
Verder in 
deze krant:

Nieuwe pensioenregels 
voor 2015
De AOW-leeftijd wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd. Daarna stijgt de 
AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Die veranderingen hebben gevolgen 
voor het PWRI-pensioen. Wat wordt er anders in 2015?

Pensioen in beeld

Nabestaandenpensioen blijft 
bewaard
Een andere verandering betreft het 
nabestaandenpensioen. Vanaf 2015 is er 
weer sprake van een volledig opgebouwd 
partnerpensioen. Met opgebouwd partner-
pensioen wordt bedoeld dat het recht 
daarop ook blijft bestaan als een werknemer 
komt te overlijden op het moment dat hij 
geen pensioen meer opbouwt bij het PWRI.
Om de pensioenopbouw binnen de 
belastingregels te houden, konden 
werknemers in 2014 een deel van de 
belastingruimte voor het nabestaanden-
pensioen naar het ouderdomspensioen 
schuiven. Mits de partner hier toestemming 
voor gaf. Voor pensioenopbouw vanaf 2015 is 
deze fiscale uitruil niet langer van toepassing. 

Meer nabestaandenpensioen bij 
overlijden na pensioendatum
Werknemers bouwen vanaf 2015 meer 
nabestaandenpensioen op als zij zouden 
overlijden na hun pensioendatum:  
70% van het ouderdoms pensioen dat  
zij opbouwen. Dit was 36,75% in 2013  
en 2014.

Regels pensioenfondsen 
aangepast
Om pensioenfondsen minder gevoelig te 
maken voor schokken op de financiële 
markten, is het Financieel Toetsingskader 
(FTK) aangepast. Voor het aanpassen van 
de pensioenen aan de stijging van de 
lonen (toeslagverlening) gaan zwaardere 
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eisen gelden. Die leiden ertoe dat er 
minder snel een toeslag mag worden 
gegeven. Dit geldt ook voor het verlenen 
van toeslagen die voortkomen uit in het 
verleden niet of niet volledig verleende 
toeslagen. Bij eventuele tekorten, mogen 
de fondsen een verlaging van pensioenen 
uitspreiden over maximaal tien jaar. 

Compensatieregeling vervalt
In het verleden gold er een compensatie-
regeling voor werknemers die meer dan  
€180 nadeel ondervonden door een 
herziening in de berekening van de 
pensioenbijdrage. Die regeling is niet 
langer aan de orde.

Overgangsregelingen 
De overgangsregelingen houden vanaf 2015 
op te bestaan. Het gaat om de Inkoopregeling 
(B-regeling, ofwel VOP) en de Toeslag 
ouderdomspensioen (C-regeling). Sinds  
1 januari 2013 geldt de overgangs regeling B 
alleen nog voor personen die geboren zijn 
voor 1950. Deze voorwaarde gold al voor 
de C-regeling. Het pensioen van deze 
personen gaat uiterlijk in op 65 jaar. Dit 
betekent dat uiterlijk 1 december 2014 het 
pensioen van de laatste deelnemers die er 
nog gebruik van kunnen maken, is ingegaan.

AOV-regeling verandert niet
De regeling van het Aanvullende 
Oudedagsvoorziening (AOV) verandert 
niet per 1 januari 2015. De ingangsdatum 
van het AOV-tegoed blijft op 65 jaar staan. 
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Pensioen sluit beter aan op de 
AOW
Vanaf 2015 volgt het ouderdomspensioen 
van het PWRI de (nieuwe) AOW-leeftijd; 
dat geldt zowel voor de SW- als WIW-
regeling. Het arbeidsongeschiktheids-
pensioen en het aanvullend partner-
pensioen stoppen juist pas op het moment 
dat de AOW start. En ook de premievrije 
pensioenopbouw voor arbeidsongeschikten 
loopt door tot de AOW-leeftijd. 
Wilt u weten welke AOW-leeftijd voor  
uw medewerker(s) geldt? Aan de hand  
van de geboortedatum kunt u dit nagaan 
op www.rijksoverheid.nl/aow.

