
1.  8% vakantiegeld voor AOW’ers is ab-
solute voorwaarde. In heel Nederland 
geldt een wettelijke verplichting van 
8% vakantiegeld. Maar de AOW’ers 
krijgen nog geen 6%. Omdat voor zeer 
veel mensen de AOW het belangrijkste 
inkomen is, zal het optrekken van het 
vakantiegeld naar 8% broodnodig zijn. 

2.   De rekenrente voor pensioenen wordt 
hersteld op 4%, hetzelfde percentage 
als de overheid bij de belastinginning 
rekent. Hierdoor verminderen de kor-
tingen bij de pensioenfondsen, die 
bovendien beter gevulde kassen heb-
ben dan ooit tevoren.

3.   Een coördinerend minister voor Ou-
derenbeleid is keihard nodig. Eén vast 
aanspreekpunt voor de gevolgen van 
de verzilvering (vroeger noemden we 
dat vergrijzing) op het gebied van wo-
nen, zorg, welzijn, werk en inkomen. 

4.  Met snelheid en kracht wordt de jaarlijk-
se belastingontduiking van 30 miljard 
euro bestreden. Ook de misgelopen 
BTW en Vennootschapsbelasting van 
ruim 5 miljard wordt aangepakt. 

5.   Gemeentelijke en provinciale belastin-
gen worden de komende vier jaar be-
vroren op straffe van kortingen op het 
Gemeente- en Provinciefonds.

6.   Nieuwe contracten voor hypotheekren-
te moeten inhouden dat leningen in 30 
jaar worden afgelost. In verband met 
de situatie op de woningmarkt en de te 
verwachten koopkrachtvermindering 
de komende jaren, moeten starters 
desgewenst gedurende de eerste drie 
jaar de volledige aftrek krijgen.

7.  Successierechten voor kinderen worden 
voor erfenissen beneden 250.000 euro 
afgeschaft.

8.   De wachtgeldregeling voor politici 
wordt aangepast aan wat elders ge-
bruikelijk is. Voor het Europees Par-
lement worden initiatiefvoorstellen 
ontwikkeld.

9.   Uit het consumentenvertrouwen en 
pensioenvertrouwen (Maurice de 
Hond) blijkt dat de 50-plussers veruit 
het meest de hand op de knip houden. 
Om de economie vlot te trekken dient 
dit vertrouwen bij deze groep met 
voorrang hersteld te worden.

10.  Het deelnemen aan internet door 
ouderen wordt ook door de overheid 
gestimuleerd.

11.  In navolging van het bedrijfsleven 
wordt op grond van de vergevorderde 
automatisering het aantal ambtenaren 
via natuurlijk verloop en overplaatsin-
gen per jaar met 6% verminderd, dat is 
een kwart van het ambtenarenbestand 
in de komende regeringsperiode met 
uitzondering van de Belastingdienst. 
Extra bezuinigd kan worden op het 
aantal kolonels en generaals dat inter-
nationaal vergeleken veel te groot is.

12. Het verminderen van het aantal de-
partementen en het afschaffen van de 
provincie als bestuurslaag betekent op 
termijn eveneens minder ambtenaren. 
Ook op de waterschappen wordt be-
zuinigd.

13.  Geen privatisering waar dat niet in 
het belang is voor de samenleving. 
Handhaven of verkrijgen van een meer-
derheidsbelang door de overheid in 
essentiële activiteiten zoals openbaar 
vervoer, communicatie, energievoorzie-
ningen, water en gezondheidszorg.

14.  In een tijd dat de werkloosheid stijgt, 
dient de voorrang van jongeren op de 
arbeidsmarkt zwaarder te wegen dan 
het verhogen van de pensioenleeftijd. 

15.  Voor 50-plussers moeten er meer mo-
gelijkheden komen om aan het werk te 
blijven of een baan te krijgen. In 2010 
gingen van alle vacatures 5% naar de 
55-plussers, in 2011 was dat gedaald 
tot nog maar 2%. 

16.  Onderwijs is de belangrijkste motor 
voor een gezonde economie.

17.  In het algemeen bij het onderwijs: min-
der administratie, minder managers, 
minder vergaderen en meer voor de 
klassen. De kerntaken worden weer 
centraal gesteld.

18.  Meer politie op straat en meer politie-
bureaus ‘s nachts open om de veilig-
heid te verbeteren.

19.  De verplichte, dure en bureaucratische 
keuring voor automobilisten van 70 
jaar (170.000 per jaar) wordt afgeschaft. 
Alternatieve oplossingen zoals een 
rijtest bij 75 jaar worden onderzocht.

20.  In alle treinen toiletten.

21.  Duidelijkere scheiding tussen snel en 
langzaam verkeer.

22.  Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
staat voor ouderen centraal (levensbe-
stendig).

23.  Bij renovatie van oude wijken of het 
bouwen van nieuwe wijken krijgt sport 
op straat letterlijk een belangrijke plek.

24.  Eigen risico in de zorg wordt voor de 
lagere inkomens verlaagd en voor de 
hogere verhoogd tot een maximale 
bijdrage. Een zelfde benadering geldt 
voor de AWBZ.

25.  De zorg moet menselijk en betaalbaar 
zijn. Daarom moeten de 450.000 vrijwil-
ligers en mantelzorgers beter onder-
steund worden. Naast een redelijke 
reiskostenvergoeding moet voor man-
telzorgers een forfaitaire fiscale aftrek-
post worden ingesteld vergelijkbaar 
met de fiscaalvrije vergoeding voor 
vrijwilligers. Minder managers, minder 
bureaucratie en meer handen aan het 
bed.

