
Beste Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS-nieuws    

  

Hilversum, 15 februari 2015 

  

De NOS draait er omheen door nu te zeggen dat 50PLUS wel is uitgenodigd.  We hadden zelf 
al geschreven dat voor de debatten voor het merendeel alleen de grote partijen aan het woord 
komen. 

En vooral dat de koopkracht van de ouderen en pensioenen net als bij de vorige NOS-

verkiezingsdebatten opnieuw niet aan de orde komen. 

  

Dit zijn de feiten: 

Op 23 februari (Nieuwsuur) is er een lijsttrekkersdebat voor de Eerste Kamerverkiezingen. 

Uitgenodigd zijn de acht grootste partijen. 50PLUS is niet uitgenodigd. 

De vastgestelde onderwerpen zijn: zorg, werk, veiligheid, energie en de positie van de Eerste 

Kamer.  

Dus geen koopkracht ouderen en geen pensioenen. 

  

Op 2 maart debatteren  provinciale lijsttrekkers. In één van de vier blokjes doet de 50PLUS-

lijsttrekker van Zuid-Holland mee. 

Voor hem zijn vastgesteld de onderwerpen: voorzieningenniveau, krimpgebieden en 
werkgelegenheid. 

Koopkracht ouderen en pensioenen komen niet aan de orde, ook niet in de drie andere 

blokjes. 

  

Op 17 maart debatteren de lijsttrekkers van de zes grootste partijen 1 op 1. In die 

uitzending komen ook de zes kleinste partijen in een onderlinge discussie  nog aan bod. 

Reken maar uit hoeveel minuten dat voor 50PLUS betekent. Van een echt debat over 

[pensioenen en koopkracht ouderen zal geen sprake zijn.  

Een confrontatie tussen regeringspartijen en 50PLUS over deze de helft van het electoraat zo 

rakende onderwerpen is zorgvuldig uitgesloten. 

  

Onthullend en onthutsend is de manier waarop de keuze van de onderwerpen tot stand is 

gekomen.  

De chef politieke redactie Bram Schilham schrijft op 23 januari 2015: 



  

“Voor onze programmering in de aanloop naar de Europese verkiezingen kwamen we vlak 
voor de uitzending in een ingewikkelde discussie terecht met de campagneleiders van de 
regeringspartijen en de grootste oppositiepartijenOm die reden hebben wij de afgelopen tijd 
overleg gevoerd met VVD, PvdA, PVV, D66, CDA en SP om een herhaling van de eerder 
discussie te voorkomen. Om die reden is met die partijen in een eerder stadium gesproken”. 

De onderwerpen zijn dus in overleg met de grotere partijen vastgesteld en die hebben zoals 
bekend geen behoefte aan discussie over pensioenen en koopkracht ouderen en nog minder 
daarover met 50PLUS in debat te gaan. 

Van autonomie van de NOS is o.i. aantoonbaar geen sprake. 

  

Bij elkaar meer dan voldoende redenen om Omroep MAX te verzoeken dit alsnog te regelen.  

De NOS is volgens ons ernstig te kort geschoten. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jan Nagel, lijsttrekker Eerste Kamer 50PLUS 

Henk Krol, fractievoorzitter Tweede Kamer 50PLUS 

  

 


