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Grote veranderingen, 
slimme oplossingen 

De veranderingen komen door de 
Participatiewet. Die geldt sinds dit jaar. 
De wet zorgt ervoor dat er meer 
mensen met een ziekte of handicap bij 
gewone bedrijven kunnen werken. Die 
mensen gaan mogelijk ergens anders 
hun pensioen opbouwen. 
Pensioenfonds het PWRI krijgt daar-
door geen nieuwe deelnemers meer. 

Premie
‘Juist de bijdragen van nieuwe deel- 
nemers zorgen ervoor dat de premie 
niet enorm stijgt’, legt Kees Bethlehem 
uit. ‘Als we niks zouden doen, dan zou 
de premie steeds hoger worden.’ Voor 
het PWRI zou dat een probleem kunnen 
worden, omdat werkgevers en nieuwe 
deelnemers onevenredig zouden 
moeten gaan bijdragen aan de 
pensioenen.

Spaarpot
Om de pensioenuitkeringen mogelijk te 
houden, is het PWRI bezig met een 
soort spaarport, licht Kees Bethlehem 
toe. ‘De sociale partners zetten geld 
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Alles wordt anders, dat is de  
boodschap in het nieuwe jaar-
verslag van het PWRI. Gelukkig 
hoeft u zich niet druk te maken, 
zegt PWRI-bestuursvoorzitter 
Kees Bethlehem: ‘Het komt goed 
met uw pensioen. Het ís al goed 
met uw pensioen.’

opzij. En de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft ons 
vanaf 2018 maximaal tien miljoen euro 
per jaar beloofd.’

Beste mogelijkheid
Daarbij heeft het PWRI onderzocht wat 
de beste toekomst voor ons is. Hoe 
kunnen wij financieel gezond blijven, 
zodat onze gepensioneerden en 
deelnemers een goed pensioen 
ontvangen? Kees Bethlehem: ‘De beste 
mogelijkheid is samengaan met een 
ander pensioenfonds, dat nog wél 
instroom heeft. Daarover praat het 
bestuur nu met drie Nederlandse 

pensioenfondsen. De tweede mogelijk-
heid is om een zelfstandig pensioen-
fonds te blijven.

U krijgt pensioen
In juli 2015 beslist het bestuur hoe het 
PWRI verdergaat. U leest dan op onze 
website of het PWRI samengaat met 
een ander pensioenfonds, of blijft 
bestaan als zelfstandig fonds. Wat de 
uitkomst ook zal zijn, Kees Bethlehem 
verzekert u: ‘Het komt goed
met uw pensioen. Het ís al goed
met uw pensioen.’
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Liever een video?
Wij stuurden tv-presentator Janine Abbring naar het 
PWRI om eens goed door te vragen. PWRI-bestuurs-
voorzitter Kees Bethlehem legt haarfijn aan haar uit 
welke veranderingen eraan komen. En welke gerust-
stellende oplossingen het PWRI heeft gevonden. 
Bekijk het filmpje op www.pwri.nl.

Woont u samen met een partner? Dan is uw partner niet bij ons 
bekend. Vanaf nu kunt u uw partner aanmelden bij het PWRI. In 
geval van overlijden van een gepensioneerde kan de partner dan 
partnerpensioen ontvangen.

Recht op partnerpensioen
Een partner heeft recht op partner- 

pensioen als hij of zij met de  
gepensioneerde getrouwd is, een 
geregistreerd partnerschap heeft of een 
samen levings contract heeft. In onze 
admini stratie zijn op dit moment alleen 
partners bekend van gepensioneerden 
die getrouwd zijn of een geregistreerd 
partnerschap hebben.
Woont u samen en is het 
samenlevingscontract opgesteld 
vóórdat u met pensioen ging? Dan kunt 
u uw partner bij ons aanmelden. Het 
aanmeldings-formulier én een 
afmeldingsformulier vindt u op onze 
website www.pwri.nl (zie ‘Nieuws’).

Uw partner heeft mogelijk recht op 
partner pensioen vanaf 1 januari 1990 

zolang u samenwoont of hebt 
samengewoond, omdat vanaf die 
datum de pensioen regeling van het 
PWRI geldt. Het maakt niet uit of u al 
vóór 1990 samenwoonde of daarna. 

Wanneer komt een partner in 
aanmerking voor partnerpensioen?
Woont u samen? Dan kan uw partner  
in aanmerking komen voor partner-
pensioen als het volgende voor u geldt:
• uw partner is niet uw vader, moeder, 

zoon of dochter; 
• u en uw partner zijn ongetrouwd en 

staan een halfjaar of langer op 
hetzelfde adres bij de gemeente 
ingeschreven;

• het samenlevingscontract is door een 
notaris vastgesteld vóórdat u met 
pensioen ging.

