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PWRI misschien 
verder met een 
ander fonds
De Participatiewet heeft gevolgen voor het PWRI. Om 
uw pensioen in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt 
uw pensioenfonds een passende partner. Momenteel is 
het PWRI in gesprek met Pensioenfonds Zorg & Welzijn 
(PFZW) over de mogelijkheid om samen te gaan. Maar 
waarom zo’n gezamenlijke toekomst met een ander fonds?

Lees verder op pagina 2 ▼

Waarom deze Flits Special?√  Er gelden strengere regels voor 
 de verhoging van uw pensioen
√  AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog
√  Toekomst van het fondsDeze en andere belangrijkewijzigingen kunnen invloed hebben op uw pensioen.



PWRI-bestuursvoorzitter Kees 
Bethlehem over onze toekomst.

‘Stel dat wij besluiten om verder te gaan 

met PFZW, dan willen we zo weinig 

mogelijk veranderingen voor u. Misschien 

ander briefpapier, misschien andere 

telefoonnummers. Maar de uitgangspunten 

en rechten bij uw pensioen blijven 

hetzelfde. Bovendien willen wij dat zo’n 

verbintenis ons geen geld kost.

Om te zien welk pensioenfonds eventueel 

bij ons past, stelden wij veel vragen. 

Hoeveel pensioen krijgen de mensen van 

dat andere fonds? Is er een 

nabestaandenpensioen? Hoeveel ruimte 

wordt er gegund aan onze mensen in het 

Verantwoordingsorgaan?

Ook de grootte van het fonds is belangrijk. 

Hoe groter, hoe eenvoudiger om aan te 

sluiten. Omvang is ook gunstig voor het 

beleggingsbeleid. Daarentegen krijgen wij 

bij een groter fonds minder zeggenschap, 

terwijl wij juist veel invloed willen. 

Gelukkig hebben wij een behoorlijke 

positie om te onderhandelen, want het 

PWRI is een fonds dat op veel vlakken juist 

goed draait.

Wij zijn bijvoorbeeld goed in 

communiceren en houden veel rekening 

met onze bijzondere doelgroepen. We 

merken dat andere fondsen graag van ons 

zouden leren hoe wij dat aanpakken. Ook 

naar werkgevers zullen wij die extra 

aandacht voor eenvoudige informatie 

vasthouden.

Persoonlijk vind ik dit een best spannende 

periode. Als wij onze keuzes ooit goed 

willen uitleggen, zullen wij als bestuur nu 

enorm ons best moeten doen, voor u. En 

dat doen we.’  l

‘Liefst zo weinig mogelijk veranderingen’
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Door de Participatiewet krijgt het PWRI er 

per 1 januari 2015 geen nieuwe deel-

nemers bij. Dat zorgt voor een uitdaging. 

Want juist nieuwe deelnemers zorgen 

ervoor dat uw pensioenpremie niet 

enorm stijgt. Om zulke stijgingen te 

voorkomen, wil het PWRI graag  

samengaan met een pensioenfonds dat 

wél instroom heeft. 

PFZW past het beste bij de belangen van 

al onze deelnemers en gepensioneerden. 

Goede zorg voor onze deelnemers en 

gepensioneerden (ruim tweehonderd- 

duizend) staat voorop. De komende 

periode praten wij hier verder over.

Eind dit jaar maken wij bekend of wij echt gaan 

optrekken met PFZW. Volgt er in de tussentijd 

nieuws? Dan plaatsen wij dat natuurlijk snel 

op onze website www.pwri.nl.  l

Waarom praat het PWRI over aansluiten bij een ander fonds? 

Pensioenfondsen moeten zich aan 
pensioenregels houden. Sinds 2015 gelden 
strengere regels. De nieuwe regels moeten 
de pensioenpremies stabieler maken. Ook 
zorgen ze ervoor dat de pensioenen kunnen 
worden uitbetaald, zoals u gewend bent.

Pensioen minder kwetsbaar

1. Uw pensioen is minder kwetsbaar.  

De kans dat uw (opgebouwde) pensioen wordt verlaagd, 

is kleiner. 

2. Uw pensioen kan minder snel meegroeien.  

Door de nieuwe regels kunnen we de pensioenen 

minder snel laten meegroeien met de lonen. Het wordt 

ook moeilijker om gemiste toeslagen in te halen. 

