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Voor veel gepensioneerden 

is de bodem bereikt 

Henk Krol pleitte bij Goedemorgen 

Nederland van Omroep WNL voor 

forse koopkrachtstijging van ouderen. 

Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 

procent van de gepensioneerden niet 

kan rondkomen van het pensioen en dat zij bezuinigen op dagelijkse 

boodschappen en zelfs op zorgkosten zoals medicijnen. Bijna 30 procent  geeft 

aan niet nóg verder te kunnen bezuinigen omdat de bodem is bereikt. Henk Krol 

kwam in de veelbekeken ochtenduitzending voor hen op. 

BEKIJK HIER DE UITZENDING 

LEES MEER 

 

 

Henk Krol op televisie 
Wie Henk Krol wil horen en zien kan komend weekend bij twee televisieprogramma’s 

terecht. Op zondag 1 mei is Henk om 10.30 uur te gast bij Business Class van Harry Mens 
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op RTL 7. Het hele weekend is Henk te zien op NPO Politiek 24 bij Studio Den Haag. De 

verslaggevers van dit programma spreken met prominente politieke gasten, ditmaal Mona 

Keijzer (CDA), Roos Vermeij (PvdA) en Henk Krol.  
 

 

 

 

Opmaat naar de verkiezingen 

Ruim honderd zeer actieve leden van 50PLUS waren op vrijdag 22 april te gast van 

de Tweede Kamerfractie. Als opmaat naar de verkiezingen in maart 2017 werden 

veertig leden die het afgelopen jaar deelnamen aan de cursus Algemene Politieke 

Kennis van 50PLUS uitgenodigd zelf een dag deel uit te maken van een Tweede 

Kamerfractie. De partijen 50PLUS Rood, 50PLUS Wit, 50PLUS Blauw en 50PLUS 

Oranje bereidden diverse debatten, vragen en stemmingen voor. Die werden ’s 

middags uitvoerig behandeld in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het debat 

werd geopend door Kamervoorzitter Arib. De dag werd afgesloten met een 

netwerkborrel, waarvoor nog eens zestig 50PLUS-leden die werkzaam zijn in 

besturen, provincies en waterschappen waren uitgenodigd. Het was een meer dan 

geslaagde dag! 

LEES MEER & LEES MEER 
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Kom in actie tegen het kabinetsbeleid 

Henk Krol en enkele medewerkers van de Tweede Kamerfractie van 

50PLUS hadden vorige week een overleg met het actieve comité 

'Herstelproject van onrecht'. Deze groep senioren bereidt acties voor tegen 

het huidige kabinetsbeleid. De pensioenen worden niet geïndexeerd en de 

kosten van ouderen nemen hand over hand toe. En het kabinet doet veel 

te weinig daartegen; het laat ouderen in de kou staan, vindt ook het 

actiecomité. “We moeten sámen in actie komen, daar is het nu tijd voor”, 

vindt het comité. Wie de actiegroep wil steunen kan via 50PLUS contact 

opnemen: mail naar actie@50pluspartij.nl. 

LEES MEER 

 

 

Nu geen verdere stelselherziening 

pensioenen 
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Zet nu geen verdere herziening van het pensioenstelsel door. Dat was de heldere 

boodschap die 50PLUS had voor staatssecretaris Klijnsma. Analyseer eerst met 

voortvarendheid de positie van pensioenfondsen om pensioenkortingen in 2017 te 

voorkomen. En laat - uit oogpunt van vereist breed draagvlak - herziening van het stelsel 

over aan een volgend kabinet. De motie van deze strekking van 50PLUS werd door een 

meerderheid van PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks afgewezen. Net als de motie 

waarin 50PLUS het kabinet opriep pensioenkortingen te voorkomen of hiervoor 

compensatie te bieden, en indexatie mogelijk te maken. Helaas: de genoemde partijen 

verwezen ook deze motie naar de prullenbak.  

LEES MEER 

 

  

 

 

Kijktip! Referendumdebat 

Bij de uitslag van het referendum over Oekraïne heeft het kabinet wettelijk 

gezien slechts twee mogelijkheden: wél of níet ratificeren. En niets daar 

tussenin!, zei Henk Krol tegen premier Rutte en minister Koenders van 

Buitenlandse Zaken. U kunt de inbreng van de fractieleider van 50PLUS nog 

eens rustig bekijken via Debat gemist.  

  

 

http://50pluspartij.us10.list-manage1.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=f164bf767c&e=64636eb7e7
http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=eddc0a7775&e=64636eb7e7

