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Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2020
Beste meneer ,
U bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI). Gaat u met
pensioen? Dan krijgt u iedere maand geld van PWRI. Het is fijn als u weet hoeveel geld
u dan krijgt. Bij deze brief vindt u een belangrijk papier: het Uniform Pensioenoverzicht.
Bewaar dit jaarlijks pensioenoverzicht goed. Zo weet u wat u kunt verwachten.
Wat staat er op uw pensioenoverzicht?
Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.
Inzicht in uw te bereiken pensioen
Dit jaar ziet u voor het eerst een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit.
U ziet in welke richting uw pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist
slecht gaat. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoe uw pensioen uitpakt.
De gegevens uit het UPO zijn gebaseerd op uw AOW-leeftijd van 67 jaar
De getoonde pensioenbedragen zijn in 2020 lager omdat we alvast rekenen met een
AOW-leeftijd van 67 jaar. De overheid heeft aangekondigd dat de AOW-leeftijd in 2025
van 67 jaar en 3 maanden naar 67 jaar gaat. Na 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder,
afhankelijk van de levensverwachting.
Laatste UPO voor opbouw in de WIW-regeling?
Deelnemers die opbouwen in de WIW-regeling, gaan vanaf volgend jaar opbouwen
in de SW-regeling. Daarom is dit de laatste keer dat u een UPO krijgt over de
pensioenopbouw in de WIW-regeling.
Aanmelden voor digitale post
Wilt u in de toekomst uw PWRI-post digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan
ons door via www.pwri.nl/digitale-post. Zodra PWRI uw post digitaal gaat versturen,
ontvangt u hier een e-mail over.

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

Regelt iemand anders uw administratie?
Dan is het belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft. PWRI mag alleen informatie geven
aan deze persoon (uw zaakbehartiger) als u daar toestemming voor hebt gegeven.
Regelt iemand uw administratie en hebt u nog geen toestemming gegeven aan
PWRI? Doe dit dan zo snel mogelijk. Dit kan via MijnPWRI. Meer informatie vindt u op
www.pwri.nl/zaakbehartiger. Zo zorgt u er voor dat uw zaakbehartiger informatie over
uw pensioen bij ons kan opvragen.
Wilt u meer informatie?
Op www.pwri.nl/upo vindt u extra uitleg over het pensioenoverzicht en veel informatie
over 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,

Kees Bethlehem
Voorzitter bestuur Pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Uniform Pensioenoverzicht 2020
Stand per: 1 januari 2020

Uw persoonlijke gegevens
Geboren op:
Werkgever:
Klantnummer:
Uw partner
Geen partner bekend
Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder:
PWRI
Soort pensioenregeling:
WIW, bruto pensioenregeling, uitkeringsovereenkomst
Datum start pensioenopbouw aan deze regeling:
Leeftijd waarop het pensioen in dit overzicht is berekend (uw AOW67 jaar
leeftijd):
Totale premiepercentage dat uw werkgever in 2019 aan ons betaalt:
7,1 %
Premie die u hiervan betaalde in 2019:
zie loonstrook
Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
€
Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt:
€
Deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt:
€
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
1,364% van het deel van uw salaris dat meetelt
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband:
100%
Alle bedragen in dit pensioenoverzicht baseren wij op de gegevens in dit blok. Veranderingen in uw
persoonlijke situatie zijn van invloed op de hoogte van uw uiteindelijke pensioen. Gaat uw bijvoorbeeld
minder werken of stopt u met werken? Dan bouwt u in de toekomst minder pensioen op.

Welk pensioen kunt u verwachten?
Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?
Tot 1 januari 2020 hebt u bij ons aan pensioen opgebouwd:
vanaf uw AOW-leeftijd zolang u leeft

€

bruto per jaar

Hoeveel pensioen krijgt u als u blijft opbouwen?
Als u tot uw AOW-leeftijd blijft werken, dan kunt u bij PWRI aan pensioen verwachten:
vanaf AOW-leeftijd zolang u leeft
€
bruto per jaar
Uw pensioenregeling is op 1 januari 2020 gewijzigd. In het te verwachten pensioen in dit pensioenoverzicht
hebben wij de volgende regelingswijzigingen verwerkt. Uw pensioenregeling is op het volgende punt
gewijzigd:
- de verlaging van het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt (de franchise).
De AOW van de overheid staat niet op dit overzicht. Die vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Hier ziet u ook uw persoonlijke AOW-leeftijd. Uw persoonlijke AOW-leeftijd vindt u ook in de tabel in de
toelichting bij dit UPO.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Na uw overlijden krijgen uw partner en/of kinderen geen uitkering van ons.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?
U krijgt van PWRI geen aanvulling op de WIA-uitkering van de overheid.