Rekenen met 67 jaar
Het PWRI hanteert vanaf 2015 een reken-
leeftijd voor pensioenen van 67 jaar in plaats 
van 65 jaar. Ook het opbouw percentage 
wordt verlaagd. Dit komt door een 
 aanpassing in de belastingregels. De 
maatregelen houden in dat de jaarlijkse 
pensioenopbouw lager wordt. Dit zou tot 
een verlaging van de pensioenbijdrage 
leiden. Sociale partners hebben ook  
enkele maatregelen genomen die de 
pensioen regeling beter maken. Die 
maatregelen leiden tot een verhoging van 
de  pensioenbijdrage. Over het geheel 
bezien zou de pensioenbijdrage voor 2015 
lager zijn. Het PWRI heeft besloten om de 
pensioen bijdragen voor 2015 ongewijzigd 
te laten. De SW-pensioenbijdrage 2015 
bevat een opslag. Deze is bedoeld voor 
premie stabilisatie in de toekomst.
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Werknemers blijken vaak te worstelen met 
vergelijkbare pensioenissues. Dat merkten 
werkgevers die onlangs het PWRI 
Pensioenplein bezochten. Die herkenning 
zorgde ervoor dat de bezoekers in 
Eindhoven, Assen, Nootdorp en Apeldoorn 
elkaar snel wisten te vinden. Pensioen in 
Beeld sloot aan in Nootdorp.

Vragen
Tijdens de lunch was het even aftasten. 
Maar nadat de actualiteiten waren 

Pensioen in beeld

PWRI Pensioenplein
Tijdens de pensioen3daagse 
hielden we werkgevers-
bijeenkomsten door het hele 
land: het PWRI Pensioenplein. 
We spraken daar met u over 
de laatste ontwikkelingen. 
Was u er niet bij? Lees dan 
even mee.

 aangehaald door Frans Prins van het 
PWRI-bestuursbureau, drongen de vragen 
zich op: moet íedereen langer doorwerken? 
Wat gebeurt er met de AOV? Wat gebeurt 
er met het fonds als de Participatiewet van 
start gaat? En (in gedachten) wie was die 
man in het gele t-shirt?

Quiz
Met een vermakelijke quiz konden de 
deelnemers toetsen of de voorlichting door 
het PWRI hun pensioenkennis écht vergrootte. 
Gelukkig bleken de werkgevers al behoorlijk 
geïnformeerd. Het was vooral een mooie 
aanleiding om vragen te behandelen.

Workshop
Maar de bezoekers kwamen toch 
 voor namelijk voor de workshops. Bijvoorbeeld 
die over het proces ‘met pensioen gaan’. 
Werknemers vinden pensioenformulieren 
ingewikkeld. En vaak moeten werkgevers 
meekijken - zonder de privacy te schenden. 
Een zaakwaarnemer voor de werknemer 
kan soms uitkomst bieden. 
Een andere workshop behandelde de 
nieuwe regels per januari 2015. Vooral de 
vereiste hogere dekkingsgraad riep vragen 
op. Aan het einde van de workshops was er 
genoeg tijd om daar dieper op in te gaan. 

Cartoonist
En dan die man met dat gele t-shirt?  
Dat bleek cartoonist Gideon Borman 
(Tochtstrips). Aan het eind van de dag 
blikte hij terug op de bijeenkomst met rake 
cartoons, die hij ter plekke had getekend. 
Op deze pagina vindt u een greep uit zijn 
werk. 

Marjet Eggers, stafmedewerker bij sociale 
werkvoorziening Patijnenburg (Naaldwijk)

Nicole Weeda, coördinator personeels-
zaken sociale werkvoorziening TBV 
(Vlaardingen)

‘Wij bezoeken het PWRI Pensioenplein  
nu al een paar jaar. Het is fijn om je vragen 
te kunnen stellen en suggesties te doen. 
Zo vinden wij de formulieren vaak wat 
ingewikkeld voor onze werknemers. En de 
bijeenkomsten mogen later in het jaar 
worden gehouden. Dan zijn de percen tages 
definitief. Maar al met al steken mijn 
collega en ik heel wat op. Mochten er 
grote veranderingen komen, dan weten we 
dat we het PWRI altijd kunnen bellen voor 
een werknemersbijeenkomst. Dan komen 
ze langs om onze werknemers te 
 adviseren en vragen te beantwoorden.’

‘Dit was mijn eerste bezoek aan het 
pensioenplein. Het leek me handig om 
weer eens bij te spijkeren op het gebied 
van pensioenen. Dat bleek wel nodig. 
Tijdens de workshop ‘met pensioen 
gaan’ werd de meerwaarde van het 
uitruilen nabestaandenpensioen 
 uitgelegd. Nou, ik wilde dat ik dat eerder 
wist. Dat is een advies waar onze 
mede werkers veel aan hebben. Jammer 
dat ik maar één workshop kon volgen.’