Meld uw partner aan 
bij het PWRI

LET OP: gaat u ná uw pensionering samenwonen, trouwen of een 
geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner geen recht 
op partnerpensioen.

Onze keuzes  
bij nieuwe regels

Vanaf 2015 gelden er 
nieuwe financiële regels 
voor pensioenfondsen. Met 
goedkeuring van de sociale 
partners heeft het PWRI 
daarom besloten tot enkele 
veranderingen.

Welvaartsvastheid van het 
pensioen is het uitgangspunt.  
De mogelijkheid om pensioenen 
én toekomstige pensioenen te 
verhogen, hangt af van de stijging 
van de lonen in de cao. Daarbij is 
als minimum afgesproken de 
stijging van het wettelijk minimum- 
loon. Dit gebeurt echter onder 
voorwaarde dat het PWRI die 
verhoging ook echt kan 
waarmaken.

Presteert een pensioenfonds niet 
naar behoren, dan krijgt dat fonds 
tien jaar de tijd om de vooruit-
zichten te verbeteren en maat-
regelen te nemen. Is er na vijf jaar 
nog geen herstel te merken?  
Dan gelden striktere regels  
voor mogelijke verlaging van 
(toe komstige) pensioenen.

Wilt u meer weten? U kunt onze Klantenservice bellen van maandag tot en 
met vrijdag tussen 8 uur ’s morgens en half 6 ’s avonds: 045 579 64 00.
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Ons jaarverslag 2014 is verschenen als 
film! In deze film verzamelt tv-presentator 
Janine Abbring slimme vragen van 
mensen die een PWRI-pensioen 
opbouwen. Met die vragen gaat ze naar 
het bestuur in Utrecht. Nieuwsgierig 
geworden? Zet snel de dvd aan die u bij 
deze Flits vindt.

Wilt u liever alle details weten? Dan 
vindt een uitgebreid verslag op onze 
website www.pwri.nl. Daarin staan alle 
nodige teksten en tabellen.

Hebt u vragen over het jaarverslag? U 
kunt het PWRI bellen van maandag tot 
en met vrijdag tussen 8 uur ’s morgens 
en half 6 ’s avonds : 045 579 64 00.

Jaarverslag 
als vlotte 
film!

In 2011 kon u eenmalig kiezen tussen 
sparen of beleggen met uw AOV-tegoed 
(Aanvullende Oudedagsvoorziening). 

Koos u voor sparen, dan voorkomt u 
dat uw AOV-vermogen kan afnemen. 
Bij beleggen kan dat wél, maar zijn de 
kansen op meer rendement groter.

Over het deel van de AOV dat u nog 
niet hebt ontvangen, ontvangt u 
rendement of  spaarrente. In 2014 
behaalden de beleggingen een rendement 
van 7,2%. De spaarrente was 0,2%. 
Vooral door de zeer lage marktrente 
was de spaarrente zelfs minder dan op 
een ‘gewone’ spaarrekening.

Lage rente op AOV-tegoed

De regering vindt dat mensen hun 
pensioen nog beter moeten leren 
begrijpen. De toelichting moet 
simpeler, prettiger én op het juiste 
moment. Vanaf 1 januari 2016 
gaan pensioenfondsen daarom 
hun deelnemers anders informeren 
over hun pensioen.  
De regering wil ook dat pensioen-
fondsen meer digitaal gaan 
communiceren. Het PWRI zal 
daarbij dan extra letten op de 
wensen van de mensen die zijn 
aangesloten bij ons pensioen-
fonds, om zoveel mogelijk op 
papier te communiceren.

Kleinere porties 
pensioen-
informatie

Meld u aan voor de  
digitale nieuwsbrief 
Wilt u zeker weten dat u geen belangrijk 
nieuws mist? Meld u dan aan voor onze 
digitale nieuwsbrief. Dan ontvangt u   
de PWRI Flits in uw mailbox.
Aanmelden is simpel. Ga naar  
www.pwri.nl/ik-ontvang-pensioen/
nieuwsbrief/.  
Via de button ‘Ja, ik wil de nieuwsbrief’ 
komt u bij het aanmeldformulier.

Sudoku
Vul in alle lege vakjes een  
cijfer in, zodanig dat op elke 
horizontale regel, verticale 
regel en in elk van de negen 
blokjes, alle cijfers van 1 tot en 
met 9 eenmaal voorkomen.  
De oplossing vindt u op  
www.pwri.nl, in het nieuws-
bericht over de Flits.  

