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nog omhoog?
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De VragenFlits

Wat wil jij 
weten?
Natuurlijk heb je wel eens 
vragen over je pensioen. 
Daar helpen we je graag 
mee. In deze Flits stellen 
vier deelnemers hun 
vragen aan PWRI.



Heb je vragen over je pensioen? Deze deelnemers wel!  
Samen met de redactie van Flits belden zij met medewerkers van 
PWRI en met bestuursleden. Of gingen zelf op onderzoek uit.

Joyce: De pensioenleeftijd wordt 
verhoogd naar 68 jaar. Wordt mijn 
pensioen dan hoger? Of moet ik langer 
doorwerken voor hetzelfde pensioen?

Joep Heijmans, jurist bij APG: ‘Vanaf 2018 

berekent PWRI je pensioen op een andere 

manier. Dit komt doordat de overheid de 

belastingregels heeft aangepast. We rekenen met 

een pensioenleeftijd van 68 jaar in plaats van 67 

jaar. Dat noemen we de rekenleeftijd. Daardoor 

bouw je wat minder pensioen op. 

Vanaf 2018 bouw je wél over een groter deel van 

je salaris pensioen op. Bij de berekening van je 

pensioen baseert PWRI zich op het loon dat je 

verdient. Een deel van je loon telt niet mee voor 

je pensioen. Dat is omdat je later AOW krijgt van 

de overheid. Het deel dat niet meetelt, wordt 

lager. Dat is gunstig voor jou. Hierdoor bouw je  

namelijk meer pensioen op. Hoe deze twee 

aanpassingen voor jouw pensioen uitpakken, 

kunnen we van tevoren niet zeggen. Dat hangt af 

van de hoogte van je salaris en je leeftijd.’

Wil je weten hoeveel pensioen jij  
straks krijgt? Pak dan je Uniform 

Pensioen overzicht (UPO) van dit jaar erbij 
onder het kopje ‘Te bereiken pensioen’, zie je 
hoe je pensioen eruit ziet op je AOW-leeftijd.  
O ja, als je deelneemt aan de SW-regeling kun 
je al vanaf 62 jaar met pensioen. Het pensioen 
dat je dan krijgt is dan wel lager, omdat het 
eerder ingaat en dus langer uitgekeerd moet 
worden. Op ‘MijnPWRI’ zie je wat voor effect 
dat heeft. 

Peter: Krijgt mijn partner straks ook 
pensioen van PWRI?

Kay van Kemenade, medewerker 

Klantenservice: ‘Val je onder de SW-regeling?  

Als je pensioen opbouwt bij PWRI, bouw je ook 

partnerpensioen op. Dat krijgt je partner als jij 

komt te overlijden. Je vrouw krijgt dan partner-

pensioen totdat zij zelf overlijdt. 

Als je getrouwd bent, hoef je daar niets voor te 

doen. Ook als je een geregistreerd partnerschap 

hebt, hoef je niks te doen. Wij krijgen de gegevens 

van je partner van de gemeente. Als je samenwoont 

met een samenlevingscontract moet je je partner 

wél zelf bij ons aanmelden. Dat kan op MijnPWRI.

Op het Uniform Pensioenoverzicht zie je of je 

partner bekend is bij PWRI. Daar lees je ook 

hoeveel pensioen je hebt opgebouwd voor je 

partner. Dat vind je ook terug in MijnPWRI.’

Joyce: Ik ben gescheiden. Krijgt  
mijn ex een deel van mijn pensioen?

Joep Heijmans, jurist bij APG: ‘Dat hangt af 

van de afspraken die jullie hebben gemaakt bij de 

scheiding. Als je niets hebt afgesproken over 

pensioen, heeft hij recht op de helft van het 

ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk 

hebt opgebouwd. Mocht jij overlijden, dan krijgt hij 

een bijzonder partnerpensioen. Omgekeerd geldt 

dat ook: als hij pensioen heeft opgebouwd tijdens 

jullie huwelijk, gaat de helft daarvan naar jou.

De afspraken die je maakt bij scheiding moet je 

binnen twee jaar doorgeven aan je pensioenfonds.  

Dan regelt het pensioenfonds dat je ex zijn deel 

van het pensioen krijgt. Anders moeten jullie dat 

onderling regelen.

