperiode zit er op 

en een aantal bestuursleden heeft te kennen gegeven, dat het tijd 

wordt hun plaats af te staan. Gesteld mag worden, dat binnen het 

huidige bestuur steeds zeer constructief is samengewerkt, maar 

gezondheid en andere drukke werkzaamheden staan bij enkelen het 

voortzetten in de weg. 

   

 

Lezers aan het woord 



Ook in deze Nieuwsbrief is er plaats voor commentaren van 

lezers. Soms moeten we omwille van de ruimte brieven wat 

inkorten, maar we proberen er steeds voor te zorgen dat de 

essentie intact blijft. 

 

Ik voel veel voor het idee van iemand uit de Nieuwsbrief om actie te 

gaan voeren op een aantal speerpunten, misschien eerst eens kijken 

naar referenda en anders harde actie. In de 1e en 2e Kamer komt er 

gewoon te weinig uit door een te beperkt aantal fractieleden 

Met vriendelijke groet, 

Marco Dor 

 

Dag, 

Misschien wel goed om ook kennis te nemen van het feit dat 

werkgevers én werknemers nu redelijk eensluidend zijn om het 

kabinet te verzoeken iets aan de rente te doen ! (brief van de Stichting 

van de Arbeid aan het kabinet) 

Met vriendelijke groet, 

Jan Fonhof 

 

Ik wil even reageren op de inhoud van de nieuwsbrief in het bijzonder 

de informatie dat de pensioenen met 10% gekort kunnen  worden 

begin 2017. …ik ben van mening dat het noemen van dit percentage 

op deze manier meer onrust zaait bij de leden, dan dat het als 

objectieve informatie kan worden beschouwd. 

Als kersvers lid van 50PLUS verwijs ik naar de informatie van mijn 

pensioenfonds ABP dat de hoogte van de eventuele korting 

afhankelijk is van actuele dekkingsgraad in december 2016. Uit deze 

informatie van 15 maart 2016 blijkt dat wanneer de actuele 

dekkingsgraad 85% bedraagt, het pensioen gekort wordt met 5% en 

dat deze korting wordt uitgesmeerd over 10 jaar. Elk jaar hierna wordt 

bekeken wat de financiële situatie is en welke gevolgen dat heeft voor 

de pensioenen…………………………… 

Met vriendelijke groet, 

Bouke van Ketel 

  

Is er een mogelijkheid, dat het kader van 50PLUS, leden opleidt om bij 

de komende verkiezingrondes, de gevestigde politieke partijen, niet 

alleen PVDA en VVD, maar ook die andere partijen, zoals D66- SGP-

Christen-Unie, die de eerste jaren van dit kabinet het volop gesteund 

hebben en daarmede ons forse bezuinigen hebben opgelegd, ook flink 

van repliek te dienen?....................................... 

Tijd voor een stevig signaal, naar de politiek, we zijn ondertussen met 

ca, 1 1/2 miljoen  senioren, dat zijn veel kamerzetels. Hoe verklaart dit 



 

kabinet, dat onze zorg op allerlei fronten om zeep wordt 

geholpen,……… 

Jan Hollaar - Abbenbroek. 

 

Betreft pensioenen: onze regering bestaat toch ook uit PvdA, de 

"socialistische" partij van Nederland. Het wordt tijd dat deze regering 

aftreedt en ter verantwoording wordt geroepen na de afbraak van 

nagenoeg alle sociale voorzieningen. Wanbestuur! 

Meindert Tegel 

  

Dank voor deze Nieuwsbrief. Complimenten mijnerzijds voor de zeer 

instructieve flyer van onze partij die recentelijk geproduceerd is. Dit is 

een mooi medium om mensen te attenderen op onze partij, zeker voor 

die mensen die negatief geconfronteerd worden met het huidige 

afbraakbeleid voor het gehele Sociale Domein……………………… 

Met vriendelijke groet, 

Boudewijn Slaaf 

 

Raadpleeg voor de ALV van 4 juni as de website van 

50PLUS: www.50pluspartij.nl 

 

Wim van Overveld  
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