Voor het AOV-spaarvermogen mogen 
wij helaas geen gebruik maken van een 
‘gewone’ spaarrekening. Toch blijft het 
PWRI zich inzetten voor een zo hoog 
mogelijke rente op het AOV-spaar-
vermogen én goed rendement vanuit 
de beleggingen.

Flits als 
audioversie
U kunt de Flits ook beluisteren als 
audioversie. Dat is makkelijk als u 
moeite hebt met lezen. Het werkt 
eenvoudig. U gaat naar  
www.pwri.nl/fl its-audioversie. Onder 
het kopje Edities kiest u de versie die u 
wilt beluisteren. Veel luisterplezier!
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Louis en Roos hebben ‘een lekker 
stekkie’ in hun woonplaats Helmond. 
Maar ook al is Louis met pensioen, ze 
blijven zeker geen hele dagen thuis. 
Roos: ‘Louis is een fietsfanaat. Toen hij 
65 werd, kreeg hij een wielrenfiets. Zelf 
heb ik een moderne driewieler, vanwege 
mijn reuma. Wij zitten bij een fiets-
vereniging en maken mooie tochten. 
Daarnaast zwemmen we vaak. Én 
besteden zo veel mogelijk tijd aan onze 
drie kleinkinderen. Mijn man gaat ze zo 
weer halen van school.’

Louis ging ruim anderhalf jaar geleden 
met pensioen. Maar de aanloop was 
niet zonder zorgen. Louis werkte bij 
een schildersbedrijf, maar kreeg 

Louis Kerren 
De thuisplek van…

ernstige hartklachten. Roos: ‘Het werd 
een zielig hoopje mens. Hij werkte 
keihard, maar was benauwd en kreeg 
een dikke buik. In de pauzes lag hij te 
slapen. Maar de oorzaak werd niet 
gevonden.’ 

Louis verloor zijn baan en kwam terecht 
bij SW-bedrijf Atland Groep. Hij werkte, 
voor zover zijn lijf dat toeliet, als 
schilder. Later werd hij gedetacheerd 
als klusjesman. En ook Roos werd ziek, 
zonder duidelijke diagnose.

Inmiddels is duidelijk dat Louis 
gevaarlijke slaapapneu had. Louis: 
‘Mijn leven was vergelijkbaar met dat 
van iemand die 24 uur per dag hard-
loopt.’ Louis leerde slapen met een 
luchtmasker op en voelt zich weer fit. 
Bij Roos werd na jaren een hersen-
tumor ontdekt en succesvol verwijderd.

Samen met het pensioen zijn dit grote 
veranderingen, merkt Louis: ‘Ik mis 
mijn collega’s. En soms zitten Roos en 
ik erg dicht op elkaar in onze flat.  
Maar ik vind het ook weer leuk om veel 

Bijna was de oude dag van Louis 
Kerren (67) en zijn vrouw Roos 
(64) verpest. Het hart van Louis 
dreigde op te geven. En bij Roos 
groeide ongemerkt een tumor. 
Maar gelukkig zijn de zorgen 
verdwenen. Louis: ‘Ja, het 
pensioen bevalt steengoed.’

samen te doen. En het is fijn dat “het 
moeten” is verdwenen.’ Roos: ‘Overdag 
ben ik soms juist lang weg om vrijwil ligers- 
werk te doen. Ook dat is wennen voor 
Louis. Ik zit bijvoorbeeld in de klank-
bordgroep van het PWRI (zie kader).’

Roos vindt het PWRI een goed 
 pensioenfonds: ‘Wij hebben nog  
niets hoeven inleveren, dat is een 
geluk.’ Dus genieten Louis en Roos  
van hun omgeving in Helmond. 
Bijvoorbeeld van het prachtige Kasteel 
Helmond, waarvan de tuin onlangs  
is opgeknapt.

PWRI Klankbordgroep
Roos Kerren is lid van de klankbord-
groep voor deelnemers van het 
PWRI. Deze groep helpt het PWRI 
om duidelijke informatie te geven 
over pensioenen. De leden denken 
bijvoorbeeld mee over het verbete-
ren van brieven, nieuwsbrieven en 
de website. 

Werkte u ook bij Atland 
Groep?
Roos Kerren zou graag  
gepensioneerden van Atland  
Groep met elkaar in contact 
brengen, om samen iets te  
ondernemen. 
Lijkt u dit leuk? Neem dan contact 
op met haar. Roos is bereikbaar  
via roos.kerren1@gmail.com,  
0492 - 53 53 84. 

Uitgave Stichting Pensioenfonds Werk en (re)
Integratie. Postbus 3094 / 6401 DN Heerlen. 
Website www.pwri.nl. 

De PWRI Flits is met de grootste zorg 
samengesteld. U kunt hieraan geen rechten 
ontlenen. Ons reglement is altijd leidend.
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