Als jij en je ex-man hebben afgesproken dat hij 

geen bijzonder partnerpensioen krijgt, kun je dat 

nu nog regelen met PWRI. Op www.pwri.nl vind je 

hiervoor een formulier. Op het formulier geeft je 

ex-partner aan dat hij afziet van zijn recht op 

bijzonder partnerpensioen. Dat formulier moet hij 

ondertekenen.

De VragenFlits

Simon Hegeman (65 jaar), werkleider bij Mare Groep  
in Voorhout, is benieuwd of de pensioenen nog worden 
verhoogd en of PWRI nog gaat fuseren. 

Martin Ouwehand (49 jaar), administratief 
medewerker bij Mare Groep in Voorhout, wil weten hoe  
de LuisterFlits wordt gemaakt.

Joyce Dekker (58 jaar), administratief medewerker bij  
AM Match in Amstelveen, wil weten hoe het zit met de 
pensioenleeftijd en de hoogte van haar pensioen. En of haar 
ex-partner iets van haar pensioen krijgt.

Peter Blokker (65 jaar), magazijnmedewerker bij AM 
Match in Amstelveen, vraagt zich af of zijn partner straks 
ook pensioen krijgt. 

?

TIP

Joep Heijmans

Kay van Kemenade
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Wist je dat je Flits ook kunt 
beluisteren? Deelnemer 
Martin Ouwehand wil daar 
het fijne van weten. ‘Hoe 
maken jullie zo’n LuisterFlits? 
Daar ben ik benieuwd naar.’  

Martin (49) werkt bij de MareGroep in Voorhout bij 

de personeelsadministratie. Hij is nieuwsgierig naar 

de Luisterflits. ‘Niet omdat ik die zelf beluister. Ik 

ben blind geboren en kan goed met braille omgaan. 

En ook met de brailleleesregel. Zo lees ik de Flits. 

Maar mensen die later blind zijn geworden, luisteren 

liever. Dat geldt ook voor mensen die dyslectisch 

zijn. Interessant toch, hoe dat werkt?’ 

In de studio
Daarom gaat Martin op bezoek bij Dedicon in Grave. 

Dedicon is een bedrijf dat boeken en tijdschriften 

omzet in braille en in luisterboeken. Dedicon maakt 

ook de Luisterflits. Marian Oosting van Dedicon leidt 

Martin rond. Allereerst gaan ze naar een van de 

grote studio’s. Daar staat allerlei indrukwekkende 

opnameapparatuur. Een geluidstechnicus is er aan 

het werk. Daar zit ook voorlezer Bastienne. Zij is de 

vaste stem voor de Flits. Bastienne is ook stem coach. 

‘We hebben hier veel vrijwilligers’, vertelt ze. ‘Voordat 

mensen hier mogen lezen, doen ze een stemtest.’ 

Martin merkt op dat hij geen holle klanken hoort. 

‘Waarschijnlijk is de ruimte bewust zo ingericht?‘, 

vraagt hij. ‘Klopt!’, bevestigt Bastienne. ‘De wanden 

absorberen het geluid, zodat je geen galm hoort op 

de opnames.’ ‘Prettig’, vindt Martin. Hij draagt in 

één oor een gehoorapparaat. ‘Zo’n ruimte is voor 

mij ideaal.’ 

Robots aan het werk
Alle opnames worden bewaard op een server. ‘Dat 

is onze schatkist’, legt Marian uit. Marian neemt 

Martin mee naar de ruimte waar de opnames op cd 

worden gezet. Acht opstellingen voor cd-branders 

zijn druk aan het werk. Dat zijn een soort robots die 

allerlei handelingen uit kunnen voeren: cd’s 

Maatschappelijk verantwoord 
beleggen

PWRI belegt niet in 
tabaksproducten
We weten natuurlijk allemaal dat roken niet 

goed is voor je gezondheid. Maar wist je 

dat het ook slecht is voor het milieu én voor 

de mensen die werken in de 

tabaksindustrie? PWRI wil niet meewerken 

aan dingen die slecht zijn voor het milieu. 

Daarom belegt PWRI vanaf 2018 niet meer 

in de tabaksindustrie. 