Regels voor stabieler pensioen

Kees Bethlehem, 
bestuursvoorzitter PWRI
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Wat staat er in het herstelplan?
In het plan van 2015 staat hoe het PWRI 

de financiële situatie in twaalf jaar tijd 

kan herstellen. De barometer hiervoor is 

de beleidsdekkingsgraad. Eind 2026 moet 

de beleidsdekkingsgraad ongeveer 124% 

zijn. Zolang de financiële situatie van het 

PWRI onvoldoende blijft, moet het PWRI 

elk jaar een bijgesteld herstelplan 

insturen.

Wat betekent het herstelplan voor u?
Op dit moment verwachten we dat we de 

pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar 

we verwachten de pensioenen de komende 

jaren ook niet te kunnen verhogen.  l

Nieuwe regels, nieuw herstelplan

Strengere regels voor het  
verhogen van pensioenen

Regels voor toeslag
• Een gedeeltelijke toeslag is 

mogelijk bij een 

beleidsdekkingsgraad van 

110% of hoger.

• Een volledige toeslag is 

mogelijk bij een 

beleidsdekkingsgraad vanaf 

ongeveer 131%. (Deze grens 

kan in de toekomst wijzigen.)

Tot 2015 was een gedeeltelijke 

toeslag al mogelijk bij een 

dekkingsgraad vanaf 105%. Ook 

moet het pensioenfonds rekening 

houden met de vraag of de 

toeslag in de toekomst ook 

waargemaakt kan worden.

Door de nieuwe pensioenregels is ons oude herstelplan 
vervallen. De financiële situatie van het PWRI is op dit 
moment onvoldoende. Daarom moesten wij uiterlijk 
op 1 juli een nieuw herstelplan aanbieden aan onze 
toezichthouder, De Nederlandsche Bank. 

De nieuwe pensioenregels maken het lastiger om de 
pensioenen mee te laten groeien met de lonen (toeslagen)  
en gemiste toeslagen in te halen (inhaaltoeslagen).

Barometer voor 
pensioenfonds 

De dekkingsgraad laat maandelijks 

zien of het PWRI genoeg geld heeft 

om alle pensioenen te betalen, nú en 

in de toekomst. Is de dekkingsgraad 

100%, dan hebben we precies 

genoeg geld. Maar schommelingen 

kunnen we zo niet opvangen, dus 

liever hebben we een dekkingsgraad 

die hoger ligt. 

De beleidsdekkingsgraad is de 

gemiddelde dekkingsgraad over de 

laatste twaalf maanden. De nieuwe 

beleidsdekkingsgraad maken wij elke 

maand bekend op www.pwri.nl.

Vanaf 1 juli 2015 staan deze nieuwe regels in het pensioenreglement van het PWRI. U kunt het reglement opvragen of bekijken op www.pwri.nl.

Kans op inhaaltoeslag is 
kleiner
• Een inhaaltoeslag is mogelijk 

bij een beleidsdekkingsgraad 

van 131% of hoger. 

• Maximaal 20% van het 

vermogensoverschot mag 

gebruikt worden voor een 

inhaaltoeslag.  

Het vermogensoverschot is de 

financiële reserve die het 

pensioenfonds heeft boven de 

grens van 131%.

Tot 2015 had het bestuur van een 

pensioenfonds meer vrijheid bij 

het toekennen van een 

inhaaltoeslag. Door de nieuwe 

regels is dit lastiger geworden. 

Pensioenen groeien mee 
met bruto minimumloon
Tot nu toe groeiden de 

pensioenen in de SW-regeling 

mee met salarisverhogingen uit 

de cao WSW. Als er geen 

salarisverhoging was, was er ook 

geen recht op een verhoging van 

het pensioen. Voortaan gaan we 

in de SW-regeling uit van de 

jaarlijkse stijging van het bruto 

minimumloon. In de WIW-

regeling was dit al zo. Alleen als 

de salarisverhoging in de cao 

WSW over dezelfde periode hoger 

is, dan geldt de cao als 

uitgangspunt voor de 

SW-regeling.