Hoe zeker is uw pensioen?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast
De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw pensioen. Denk aan
een verandering in uw salaris of deeltijd gaan werken.
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.
• De rente: we hebben meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen als de rente laag is.
Als de rente hoog is, hebben we minder geld nodig.
• De beleggingen: de resultaten van onze beleggingen kunnen mee- of tegenvallen.
Wat als het mee- of tegenzit?
We hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers.
Bij deze inschatting houden we ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen. De
inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere bedragen dan eerder in dit
overzicht
Verwacht eindresultaat: €
Als het tegenzit
:
bruto per jaar

Als het meezit
:€
bruto per jaar
U heeft nu opgebouwd:
€ bruto per jaar

Let op: in bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met een vermindering bij echtscheiding.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw totale
pensioen dat u bij ons en eventueel elders opbouwt, inclusief uw AOW. Het pensioen is daar berekend alsof
het ingaat met uw AOW en u ziet een netto bedrag per maand.
Wilt u meer informatie over de koopkracht van uw pensioen en de betekenis van de bedragen in het plaatje?
U vindt een uitleg op www.pwri.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Verhoging en verlaging van uw 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 het bruto minimumloon.
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 2020 niet
verhoogd. Het bruto minimumloon steeg in 2019 met 2,34%. 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*
2,6%
1,7%
1,4%

2019
2018
2017

Verhoging pensioen
0%
0,3%
0%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

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. Kijk voor meer informatie op www.pwri.nl/toeslag.
Verlaging in de afgelopen drie jaar
De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.

Meer weten?
Wilt u een persoonlijk totaaloverzicht?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werk
hebt opgebouwd én van de AOW die u gaat ontvangen van de overheid. U ziet ook een inschatting van uw
netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken en samen met
uw partner uw gezamenlijke pensioen bekijken.
Wilt u meer inzicht in de keuzes die u heeft?
Op www.pwri.nl/pensioen123 vindt u inzicht in de onderdelen van uw pensioenregeling. U ziet ook welke
keuzes u heeft. Daarnaast kunt u op MijnPWRI zien wat de invloed van die keuzes is op uw eigen situatie.
Bekijk daar ook hoeveel u netto krijgt, of dat genoeg voor u is en wat u kunt doen om uw uitgaven en
inkomen na pensionering op elkaar af te stemmen.
In het Pensioen 1-2-3 op www.pwri.nl ziet u welke keuzes u hebt. En vindt u informatie over uw
pensioenregeling. Ten slotte vindt u op www.pwri.nl ook het pensioenreglement, ons jaarverslag en
beleggingsinformatie.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van PWRI?
De beleidsdekkingsgraad van PWRI is per 31 december 2019 105,5%. 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?
Neem dan contact met ons op. Op www.pwri.nl kunt u terecht voor meer informatie. PWRI is bereikbaar op
045 579 63 00 tussen 8.00 en 17.30 uur.
Pensioenaangroei factor A in 2019

€

U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen
met lijfrentes.

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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Toelichting Uniform Pensioenoverzicht
Dhr
klantnummer
Wat staat er op het pensioenoverzicht?
Er staan verschillende bedragen op het overzicht.

· Hoeveel pensioen u nu al hebt opgebouwd.
· Hoeveel pensioen u kunt verwachten als u pensioen blijft opbouwen. U moet dan wel evenveel blijven werken tot
·

uw AOW-leeftijd.
Een inschatting van uw pensioen als het mee- of tegenzit.

