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Pensioenloket geen echte oplossing. 

Donderdag lanceerde de Consumentenbond in De Volkskrant het plan om een onafhankelijk pensioenloket in  

het leven te roepen. Daar zouden burgers met al hun pensioenvragen terecht moeten kunnen. 

De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties vervullen al jaren een vraagbaakrol voor 

gepensioneerden, waarbij aan die laatsten informatie wordt verstrekt En dat voorziet duidelijk in een behoefte. 

De overheid overschat stelselmatig het zogenaamde ‘doenvermogen’ van mensen. Onlangs wees de nota bene 

door de Tweede Kamer zelf ingestelde commissie Bosman (die de uitvoering van wetten onder de loep nam en 

waarvan ik in mijn tijd als Kamerlid deel uitmaakte) daar nog eens op. 

Met dat doenvermogen wordt bedoeld dat mensen niet alleen geacht worden de wet te kennen, maar ‘m ook 

moeten ‘kunnen’: moeten kunnen begrijpen en van hen gevraagde keuzes weloverwogen moeten kunnen 

maken. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Wetten zijn vaak zo ingewikkeld dat zelfs professionals er 

moeite mee hebben, laat staan ‘gewone mensen’. Te vaak worden mensen daar ook echt slachtoffer van: een 

vinkje verkeerd gezet, iets vergeten aan te leveren, de implicaties van voorgelegde keuzes niet doorgronden.  

De voorbeelden zijn legio. En de gevolgen vérstrekkend. Verkeerde keuzes kunnen grote financiële 

consequenties hebben. Pensioenregels zijn wat dat betreft een mijnenveld, zeker met het nieuwe 

pensioenstelsel in zicht. 

Een nieuwe instantie klinkt dus op zich logisch. Maar pakt het echte probleem niet aan. Is dus ook geen echte 

oplossing. En dat is toch echt dat (ook) pensioenregels eenvoudig, uitvoerbaar, uitlegbaar en aantoonbaar 

begrijpelijk moeten zijn, zodat iedere burger ermee uit de voeten kan. 
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Dat is dan ook de oproep die de Koepel Gepensioneerden (die overigens ook nog wel een aantal inhoudelijke 

wensen heeft bij het nieuwe pensioenstelsel, zoals bijvoorbeeld het nu ook eindelijk echt perspectief bieden op 

indexatie van pensioenen) opnieuw aan de politiek doet: breng de aanbevelingen van de door u zelf ingestelde 

commissie Bosman in de praktijk, te beginnen als het over pensioenen gaat. 

Bovenstaande tekst is als persbericht aan de media gestuurd. 

  

 

Meerderheid Nederlanders wil betaling met contant geld 

behouden. 

Driekwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog met contant geld af te rekenen. Wel zal het aantal 

keren dat met cash wordt betaald verder afnemen, zo komt naar voren uit onderzoek van De Nederlandsche 

Bank (DNB) onder ruim duizend Nederlanders. Verder hebben Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in de 

echtheid van bankbiljetten.  Lees hier het artikel op de website van Radar/AvroTros verder. 

Bekijk ook eens de documentatie op onze website betreffende het betalingsverkeer. 

  

Waar houden wij ons mee bezig? 

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen 

de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante 

instanties. 
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