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Wat een ‘pensioengedoe' na overlijden

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Als je je partner verliest, komt er veel op je af. Dat weet Ansje nu helaas ook. Haar man Joop
overleed begin dit jaar en ze dacht dat het meeste regelwerk achter de rug was. Tot de
pensioenjaaroverzichten kwamen …

oor Sandra Bakhuis

Ansje en Joop waren dertig jaar getrouwd en kregen de laatste jaren geregeld hulpverleners over de vloer. Ze vroegen ons wel
eens om hulp. Nu aan het eind van het jaar allerlei overzichten binnenkomen, weet ze zich even geen raad. “Joop was altijd iemand van
twaalf ambachten, dertien ongelukken, maar wat me nu gebeurt…”, verzucht ze. “Zes brieven van fondsen waar ik nog nooit van
gehoord heb. Je hoort veel rare verhalen over oplichting en ik moet nu ineens zo veel gegevens opsturen; is dat wel vertrouwd?”

Veilig controleren

Samen loggen we met haar DigiD in op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vinden we direct vijf van de zes fondsen terug. Mooi zo. Het
zesde fonds bellen we om zeker te weten dat het over Joop gaat. En ja, gelukkig is dat het geval.

Samen vullen we vervolgens alle antwoordformulieren in. Het zijn allemaal kleine pensioentjes, maar met elkaar gaat het nog om een
behoorlijk bedrag. Als we klaar zijn, raden we Ansje nog wel aan om mei volgend jaar hulp te zoeken voor de belastingaangifte, bijv via
de ouderenbond. Opgelucht gaat Ansje daarna naar huis, op zoek naar postzegels om alle ingevulde papieren terug te sturen …

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaring helpen we mensen dan weer op weg. Ook u. Bel met 0546 456909
voor een afspraak of kijk op

www.almelosociaal.nl. 