Sociaal ondernemen
PWRI wil graag dat mensen uit onze sector 

een baan vinden bij werkgevers in andere 

sectoren. Daarom hebben wij zelf iemand 

uit de SW-sector in dienst. En we 

stimuleren bedrijven waarmee we 

samenwerken meer mensen aan te nemen 

uit de SW-sector. Bedrijven die dat doen, 

doen aan sociaal ondernemen. Hiervoor 

kunnen die bedrijven een speciaal 

keurmerk krijgen: de Participatieladder 

Socialer Ondernemen. Hoe meer werk 

bedrijven maken van sociaal ondernemen, 

hoe hoger je komt op de ladder. De 

hoogste trede is trede drie. PWRI heeft nu 

de tweede trede van de Participatieladder 

bereikt.

Hoe zit dat nou met 
de LuisterFlits?  
Hoe zit dat nou met 
de LuisterFlits?  

De VragenFlits

Martin: ‘Ik kan goed  
met braille omgaan, 

maar mensen die later 
blind zijn geworden 

luisteren liever’ 

invoeren, branden, etiketten printen. ‘Gebeurt 

allemaal volautomatisch’, meldt Marian trots. ‘Elk 

jaar branden we hier ruim een miljoen cd’s.’ Dedicon 

zorgt ervoor dat de LuisterFlits komt bij de mensen 

die daarom hebben gevraagd. Martin: ‘Als je ziet wat 

er allemaal gebeurt voor zo’n LuisterFlits ... 

indrukwekkend!’

Wil jij ook de Flits beluisteren? Dat kan  via website grenzelooslezen.dedicon.nl/. 
Onder het tabje ‘Tijdschriften’ 

vind je ‘Pensioenen’. Daar staat ook PWRI Flits.
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Peter: Waarom moeten we steeds meer 

digitaal gaan doen? Is dat verplicht? Of kan ik 

ook gewoon post blijven krijgen?

Anita Raets, klantenservice PWRI: ‘Het is niet 

verplicht om alles digitaal te doen Heb je geen 

computer? Of vind je het lastig om zaken digitaal 

te regelen? Dan kun je alle informatie op papier 

toegestuurd krijgen en op papier je zaken regelen. 

Een voordeel van digitaal is dat je geen belangrijke 

papieren hoeft te bewaren. Wat je niet hoeft te 

bewaren, kun je ook niet kwijt raken. Je kunt alles 

terugvinden in MijnPWRI, dat is een soort digitaal 

dossier waar alleen jij kunt inloggen.’

In principe krijg je bij PWRI post op 
papier. Wil jij je post van PWRI voortaan 

ook digitaal? Log in op MijnPWRI en geef je 
e-mailadres door. Dan ontvang je een e-mail 
zodra PWRI bijvoorbeeld het Uniform 
Pensioenoverzicht digitaal gaat versturen. 

TIP

Joyce: Ik heb ook andere werkgevers gehad. 

Waar kan ik zien hoeveel pensioen ik daar heb 

opgebouwd?

Joep Heijmans, juris bij APG: ‘Op de 

website www.mijnpensioenoverzicht.nl  van de 

overheid zie je precies wat je aan pensioen hebt 

opgebouwd bij andere pensioenfondsen of 

pensioenverzekeraars. Het maakt niet uit hoe 

lang het geleden is, en of je oude bedrijf nog 

bestaat of niet. Als je pensioen hebt opgebouwd 

toen je er werkte, staat dat op het overzicht. Staat 

niet al jouw pensioen daar? Neem dan contact op 

met je oude pensioenfonds of verzekeraar.

Meestal is het mogelijk om je opgebouwde 

pensioen bij een ander fonds of verzekeraar over 

te dragen naar PWRI. Je moet dan nog wel 

werken bij een SW-bedrijf. Dit noemen we 

waardeoverdracht. Met waardeoverdracht komt 

al je opgebouwde pensioen in één potje bij PWRI. 

Waardeoverdracht is niet verplicht.’

De VragenFlits

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Gerard Peters (55 jaar) werkt bij de 

salarisadministratie van de Wezogroep in Zwolle. 

Sinds 2014 is hij lid van het Verantwoordings-

orgaan (VO). Wij vragen hem wat het VO nu 

eigenlijk doet.

