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KORTE ONZIN!! 

BESEF GROEIT: BLIJF VAN DE PENSIOENEN 

AF! 



Het wordt steeds duidelijker dat pensioenfondsen in Nederland het grootste 

slachtoffer worden van de financiële crisis. Sinds de rente die wordt 

gehanteerd bij het berekenen van de dekkingsgraad is gedaald van 

gemiddeld bijna 5% in 2007 tot gemiddeld 1,5% nu zijn de dekkingsgraden 

van pensioenfondsen in Nederland gedaald met meer dan 50 

procentpunten. Niet omdat de pensioenfondsen in Nederland zulke lage 

rendementen maken. Gemiddeld is er over de afgelopen acht jaar, midden 

in de crisis, een rendement gemaakt van 5,5%. 

De enige oorzaak is de toepassing van rekenregels op grond van het 

Financiële Toetsingskader dat sinds 1 januari 2015 in werking is getreden. 

  

Laat u niet wijsmaken dat de Nederlandse regering geen keus heeft dan 

het Europese beleid te volgen. Het kiezen voor een risicovrije rente en de 

eis voor grote buffers alvorens kan worden geïndexeerd is gewoon een 

Nederlandse beleidskeuze. Er is geen enkele reden te bedenken waarom 

juist in Nederland, met zijn voorbeeldige pensioenstelsel, zulke absurd 

strenge eisen aan de hoogte van de pensioenvermogens worden gesteld. 

Een prudent vast rekenrendement van 3% bijvoorbeeld zou  4  grote 

pensioenfondsen onmiddellijk uit de penarie halen. Zonder een ingreep van 

de politiek ziet het ernaar uit dat deze fondsen, waar 50% van alle 

gepensioneerden bij zijn aangesloten volgend jaar moeten gaan korten op 

de uitkeringen van de pensioenen en op de opbouw ervan voor nog actieve 

werknemers. En die korting zal naar het zich laat aanzien 10% kunnen 

bedragen in begin 2017.  

 

ALGEMENE VERGADERING 4 JUNI 

Voor de vereniging is er op zaterdag 4 juni 2016 een Algemene 

Vergadering in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. 

Op de agenda komen onder meer: nadere berichtgeving omtrent 

het standpunt omtrent wel of niet meedoen aan 

gemeenteraadsverkiezingen, de bestuursverkiezingen, de 

gebruikelijke jaarverslagen en het huishoudelijk reglement. Ook 

zal er ruimte en tijd zijn voor een politieke discussie. Zet deze 



datum dus alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt uiteraard 

nog. Misschien kunt u alvast eens nadenken of een plaats in het 

Hoofdbestuur iets voor u is. De voorzitter, secretaris en 

penningmeester worden in elk geval apart gekozen. De 

profielschetsen vindt u op www.50PLUSpartij.nl 

 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden op 

woensdag 15 maart 2017. Bij een voortijdige val van het kabinet volgen 

verkiezingen ruim drie maanden daarna. Daarom zijn we binnen de partij al 

volop bezig met zaken als een verkiezingsprogramma, kandidaatsstelling 

en de campagne. 

Wellicht zal tijdens de Algemene ledenvergadering dit najaar op zaterdag 5 

november a.s. zal er een lijsttrekker worden gekozen. Een de 

campagnecommissie is ook al aan de slag. Deze commissie zoekt niet 

alleen naar manieren om de boodschap van 50PLUS uit te dragen, maar is 

ook op zoek naar financiële middelen om het mogelijk te maken. 

 

COMMISSIE VERKIEZINGSPROGRAMMA 

50PLUS  

Uiterlijk op 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede 

Kamer. Om bij deze voor 50PLUS zeer belangrijke verkiezingen 

met een goed programma te komen is er een Commissie 

Verkiezingsprogramma 50PLUS samengesteld. Deze commissie 

wil voortvarend aan de slag gaan en heeft de eerste bijeenkomst 

inmiddels achter de rug. De commissie bestaat uit Maurice 

Koopman (waarnemend voorzitter 50PLUS), Jan Nagel (Eerste 

Kamerlid), Henk Krol (Tweede Kamerlid), Toine Manders 

(lijsttrekker verkiezingen Europees Parlement 2014 en 

campagneleider bij de komende verkiezingen), Jaap Haasnoot 

http://www.50pluspartij.nl/


 

(zeer ervaren interim-manager), Harry Lamberts (voorzitter 

50PLUS Friesland, voormalig manager GGZ, hoofd Voedselbank) 

en Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer en presentator Radio 

1). Secretaris van de commissie is Simon Geleijnse (ambtelijk 

secretaris van de Tweede Kamerfractie 50PLUS). Het streven is 

om begin september het verkiezingsprogramma van 50PLUS te 

presenteren. Bij de samenstelling maakt de commissie dankbaar 

gebruik van de expertise van externe deskundigen van naam en 

faam. 

 

OOK TWEEDE POGING TEVERGEEFS 

Na een eerste mislukte poging van staatssecretaris Dekker om zijn nieuwe 

mediawet door de Eerste Kamer te krijgen volgde op 1 maart een tweede 

poging.  De aanpassingen die hij aangebracht had bleken voor de 

Kamerleden onvoldoende en voor de tweede keer mocht hij naar huis om 

nadere veranderingen aan te brengen. De bespreking volgde op 8 maart en 

op 15 maart volgt de definitieve stemming. In deze stemming werd de 

nieuwe mediawet aangenomen en feitelijk meteen buiten werking gesteld. 