Wat vonden de bezoekers? 
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‘Ik pleit graag 
voor een 
nieuwe cao’

Het PWRI dient voor 1 juli 2015 een nieuw 
herstelplan op te stellen. Sinds oktober 
2008 was al een lange termijnherstelplan 
van kracht voor het PWRI. Dat loopt 
voortijdig af als gevolg van aangepaste 
wetgeving in het nieuwe Financieel 
Toetsingskader (FTK). 

Indexatie
Door het nieuwe FTK veranderen per 2015 
de regels die het PWRI toepast voor 

toeslagen. Pensioenfondsen moeten 
voortaan meer vermogen hebben, voordat 
ze pensioenen mogen verhogen. En als ze 
te weinig in kas hebben, mogen ze (in een 
uiterst geval) pensioenen wel verlagen, 
maar dan verspreid over maximaal tien jaar.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het PWRI 
 ontwik kelde zich tot en met november 
2014 als volgt:

Financiële positie van het PWRI

Wat zijn volgens u de 
hete hangijzers voor het 
verantwoordingsorgaan?
‘Als gevolg van de Participatiewet wordt  
de instroom in de Wsw stopgezet. Dat 
betekent dat het deelnemersbestand van 
het PWRI vergrijst en krimpt. Er komt dus 
steeds minder geld in het pensioenfonds, 
terwijl mensen (ook op de lange termijn) 
verzekerd moeten blijven van hun pensioen. 
Het pensioenfondsbestuur bekijkt 
 momenteel de verschillende opties om  
dit probleem het hoofd te bieden.’

Zijn er daarnaast nog specifieke 
aandachtspunten voor de 
werkgevers?
‘Naarmate bij het fonds minder geld 
binnenkomt, kunnen de pensioenbijdragen 
gaan stijgen. En daarmee ook het 
 werkgeversaandeel. Krijgen straks de 
gemeenten de rekening gepresenteerd?’

Hoe zijn uw eerste ervaringen?
‘Wij hebben een studiedag gehad om ons 
op het werk voor te bereiden. Heel nuttig. 
Inmiddels hebben we al een aantal keren 

constructief overlegd gevoerd, zowel intern 
als met het bestuur en de raad van toezicht. 
Binnenkort krijgen wij de eerste stukken 
waarover wij zullen adviseren.’

Wat maakt u geschikt voor het 
verantwoordingsorgaan?
‘Ik ben goed thuis in vakgebieden die 
dichtbij het PWRI staan. Als juridisch 
beleidsadviseur werk ik voor Weener XL. 
Dat is een onderdeel van de gemeente 
’s-Hertogenbosch dat voorziet in werk en 
inkomen (uitkeringen) voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij 
voeren ook de relevante wetgeving uit.’ 

Waarom wilde u in het 
verantwoordingsorgaan?
‘Naast mijn affiniteit met het werk speelt 
mee dat ik zelf een beperking heb: ik ben 
blind. Dat maakt dat ik me extra betrokken 
voel bij het PWRI. Overigens ervaar ik geen 
onoverkomelijke problemen in mijn werk. 
Zowel bij Weener XL als in het verantwoor-
dingsorgaan word ik uitstekend begeleid. 
Mijn geleidehond Ginger is ook een 
fantastische hulp.’

Hebt u nog een boodschap voor 
de werkgevers?
‘Ik wil graag pleiten voor een nieuwe cao 
als uitvloeisel van de Participatiewet. 
Waarin ook het pensioenfonds weer een  
rol kan spelen.’
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Het nieuwe verantwoordingsorgaan van het PWRI telt een 
nieuw gezicht: Toine Heesbeen. Hij vertegenwoordigt de 
werkgevers. Wie is Toine Heesbeen en wat mogen de 
werkgevers van hem verwachten? 