Gerard: ‘Het VO is er voor de werknemers, 

gepensioneerden en werkgevers en controleert 

het bestuur van PWRI. Het bestuur legt

verantwoording aan ons af over alle beslissingen

die te maken hebben met de pensioenen. Het is

heel belangrijk dat er een VO is. 

Zonder VO zouden de belangen van de werknemers 

op een andere manier worden ingevuld. Door de 

goede samenwerking tussen bestuur en VO is de 

belangenbehartiging in balans.’

Bij PWRI kunnen deelnemers, gepensioneerden en 

werkgevers meepraten over de manier waarop  

PWRI de pensioenen regelt. Dat gebeurt in het VO. 

De deelnemersleden van het VO worden gekozen 

door de deelnemers van PWRI. In april waren er 

verkiezingen en mocht je stemmen. Wil je weten 

hoe de verkiezingen zijn afgelopen? Op pwri.nl zie 

je wie de nieuwe leden van het VO zijn. Kijk bij de 

nieuwsberichten.

Anita Raets

‘Een voordeel van 
digitaal is dat je geen 
belangrijke papieren 

hoeft te bewaren’

Simon: ‘Gaat PWRI nog fuseren?’

Ria Oomen-Ruijten, bestuurslid:  

‘Zoals het er nu voorstaat, kan het PWRI als 

zelfstandig fonds doorgaan. Door de 

Participatiewet komen er geen nieuwe 

deelnemers meer bij. Er komt dus een 

moment dat PWRI meer gepensioneerden 

heeft dan werknemers. Dat betekent dat we 

meer pensioen moeten uitbetalen en minder 

premies binnenkrijgen. Over een paar jaar 

willen we bekijken of we alsnog met een ander 

fonds kunnen fuseren. Fuseren doen we 

alleen als dat goed is voor onze deelnemers. 

De komende 10 jaar zitten we in ieder geval 

veilig. De overheid heeft ons geld gegeven. 

Daarmee kunnen we het gemis aan nieuwe 

deelnemers opvangen.’ 

Gerard Peters

Ria Oomen-Ruijten 
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Ook een vraag?De klantenservice van PWRI staat je graag  te woord. Het telefoonnummer is  045 579 63 00.

Uitgave Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Postbus 3094 /  
6401 DN Heerlen Concept en realisatie APG (Marjolein Doomen)  
en Scripta Communicatie Fotografie Bart Willems, Ilya van Marle 

Website www.pwri.nl 
De PWRI Flits is met de grootste zorg samengesteld. Je kunt hieraan geen rechten 
ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.

Onderstaande woorden zijn  
-in alle richtingen- in het diagram 
verborgen. Sommige letters kun 
je meer dan een keer gebruiken. 
Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de 
oplossing van deze puzzel.

AOW          
BEGUNSTIGDE  
BELASTING    
BOS          
BUIIG        
DENAPPEL     
EIKEL        
FISCUS       
GRIEP        
HERFST       
JAAROPGAVE   
KASTANJE     
LOONHEFFING  

LIJFRENTE     
NABESTAANDE  
NEVEL        
PARTNER      
PENSIOEN     
POMPOEN      
PWRI         
SPIN         
UITKERING    
WERK         
WOLKEN       
ZWAM         
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Simon: ‘Hoe staat het met de  
financiële positie van het fonds?’

Harm Kelderman, bestuurslid:  

‘Het ging een poos niet zo goed met PWRI.  

Nu gaat het gelukkig weer beter. De beleids-

dekkings graad ligt rond 110%. Als de beleids-

dekkings graad lange tijd onder de 104% zit,  

dan moeten we de pensioenen verlagen.  

Dat is nu niet nodig. ’ 

Simon: ‘Wanneer kunnen onze  
pensioenen weer worden verhoogd?’

Harm Kelderman: bestuurslid:  

‘De pensioenen verhogen, dat noemen we 

toeslagverlening, kan pas als de dekkingsgraad 

hoger is dan 110%. Dat zijn regels die De 

Nederlandsche Bank heeft vastgesteld. We zitten 

nu net op de grens van wel of niet verhogen. 

Maar we hebben er ook lange tijd onder gezeten.

Woordzoeker 

Harm Kelderman

De VragenFlits
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