Regels voor verlagingen van 
pensioen
Is de beleidsdekkingsgraad vijf 

jaar lang onder de 105%? En is de 

maandelijkse dekkingsgraad ook 

lager dan 105%? Dan moet het 

PWRI mogelijk de pensioenen 

verlagen. Zo’n verlaging mogen 

wij over maximaal tien jaar 

spreiden, zodat uw pensioen niet 

plotseling fors daalt. Het PWRI 

heeft in het verleden nooit de 

pensioenen verlaagd.

Ongedaan maken van 
eventuele verlagingen
Voor het ongedaan maken van 

eventuele verlagingen van de 

pensioenen gaan dezelfde regels 

gelden als voor een inhaaltoeslag. 

Tot 2015 mochten verlagingen al 

ongedaan gemaakt worden vanaf 

een dekkingsgraad van 105%.



De leeftijd waarop de AOW ingaat, gaat sneller 
omhoog dan eerst was afgesproken. Het kabinet 
heeft dit besloten. Sinds 2015 gaat het pensioen 
van het PWRI tegelijk in met de AOW. Dus de 
leeftijd waarop het pensioen ingaat, schuift 
ook op.

Mensen worden steeds ouder en krijgen daarom langer een 

AOW-uitkering. Het kost de overheid meer geld om de AOW 

te betalen. Daarom heeft het kabinet besloten dat de AOW 

later ingaat.

AOW-leeftijd en uw pensioen
Sinds 2015 gaat het ouderdomspensioen in op de AOW-

leeftijd. Eerder stoppen met werken blijft wel mogelijk. In de 

SW-regeling kan dat vanaf 62 jaar. En in de WIW-regeling 

vanaf de eerste dag van de maand van 65 jaar worden. Het 

aanvullend partnerpensioen loopt automatisch door tot de 

nieuwe AOW-leeftijd. Dat geldt ook voor het arbeids-

ongeschiktheidspensioen. Vanaf januari 2016 gaat ook de 

uitkering van de Aanvullende Oudedagsvoorziening (AOV) 

tegelijk in met de AOW.
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Het kabinet vindt het belangrijk dat 

mensen weten welke keuzes ze 

hebben rondom hun pensioen. En 

dat ze weten wat er met hun 

pensioen gebeurt bij belangrijke 

levensgebeurtenissen, zoals 

werkloos worden en overlijden. Ook 

moeten fondsen meer uitleg geven 

over onzekerheden. 

Voorkeur voor post en e-mail
De overheid wil dat 

PWRI dubbel in de prijzen! 
Dit jaar won het PWRI twee communicatieprijzen: de PensioenPro 

Award voor klantgerichtheid én de PBM Communicatieprijs voor onze 

‘Droomactie’. Mooie beloningen voor een pensioenfonds als het 

PWRI dat zeer betrokken is bij alle deelnemers en gepensioneerden!

Beter op de hoogte van uw pensioen
Sinds 1 juli geldt een wet die ervoor moet zorgen dat u 
beter op de hoogte bent van uw pensioen. Volgens de 
Wet pensioencommunicatie moeten pensioenfondsen 
informatie geven die aansluit bij de wensen van de 
deelnemer. 

pensioenfondsen meer digitaal 

contact zoeken. Het PWRI ziet ook 

de voordelen daarvan. Maar uit 

onderzoek blijkt dat deelnemers en 

gepensioneerden het liefst papieren 

post krijgen van het PWRI. En op de 

tweede plaats e-mails. Het PWRI 

blijft u daarom vooral op papier 

informeren. En als u zelf aangeeft 

dat u ook via e-mail geïnformeerd 

wil worden, dan zorgen wij 

daarvoor. 

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 drie keer per jaar de 

PWRI Flits in uw mailbox. Aanmelden is simpel. Ga naar www.pwri.nl. Via ‘Ja, ik wil de nieuwsbrief ’ komt u bij het aanmeldformulier.

PWRI dubbel in de prijzen!

Beter op de hoogte van uw pensioenBeter op de hoogte van uw pensioen

Wie dat wil, kan ook terecht op www.pwri.nl. Daar staan handige filmpjes 

die goed worden bekeken. Er zijn leuke speciale acties en wie dat fijn vindt, 

kan luisteren naar een voorgelezen versie van de Flits.

AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog
2022

Is nog niet bekend

1 januari 1955 

en later


