WW EN PENSIOENOPBOUW
Sjors Bakker, 58 jaar, is werkloos en ontvangt sinds een jaar een WW-uitkering. Hij ontdekt
in zijn pensioenpapieren dat door de werkloosheid er een breuk kan ontstaan in de opbouw
van zijn pensioen. Voor werknemers van 40 jaar en ouder heeft de Stichting Financiering
Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) een voorziening om dit te voorkomen. Het doel is
om de pensioenopbouw van werkloze werknemers tijdelijk voort te zetten. De FVP betaalt
dan de premie, na een ‘wachttijd’ van 180 dagen waarin geen pensioen wordt opgebouwd. Bij
de papieren zit een aanvraagformulier van de FVP. Sjors stuurt het formulier naar de FVP met
de vraag om de regeling toe te passen. Zijn verzoek wordt echter afgewezen, de reden staat
niet helder in de brief aangegeven. Hij belt daarom naar de Stichting.
Een medewerker vertelt hem dat zijn aanvraag afgewezen is omdat hij al pensioen krijgt.
Sjors reageert dat dit helemaal niet klopt, hij ontvangt alleen een WW-uitkering. De
medewerker zegt dat hij dan maar de aanvraag opnieuw moet indienen. Sjors zoekt op wie
zijn pensioenverzekeraar is. Volgens zijn polis is dat de BEON, maar als hij belt wordt de
telefoon aangenomen met “Interpolis”. Hij vraagt: “Geen Beon? “. “Ja”, reageert de
medewerker, “maar we heten nu Interpolis.” Hij heeft over deze verandering nooit een bericht
gekregen en het laatste afschrift van BEON was van 2003. De medewerker vertelt hem dat hij
recht heeft op prepensioen. Dat had hij eerder aan moeten vragen. Het bedrag dat er nu staat
blijft zo en groeit niet meer aan.
Sjors vraagt de medewerker alles op papier te zetten en hem toe te sturen. Dat wordt
toegezegd. Na 3 weken niets gehoord te hebben belt hij maar weer zelf op. Het duurt nog wel
4 weken wordt hem gezegd. Na nog een paar keer mailen en bellen krijgt hij eindelijk na een
maand de papieren thuis. Maar wat nu?
Sjors besluit om hulp te vragen bij het Steunpunt. Daar weten ze Sjors te vertellen dat het
UWV hem automatisch heeft gemeld bij de FVP omdat hij voldeed aan de voorwaarden.
Vandaar dat hij een aanvraagformulier heeft gekregen. Dat formulier moet echter binnen 8
weken teruggestuurd worden, anders kom je niet meer in aanmerking voor de
pensioenopbouw. De FVP heeft dat echter niet genoemd als reden voor de afwijzing, het gaat
er om dat Sjors al een pensioenuitkering had kunnen krijgen volgens de gegevens die de FVP
had. De spreekuurhouder van het Steunpunt duikt samen met Sjors in de papieren. Ze slagen
er gelukkig in om alsnog een FVP-regeling te treffen.
Dat kan dit jaar en volgend jaar nog. Per 1 januari 2011 vervalt de FVP-regeling voor
werknemers die dan werkloos worden!
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