Er moet een groot aantal aanpassingen komen en deze moeten via de 

Tweede Kamer, De Raad van Staten en de Eerste Kamer nog 

goedgekeurd worden. 

Eigenlijk is dit toch gênant. Dat het een keer gebeurt, dat er iets moet 

worden gewijzigd is nog tot daar aan toe, maar dat het vervolgens nog 

eens moet en nog eens, verdient absoluut geen schoonheidsprijs. En dat is 

licht uitgedrukt. Waar gaat het o.a. om? Onze publieke omroep moet zich 

richten op informatie, educatie en cultuur, de NPO krijgt te grote macht, de 

wijze waarop benoemingen op belangrijke posten plaatsvinden deugt 

niet.  De rol van amusementsprogramma’s stond ter discussie, maar de 

scherpe kantjes zijn daar inmiddels ook weer vanaf. 

Zelfs de voorzitter van de eerste Kamer verzuchtte dat deze procedure toch 

eigenlijk staatsrechtelijk zo niet kan. Dat had Jan Nagel in zijn bijdrage 

overigens ook al opgemerkt. Wordt vervolgd. 



 

 
  

 

LEZERS AAN HET WOORD 

 

Natuurlijk is er ook deze maand weer ruimte ingeruimd 

voor de mening van de lezer. We merken, dat er zeker 

belangstelling bestaat onder onze leden om hun mening 

te geven over allerlei zaken en 50PLUS biedt daartoe 

graag de gelegenheid. 

 

Mijne heren, 

Gaarne zou ik van u willen vernemen of er een bestuur of 

organisatie is, die in Amersfoort voor 50PLUS gaat regelen dat er in 

de gemeenteraad t.z.t als er verkiezingen komen, 

vertegenwoordigers van 50PLUS gaan komen. Naar mijn mening 

moeten wij ons daar in Amersfoort sterk voor gaan maken. 

Met vriendelijk groeten,  Paul Walraven. 

 

ANTWOORD: Tijdens de komende Algemene Vergadering 

van 4 juni a.s. zal het vervolgrapport en de stand van 

zaken over de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

gepresenteerd en toegelicht worden. 

 

De nieuwe melkkoe.  

Misschien moeten we meer op de Franse Manier reageren. Denk 

buiten het tijdelijk stoppen van vrijwilligerswerk b.v. aan het 

blokkeren van toegangswegen rond de grote steden. Voor rijke 

gepensioneerden zittend in hun dure wagens moet dat toch een 

peulenschil zijn. Hoe dan ook, we moeten werkelijk in actie komen 

en alles niet meer over onze kant laten gaan.  Denk terug aan de 

motivatie die we hadden rond de demonstraties tegen de plaatsing 

van de kruisraketten en de oorlog in Vietnam..... Nu is het echt tijd 

voor het te laat is om voor onszelf op te komen.  Probleem voor de 

regering lost zich wel op met een jaar of 20/25. Zijn de meeste van 

ons immers gaan hemelen. Gun ze dat niet!  

Boudewijn Vermeulen. 

 

De volgende briefschrijfster stelt een problem aan de 

orde, dat helaas nogal eens gehoord wordt in onze 

samenleving. We houden ons heel erg bezig met welvaart, 

maar welzijn komt er vaak minder goed van af. Vraag is 



 

wel of de politiek een oplossing kan bieden voor alles, 

maar we willen het niet onbesproken laten.  

 

Ik heb een verzoek: Wanneer gaat  50PLUS zich ook eens hard maken voor 

strafmaatregelen tegen  kinderen die hun kinderen familie ontnemen na 

hevige indoctrinatie van de afgenomen kleinkinderen. Er bestaat een kinder -

ombudsman die wij niet weg  willen hebben en die moet blijven om de rechten 

van kinderen en grootouders te beschermen, Ik ben een van deze 

grootouders die onze kleindochter al 15 jaar niet meer ziet zonder dat er iets 

is voorgevallen.  Op omroep Max is al aandacht daarvoor geweest. 

De stichting VoorMijnKleinkind heb ik gesponsord om folders te kunnen laten 

drukken. Deze folders heb ik bij instellingen en huisartsen ,kinderbescherming 

enz, enz. uit gezet. Door heel Nederland. Maar er wordt nog geen aandacht 

besteed aan deze kwestie. 

Er moet in de wet wat veranderd worden, zodat grootouders en kleinkinderen 

hun rechten behartigd zien. Daar moet in de toekomst aandacht aan besteed 

worden, wil men geen criminaliteit onder deze verloren kinderen hebben. 

Wat dacht U van het verdriet dat grootouders hebben ??? Dat brengt 

ziektekosten met zich mee. Ik heb na dat voorval een herseninfarct gekregen 

en ben invalide geweest,  heb 5 jaar gevochten om er weer uit te komen. 

Maar tobt nog steeds met ziekten…. laat Uw gedachten daar eens over gaan. 

Ik hoop in de toekomst wat te horen hierover. 

Hartelijke groeten C.Straatsma 

 

 

 

  

  

 


