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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: donderdag 16 februari 2023 15:59
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsflits

 
Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 

  

Nieuwsflits 

donderdag 16 februari 2023 

  



2

 

 

  
PERSBERICHT 

Seniorencoalitie: Apothekers moeten contant geld 
accepteren 

Apothekers moeten verplicht worden om contant geld te accepteren, vinden de 
ouderenorganisaties van de Seniorencoalitie. Uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche 
Bank blijkt dat bij 12% van de apotheken alleen nog maar met pin kan worden betaald. 
Dat is onacceptabel. 

Niet alle ouderen kunnen of willen met de pinpas betalen. Met name mensen die niet 
online bankieren hebben graag contant geld in de portemonnee, zodat ze precies weten 
hoeveel geld ze nog kunnen uitgeven. Zij kunnen niet snel even hun saldo op de rekening 
controleren. 

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat deze groep nu door 
sommige apotheken wordt buitengesloten. Juist deze branche moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Een patiënt die zijn medicijnen komt ophalen, moet deze contant kunnen 
betalen. Hij kan namelijk niet zomaar even naar een andere apotheek. Ook in bijvoorbeeld 
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bibliotheken en ziekenhuizen is het van belang dat er een mogelijkheid blijft om contant te 
betalen. 

Uit het DNB-onderzoek komt verder naar voren dat 4% van alle winkeliers geen contant 
geld accepteert. Dat percentage ligt in sommige branches een stuk hoger, zoals de al 
genoemde apotheken en bij bioscopen (22%). 

Wettig betaalmiddel 

Om te zorgen dat alle ouderen volop kunnen blijven meedoen in de samenleving is het 
belangrijk dat contant geld goed bruikbaar blijft. Iedereen moet zelf kunnen kiezen voor 
cash of pin. Contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel. 

De enige reden om geen contant geld (meer) te accepteren is volgens de Seniorencoalitie 
als de veiligheid in het geding is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in de bus: van een 
chauffeur kan niet worden verwacht dat hij of zij met een tas vol contant geld rondloopt. 

Acceptatieplicht 

Dit is ook vastgelegd in het Convenant Contant Geld van vorig jaar. Het convenant bevat 
afspraken tussen onder meer winkeliers en seniorenverenigingen. Daarin zeggen winkeliers 
toe dat ze contant geld blijven accepteren. Daar kan alleen van worden afgeweken als de 
veiligheid in het geding is. 

In Nederland geldt op dit moment geen acceptatieplicht voor contant geld. Voor 
apotheken en overheidsdiensten moet deze er wel komen, vinden de seniorenorganisaties. 

Winkels die er desondanks voor kiezen om geen contant geld meer te accepteren, moeten 
dat duidelijk aangeven bij de ingang van de winkel. Mensen die contant willen betalen, 
kunnen dan direct besluiten om naar een concurrent te gaan die nog wel cash accepteert.  

  

 

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. 

 

  
  

Bekijk onze dossiers 
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Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


