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Geachte mevrouw Pethke, (Unie) 

Het bestuur van de Gepensioneerdenvereniging UWV (GVU) wil via deze brief de 
teleurstelling van haar leden in de communicatie betreffende de komende veranderingen in 
de pensioenregeling als gevolg van de WTP en de mogelijke consequenties daarvan onder 
uw aandacht brengen. 
 
Al geruime tijd volgen deelnemers, zogeheten “slapers” en gepensioneerden aan 
respectievelijk van het PF UWV de landelijke ontwikkelingen rond de WTP in algemene zin 
en vooral die bij het Pensioenfonds UWV. Vanuit de leden van de GVU wordt het bestuur 
steeds vaker gevraagd wat de toekomstige scenario’s kunnen zijn. Om die reden richt het 
bestuur van de GVU zich thans tot u. 
 
Onze vereniging meent dat alle bij dit proces betrokken instanties (de sociale partners en het 
pensioenfonds) om te komen tot een nieuwe pensioenregeling meer en concreter zouden 
kunnen communiceren dan op dit moment gebeurt. 
De berichtgeving over uw vorderingen en de mogelijke scenario’s worden door onze leden 
als zeer beperkt ervaren. Zeker in vergelijking met de communicatie van andere fondsen 
zoals we die we de laatste tijd zien. 

De feitelijke situatie wordt weliswaar op de site van het fonds weergegeven, maar daarmee 
communiceert het fonds nog niet. Dat gebeurt pas als zender en ontvanger van een 
boodschap over en weer checken of wat beoogd is, ook daadwerkelijk bereikt wordt. En dat 
is naar onze mening niet het geval. 

De situatie is voortdurend in ontwikkeling, maar de informatie op voornoemde website is 
daarentegen statisch. Gepensioneerden, en naar wij menen, ook slapers hebben behoefte 
aan een heldere actuele toelichting op de geregeld wijzigende stand van zaken. Prangend is 
het ontbreken van bijvoorbeeld de reden voor het nog niet uitspreken van een 
intentieverklaring, waarmee de weg vrij gemaakt wordt om tot indexering over te gaan, 
wanneer dit wettelijk mogelijk is en zoals dat bij andere fondsen nu al gebeurt. 
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De GVU spreekt daarom namens haar leden de uitdrukkelijke wens uit dat alle betrokken 
partijen gezamenlijk deze communicatie beter vorm zullen geven, zodat zicht wordt geboden 
op de beweegredenen voor het handelen tot nu toe en ook zicht volgt op de diverse 
mogelijke scenario’s, inclusief de eventuele gevolgen daarvan voor de gepensioneerden. 

Het zal ook u duidelijk zijn dat de komende majeure wijziging, die vele tienduizenden 
deelnemers en ex- en gewezen deelnemers raakt, een uiterste inspanning vergt op het 
gebied van communicatie, waarbij duidelijkheid en transparantie voorop dienen te staan. 
Onze vereniging is uiteraard bereid u daarbij waar mogelijk te ondersteunen. 

Een reactie van uw zijde zullen wij zeer op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de GVU, 

 

 
 
 
J. de Kat,                                                                                 M. Koopmans, 
Voorzitter                                                                                 secretaris. 
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