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Lastenverlichting voor iederéén! 

Het gaat slecht met de koopkracht van senioren en steeds meer ouderen 

komen daardoor financieel in de problemen. De lasten en uitgaven stijgen, maar 

het inkomen neemt niet toe en in veel gevallen zelfs af. 50PLUS vindt dat de 

regering de koopkrachtontwikkeling van alle gepensioneerden in lijn moet 

brengen met de koopkrachtontwikkeling van werkenden. We dienden daarvoor 

drie moties in, ook al omdat het kabinet in het nieuwe belastingplan 

lastenverlichting voor iederéén beloofde. Belofte maakt schuld, vindt 50PLUS. 

Maar voor veel ouderen is er absoluut geen sprake van lastenverlichting! De 

moties werden helaas door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. 

LEES MEER 

Niet moreel verdedigbaar 

http://50pluspartij.us10.list-manage1.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=680a2b26e6&e=64636eb7e7


 

 

Zou er ook maar iemand zijn in de Tweede Kamer die tegen bovenstaande 

motie zou stemmen?, vroeg Henk Krol zich voor de hoofdelijke stemming af. 

Nou reken maar! Bizar, maar 121 Kamerleden stemden tegen... Alleen 50PLUS, 

de SP, de Partij voor de Dieren, één PVV’er en enkele eenmansfracties 

stemden in met deze motie. 

 

 

Felle discussie 

Tijdens een door 50PLUS 

aangevraagd debat in de Tweede 

Kamer werd er fel gediscussieerd 

over de koopkracht van ouderen. 

 

Gezocht: stagiair 

De Tweede Kamerfractie van 

50PLUS heeft plaats voor een 

spontane, energieke stagiair(e) 

communicatie of journalistiek. 

http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=9b4482c833&e=64636eb7e7


 

Bekijk op deze video de inbreng van 

Henk Krol en bekijk vooral ook de 

interrupties aan het eind van deze 

videoregistratie! 

BEKIJK DE VIDEO 

 

  

Misschien kent u iemand die past in 

het profiel en op zoek is naar een 

interessante stageplaats. Geef hem 

of haar dan deze tip door! 

MEER INFO 

 

  

 

OM: ‘Geen enkele verdenking’ 

Bijzonder goed nieuws voor Henk Krol vorige week: het Openbaar Ministerie liet 

hem weten een onderzoek naar mogelijke fraude in zijn eerdere functie van 

hoofdredacteur van de Gay Krant te staken. Het oriënterende feitenonderzoek 

van het OM - gedurende 15 maanden verricht in samenwerking met de Fiod - 

leverde geen enkele verdenking op en Krol wordt niet langer van subsidiefraude 

verdacht. “Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft het vertrouwen in Henk altijd 

behouden en ziet hierin een bevestiging van de juistheid daarvan”, zei 

waarnemend voorzitter Maurice Koopman. Het partijbestuur vertrouwt erop dat 

er nu definitief een einde komt aan de onjuiste beschuldigingen die aan het 

adres van Henk Krol zijn geuit. “Het lijkt erop dat deze uitsluitend zijn gedaan 

om beschadigende beeldvorming van Henk te bewerkstelligen”, aldus 

Koopman. 

LEES MEER 

http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=dcb793345f&e=64636eb7e7
http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=84c8262207&e=64636eb7e7
http://50pluspartij.us10.list-manage.com/track/click?u=1e70eb97b78b9bd20bdcf3fa5&id=80cbe6c1b5&e=64636eb7e7


 

50PLUS op televisie 

In de zendtijd voor politieke partijen probeert 50PLUS steeds een actueel thema 

aan te snijden. “Dat de belastingverlichting van 5 miljard alléén ten goede komt 

aan werkenden leeft enorm”, weet Henk Krol. “50PLUS werd bedolven onder 

boze e-mails en er kwamen zelfs mensen naar het Binnenhof om bij ons hun 

hart te luchten! Want gepensioneerden met een aanvullend klein pensioen zijn 

er voor het zoveelste jaar op rij op achteruit gegaan.” Henk Krol sprak daarover 

met enkele leden van 50PLUS. 

Te zien op Nederland 1, maandag 8 februari om 17.55 uur 
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