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Henk Krol is diep geschokt over 
de recente voorspellingen ten 
aanzien van de pensioenen. “Ge-
pensioneerden worden beroofd, 
het is noodzakelijk nu in actie te 
komen. Ga maar na: als er niets 
verandert, zullen mensen met 
een pensioen binnen twee jaar 
een achterstand van 25 tot 30% 
oplopen.” 
“Er is dringend een ongekende 
actie nodig om dit rampscenario 
te voorkomen. De afgelopen 
jaren zijn de meeste pensioenen 
niet geïndexeerd. Hierdoor is al 
een achterstand van ongeveer 
8% ontstaan. De komende jaren 
zal er eveneens niet geïndexeerd 
worden. Hierdoor wordt de 
achterstand minstens 16%. In 
de huidige situatie zullen de 
pensioenfondsen bovendien 
gedwongen worden zeer fors te 
korten. Dat kan bij ongewijzigde 

omstandigheden oplopen tot 
12%. Tel die getallen maar op en 
je ziet een koopkrachtverlies tot 
25%.”

Krol is niet alleen verontrust, 
hij is ook kwaad: “Die kortingen 
zijn absoluut niet noodzakelijk. 
Bij navraag bij belangrijke pen-
sioenfondsen blijkt dat men 
deze kortingen volstrekt niet 
nodig vindt. Bij PNO-Media is 
er bijvoorbeeld een rendement 
van 10% per jaar. De directeur 
verklaarde officieel dat kortingen 
niet vereist zijn, maar dat men 
gedwongen wordt.”
“De bestuursvoorzitter van de 
Algemene Pensioen Groep, Dick 
Sluimers, stelde op 2 augustus 
dat er de komende twintig jaar 
bij de pensioenfondsen méér 
binnenkomt dan er uitgegeven 
wordt. Het is onwaar dat de >> 

Lijsttrekker Henk Krol: 

‘Onrecht met pensioenen 
nú aanpakken’
50PLUS-Lijsttrekker Henk Krol – 62 en woonachtig in 
Eindhoven – wil knokken voor een betere positie 
voor ouderen en zal zich daar in de Tweede Kamer 
hard voor maken. Grote zorgen maakt hij zich vooral 
over de pensioenen, die – als er nu niets gebeurt – 
de komende jaren tot liefst 25% zullen worden gekort. 

www.50pluspartij.nl

Dit zijn de feiten:
•  Ouderen gingen er de afgelopen jaren het 

meest in koopkracht op achteruit

•  Als er geen radicale verandering komt, gebeurt 
dat de komende jaren opnieuw

•  Pensioenen werden niet geïndexeerd

•  De AOW bleef achter bij de loon-
 ontwikkeling

•  De komende jaren dreigen veel 
 pensioenen fors gekort te worden

•  Prijzen en BTW gaan omhoog, de 
 overheidstarieven rijzen de pan uit

•  50-plussers zonder werk komen bijna nooit 
meer aan een baan, al solliciteren ze zich suf

Op 12 september heeft u de kans!
Neem het niet langer en ga stemmen!

Ouderen merken dat ze niet serieus worden genomen. 
Geen enkele politieke partij kwam voor ze op.

50PLUS wil hieraan een eind maken!

Wij vinden:
•  Niet de ouderen financieel het hardst pakken, maar de lasten 
 gelijk verdelen
•  De pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan ooit. 
 Als de manier van rekenen weer wordt zoals vroeger, is korten 
 op de pensioenen niet nodig  
•  De AOW moet gelijk opgaan met de loonstijgingen
•  Ook mensen met AOW hebben recht op 8% vakantiegeld, 
 zoals de werkenden
•  De AOW- en pensioenleeftijd mag niet omhoog als er niet 
 voldoende banen zijn
•  Het is onaanvaardbaar dat ouderen onnodig in een uitkering 
 gestort worden en grote financiële tegenvallers krijgen waar ze 
 nooit op gerekend hadden
• Er moet gezorgd worden dat 50-plussers een eerlijke kans 
 op een baan krijgen

Mensen staan machteloos tegenover politieke partijen die de ouderen niet 
serieus nemen. Dat moet afgelopen zijn. Nú kunnen wij wat terugdoen!

GA STEMMEN OP 
12 SEPTEMBER  
STEM LIJST 16
STEM 50PLUS
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50PLUS is er klaar voor!


