Dhr RH Voorbeeld
Boterbloemweg 000
0000 XX HAVELTE

datum

juni 2021

Onderwerp: uw pensioenoverzicht van 2021
Beste meneer Voorbeeld,
Hierbij krijgt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. In dit overzicht ziet u
hoeveel ouderdomspensioen u jaarlijks krijgt. En hoeveel uw partner krijgt als u
overlijdt.
Uniform pensioenoverzicht en betaalspecificatie
Op het UPO staat meer informatie dan op de betaalspecificatie. Bijvoorbeeld
hoeveel pensioen uw partner krijgt wanneer u overlijdt. De bedragen op het UPO zijn
brutobedragen per jaar. Hier gaat dus nog belasting en premie Zorgverzekeringswet
vanaf. De betaalspecificatie van PWRI ontvangt u ieder jaar in januari. Hierop staat
welk bedrag u maandelijks netto krijgt.
Wilt u meer informatie?
Op www.pwri.nl/gupo vindt u extra uitleg over het UPO en uw pensioen.
U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 045 579 63 00. U kunt ons bereiken op
werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Xander den Uyl
Voorzitter bestuur Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Postbus 3094, 6401 DN Heerlen
www.pwri.nl
KvK Amsterdam 41214711

Uniform Pensioenoverzicht 2021
Stand per:
U ontvangt:

12 juni 2021
Let op: dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die op deze datum bij ons bekend zijn.
Ouderdomspensioen

Uw persoonlijke gegevens
RH Voorbeeld
Geboren op:
Klantnummer:

1 september 0000
999 99 99 99

Uw partner
A Partner
Geboren op:

1 november 0000

Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
Soort pensioenregeling:
Oud-werkgever:
Datum uit dienst:

PWRI
bruto pensioenregeling, uitkeringsovereenkomst
Werkvoorzieningsschap Reestmond
1 januari 2021

Welk pensioen ontvangt u?
Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u?
U krijgt vanaf 1 januari 2021 zolang u leeft

€

7 581

bruto per jaar

Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Als u overlijdt, krijgt uw partner van ons:
vanaf uw overlijden zolang hij/zij leeft

€

3 939

bruto per jaar

Als u kinderen heeft jonger dan 18 jaar, of als uw kinderen studeren of invalide zijn jonger dan 27 jaar,
dan krijgen zij na uw overlijden ook een uitkering.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd.
Onze financiële situatie is ook van invloed op de hoogte van uw pensioen. We kunnen te maken krijgen met
mee- en tegenvallers:

De levensverwachting: hoe ouder mensen worden hoe langer we het pensioen moeten uitkeren.
We hebben dan meer geld nodig.

De rente: we hebben meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen als de rente laag
is. Als de rente hoog is, hebben we nu minder geld nodig.

De beleggingen: de resultaten van onze beleggingen kunnen mee- of tegenvallen.
Kijk op www.pwri.nl voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die
gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.
Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, maakte PWRI een herstelplan. Kijk voor meer informatie
hierover op www.pwri.nl.
Verhoging en verlaging van pensioen in de afgelopen drie jaar
In dit blok leest u of uw pensioen de afgelopen drie jaar is verhoogd of verlaagd.
Verhoging in de afgelopen drie jaar
PWRI probeert ieder jaar uw pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet
toeslagverlening. Per jaar beoordeelt PWRI of uw pensioen wordt verhoogd. Toeslagverlening is alleen
mogelijk als de financiële positie van het fonds dit toelaat. PWRI kan besluiten om uw pensioen volledig,
gedeeltelijk of niet te verhogen als de regels het toelaten. Uw pensioen is per 1 januari 2021 niet verhoogd.
De prijzen stegen in 2020 met 1,3%. Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt
af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren waren de toeslagverlening en
de stijging van de prijzen* als volgt:
Stijging van de prijzen*
2020
1,3%
2019
2,6%
2018
1,7%
* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Verhoging pensioen
0%
0%
0,3%

Toekomstige toeslag
PWRI betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit het beleggingsrendement. U hebt door
eerdere verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in
de toekomst.
Verlaging in de afgelopen drie jaar
De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werk
heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen. En u kunt samen met
uw eventuele partner uw gezamenlijk pensioen bekijken.
Tenslotte kunt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl zien hoe uw pensioen zich de komende jaren kan
ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de financiële situatie van PWRI?
De beleidsdekkingsgraad van PWRI is per 31 december 2020 98,0%. Kijk op www.pwri.nl/dekkingsgraad
voor meer informatie over onze financiële situatie en de actuele beleidsdekkingsgraad, die gevolgen
kunnen hebben voor uw pensioen.
Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft PWRI een herstelplan opgesteld. Voor meer
informatie kijk op www.pwri.nl/herstelplan.

Heeft u vragen? Of wilt u wijzigingen doorgeven?
Kijk op www.pwri.nl of op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor meer informatie.
Of bel met onze Klantenservice: 045 579 63 00, op werkdagen van 8 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens
en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement van
www.pwri.nl/pensioenreglement downloaden.
De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op pensioenuitvoerders in
Nederland. Dus ook op PWRI.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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