26.  Er wordt afgezien van kernenergie zo-
lang niet alle risico’s zijn uitgebannen 
en er geen oplossing is voor het kernaf-
val. We zadelen toekomstige generaties 
niet met deze problemen op.

27.  Bestaande natuurgebieden worden 
beschermd. Natuurarme gebieden met 
name rond en in de steden moeten 
meer natuur krijgen. De jeugd moet de 
natuur in zijn directe omgeving heb-
ben.

28.  Onnodig dierenleed wordt nadrukkelijk 
bestreden. Er komt een verbod op on-
verdoofd ritueel slachten.

29.  Elke dag sterven duizenden kinderen 
en volwassenen door gebrek aan voed-
sel, water en medicijnen. Een miljard 
kinderen en mensen lijden honger. 
Nederland handhaaft daarom de ont-
wikkelingshulp volgens internationale 
afspraak, maar zoekt wel nadrukkelijk 
garanties voor een juiste besteding.

30.  50PLUS is niet tegen Europa of de euro. 
Wij denken toekomstgericht. Wel zijn 
we tegen het onbegrensd uitbreiden 
van het ESM-noodfonds. Volgens des-
kundigen tijdens een hoorzitting van 
de Eerste Kamer op 12 juni 2012 is er 
eerder 1500 miljard dan de maximale  
500 miljard nodig. Door het instabiele 
regeringsbeleid draaien de belasting-
betalers hier de komende jaren voor 
op. Dat is wanbeleid en onaanvaard-
baar.

31. Nederland moet internetland nummer 
1 in de wereld worden.

32.  Elk voorstel dat een vreedzame rege-
ling voor een veilige Israëlische en 

een veilige Palestijnse staat naderbij 
brengt, zal gesteund worden. Daarbij 
gelden onverkort de aangenomen VN-
resoluties, met name over de teruggave 
van de door Israël bezette gebieden. 
In EU-verband dient hiertoe de nodige 
druk uitgeoefend te worden.

33.  Het aantal zetels in het Europese Par-
lement moet worden teruggebracht 
van 754 naar 435 (Ter vergelijking: dat 
is hetzelfde aantal als het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden).

34.  Het maandelijks heen en weer reizen 
van het complete Europese Parlement 
van Brussel naar Straatsburg (afstand 
430 kilometer, 700 ambtenaren, 3700 
stalen kisten) met een kostenpost van 
200 miljoen euro per jaar wordt be-
streden. Er komt een initiatiefvoorstel 
om het stemmen vanuit Brussel tijdens 
vergaderingen in Straatsburg mogelijk 
te maken.

35.  Nederlandse parlementsleden worden 
opgeroepen daadwerkelijk de interna-
tionale aandacht hierop te vestigen, 
door de verhuizing naar Straatsburg te 
boycotten.

36.  Het immigratiebeleid is selectief: 
streng maar rechtvaardig. Nieuwko-
mers moeten voldoende opleiding en 
achtergrond hebben om aansluiting 
te vinden bij de Nederlandse samen-
leving. Kinderen die langer dan acht 
jaar in Nederland wonen, krijgen een 
verblijfsvergunning.

37.  De islam is een godsdienst als alle an-
dere en geeft geen specifieke rechten 
in het publieke domein. Sharia-recht-
spraak zal niet worden toegestaan.

38.  Sport en spel kunnen de integratie be-
vorderen. Er komt een groot nationaal 
plan om dit voor zowel jongeren als 
ouderen mogelijk te maken.

39.  Na de verkiezingen krijgt de leider van 
de grootste partij de opdracht een 
kabinet te formeren.

40.  De niet door de burgers gekozen en 
overbodige Eerste Kamer wordt afge-
schaft.

41.  Mensen met een publieke functie met 
een ministersalaris dienen alle neven-
inkomsten uit bijbanen in te leveren.

50PLUS startte Meldpunt Geneesmiddelen

Zorg kan goedkoper

      redenen om op 50PLUS te stemmen 

50PLUS heeft een meldpunt 
ingesteld waarop men kenbaar 
kan maken welke geneesmid-
delen in het buitenland goed-
koper zijn dan in Nederland. 
De partij wil zo inventariseren 
van welke medicijnen de prijs 
omlaag kan.

Veel medicijnen zijn op andere plekken in 
de wereld aanzienlijk goedkoper dan in 
Nederland, of als merkloos medicijn veel 
minder prijzig. 50PLUS heeft een meld-
punt op zijn website geopend waarop 
iedereen zijn ervaringen met goedkopere 
geneesmiddelen in het buitenland kan 
doorgeven.
Met de resultaten wil 50PLUS de minister 
van VWS dwingen om de farmaceutische 

industrie de prijzen te laten aanpassen 
zodat op een redelijke manier bespaard 
kan worden op de gezondheidszorg. 
“Ziektekostenpremies blijven op die ma-
nier betaalbaar en het eigen risico hoeft 
niet verhoogd te worden”, aldus 50PLUS-
lijsttrekker Henk Krol. 
Het meldpunt van 50PLUS is een reac-
tie op het advies van het College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ) om dure ge-
neesmiddelen niet langer te vergoeden 
uit het basispakket omdat de kosten 
te hoog zouden worden. En het is een 
tegengeluid op berichten dat er niet 
zoveel prijsverschillen zouden bestaan. 
Veel leden van 50PLUS hebben op dat 

terrein compleet andere ervaringen. Ze 
schrijven 50PLUS dat op diverse plekken 
in de wereld exact dezelfde medicijnen 
goedkoper zijn.

Meldingen zijn welkom via de site 
www.50PLUSPARTIJ.nl. Klik daar in de bo-
venbalk op ‘Meldpunt’. 
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