Ik ben goed thuis in 
vakgebieden die dichtbij 
het PWRI staan

‘
’
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Pensioen in beeld

In 2014 hebben de beleggingen een 
rendement laten zien van 7,2% en  
de spaarrente een rente van 0,2%.  
De AOV-tegoeden die worden belegd, 
nemen hierdoor meer toe dan de 
AOV-tegoeden waarmee wordt 
gespaard. Het grote verschil tussen 
beleggen en sparen komt door het 

goede rendement van de beleggingen 
in 2014 en de lage spaarrente. Alle 
deelnemers met een AOV-tegoed 
ontvangen in het eerste kwartaal  
van 2015 een persoonlijke brief, met 
daarin een overzicht van het behaalde 
beleggingsrendement of de 
spaarrente.

Het PWRI benadert u begin 2015 voor een 
online onderzoek. Wij stellen u vragen over 
hoe wij u beter kunnen ondersteunen bij uw 
zorgplicht naar werknemers, als het gaat om 
pensioenvoorlichting. 

Ter voorbereiding voor dit onderzoek hielden 
wij afgelopen november twee groepssessies 
met werkgevers. Wij verkenden welke 
behoeften er leven onder werkgevers. 

Bovendien bespraken wij met deze werk-
gevers wat zij vinden van de huidige service. 
Zij hadden suggesties over hoe het PWRI dit 
anders kan vormgeven. 

Met het online onderzoek willen wij navragen 
of werkgevers het eens zijn met de 
 voorstellen die volgden uit de groepssessies. 
En achterhalen of er (meer) verbeteringen 
mogelijk zijn.

Deelnemersbijeenkomsten 
op uw werkvloer?

Resultaat AOV-
tegoed 2014

Hoe kunnen wij u beter ondersteunen? 

Belangrijke pensioeninformatie voor 2015

De werkgever doet aangifte van de totale pensioenbijdrage via de maandelijkse 
gegevensaanlevering. Ook draagt de werkgever de totale pensioenbijdrage af aan 
het pensioenfonds. De werknemer betaalt in principe 30% van de pensioenbijdrage. 
Dit is zichtbaar op de loonstrook, maar niet in de aangifte en afdracht naar de 
pensioenuitvoerder.

* De pensioenbijdrage 2015 bevat een opslag. Deze is bedoeld voor premiestabilisatie in de toekomst.

Afgeleide percentages in twee decimalen:
WSW totaal  28,2% werkgever  70% = 19,74% werknemer 30% = 8,46% 
WIW totaal  8,3% werkgever 70% = 5,81%  werknemer 30% = 2,49%

Afgelopen jaar organiseerde het PWRI 
samen met werkgevers zo’n 50 
deelnemersbijeenkomsten over 
pensioen. Volgend jaar worden dat er 
maar liefst 85. Bij zo’n bijeenkomst 
worden PWRI-deelnemers in één uur 
bijgepraat over pensioen. Veel werk-

gevers kiezen ervoor om werknemers 
uit te nodigen die bijna met pensioen 
gaan. De informatiesessies vinden 
plaats bij de werkgever. Wilt u een 
deelnemersbijeenkomst bij u op 
locatie? Uw relatiebeheerder helpt u 
graag verder.

Pensioenbijdrage Franchise

SW De pensioenbijdrage is 28,2% * 
over de premiegrondslag.

De premiegrondslag is het 
pensioengevend jaarinkomen 
minus de franchise.

De pensioenbijdrage 
wordt berekend over het 
pensioengevend jaarinkomen 
min de franchise.

Voor de pensioenopbouw van de 
SW-regeling is de franchise  
€ 11.006.

WIW Pensioenbijdrage is 8,3% 
over het pensioengevend 
jaarinkomen.

Voor de berekening van de 
pensioenbijdrage voor de WIW-
regeling geldt geen franchise.

Pensioenbijdragen en franchises 2015

Pensioenopbouw Franchise

SW Voor ouderdomspensioen is de 
opbouw 1,701% per jaar.

Over de franchise van  
€ 11.006 wordt geen pensioen 
opgebouwd.

WIW Voor het ouderdomspensioen is 
de opbouw 1,75% per jaar. Er is 
geen partnerpensioen.

Over de franchise van  
€ 16.088 wordt geen pensioen 
opgebouwd.

Pensioenopbouw en franchises 2015

Onlangs stuurden wij u de nieuwe pensioenbijdragen en franchises voor 2015. Hieronder vindt u een kort 
overzicht van de belangrijkste informatie op dat gebied.
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* De pensioenbijdrage 2015 bevat een opslag. Deze is bedoeld voor premiestabilisatie in de toekomst.