Hoe bouwt u pensioen op?
U betaalt iedere maand een bedrag voor uw pensioen. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Uw werkgever zorgt ervoor
dat het geld terechtkomt bij PWRI. Het pensioen dat u opbouwt, is een vast deel van wat u verdient in een jaar. Verdient
u een jaar meer? Dan bouwt u in dat jaar ook meer pensioen op. Verdient u een jaar minder? Dan bouwt u in dat jaar
minder pensioen op.
Hoeveel geld hebt u in totaal opgebouwd?
U krijgt elk jaar een nieuw pensioenoverzicht van ons. Hierin staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Werkte u
eerst ergens anders? Dan hebt u misschien pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen. U krijgt dan van elk
pensioenfonds een apart overzicht. Tel de bedragen van de verschillende overzichten bij elkaar op. Dan weet u hoeveel
u in totaal krijgt.
Naast uw pensioen van PWRI krijgt u later ook geld van de overheid. Dat heet een AOW-uitkering.
Wilt u weten hoeveel u straks iedere maand krijgt? Kijk dan op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier staan al
uw pensioenen bij elkaar. Ook ziet u hier hoeveel AOW u van de overheid krijgt.
U moet ook belasting betalen
Als u straks pensioen krijgt, moet u ook belasting betalen. Die belasting houden wij dan in op uw pensioen. U hoeft
daarvoor dus niets te doen. De hoogte van de belasting is voor iedereen anders en hangt af van de hoogte van uw
pensioen.
Op uw pensioenoverzicht staan ‘brutobedragen’. Dat zijn bedragen waarop wij nog geen belasting hebben ingehouden.
U krijgt van ons 'nettobedragen’. Dat zijn bedragen waarop wij wel belasting hebben ingehouden. Nettobedragen zijn
dus lager dan brutobedragen.
Uw persoonlijke gegevens
Dit zijn de gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
Uw partner
Er is geen partner bij ons bekend.
Uw pensioengegevens
Pensioenuitvoerder
Dit is uw pensioenfonds. U bouwt pensioen op bij PWRI.
Soort pensioenregeling
Dit is de naam van de pensioenregeling van PWRI waaraan u deelneemt.
Datum start pensioenopbouw aan deze regeling
Dit is de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij PWRI. De WIW-pensioenregeling
van PWRI bestaat sinds 1 januari 2000.
Pensioenleeftijd bij PWRI

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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De pensioenleeftijd bij PWRI is dezelfde als uw AOW-leeftijd. Welke AOW-leeftijd voor u geldt ziet u in het
overzicht verderop in deze toelichting.
Totale premiepercentage dat uw werkgever in 2019 aan ons betaalt
Dit is het premiepercentage dat uw werkgever jaarlijks betaalt aan PWRI. Het bestaat uit het werkgeversdeel
en het werknemersdeel. Het deel dat u zelf betaalt, wordt ingehouden op uw salaris.
Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen. Hier staat het salaris dat u zou verdienen
als u 36 uur werkt. Dus als u voltijd werkt. Werkt u minder? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Voor uw
pensioen gelden bepaalde regels. Deze regels staan in het pensioenreglement. In dit pensioenreglement
staat welk deel van uw salaris meetelt voor uw pensioenopbouw.
Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt
Dit is het deel van uw salaris dat niet meetelt voor het opbouwen van pensioen.
Deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt
Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw.
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt.
De pensioengrondslag is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het
pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw.
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband
Dit is het deel van de week dat u werkt. Werkt u 36 uur per week? Dan noemen we dat een voltijd
dienstverband. U hebt dan een deeltijdpercentage van 100%. Werkt u minder? Dan noemen we dat een
deeltijd dienstverband.
Verandert er iets in uw leven? Dan kan ook uw pensioen veranderen. De volgende situaties hebben
invloed op uw pensioen:
•
U gaat samenwonen
•
U gaat trouwen
•
U gaat scheiden
•
U krijgt een andere baan
•
U wordt ziek en kunt daardoor niet meer (volledig) werken
Wilt u weten wat er dan verandert? Kijk op www.pwri.nl of bel onze Klantenservice via
045 579 63 00.
Wat krijgt u als u met pensioen gaat?
Dit is het pensioen dat u tot 1 januari 2020 hebt opgebouwd. U ziet hier het brutobedrag dat u per jaar krijgt
vanaf uw AOW-leeftijd zolang u leeft.
Blijft u in deze baan werken? Dan blijft u ook na 1 januari 2020 pensioen opbouwen.
In het overzicht ziet u het bedrag dat u vanaf uw AOW-leeftijd van PWRI krijgt als er niets in uw situatie
wijzigt. Dat betekent dat u in dezelfde baan blijft werken. En dat u evenveel uur blijft werken.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Uw AOW-leeftijd
In onderstaand overzicht leest u wat uw AOW-leeftijd is. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.
Kijk eerst in kolom 1 in welke periode u bent geboren. Dan leest u in kolom 2 wat uw AOW-leeftijd is. Ook
ziet u daar in welk jaar dat is.
Let op! Bij de berekening van uw AOW-leeftijd in de tabel is rekening gehouden met de wetten en regels op
1 januari 2020. Wijzigingen in de toekomst kunnen ervoor zorgen dat uw AOW-leeftijd wijzigt.
Bent u geboren na 31 december 1958?
Dan is uw precieze AOW-leeftijd nog niet bekend. Wel is bekend dat uw AOW-leeftijd dan minimaal 67 jaar
is. Vijf jaar voordat uw AOW ingaat, wordt uw definitieve AOW-leeftijd bepaald.
1. In welke periode bent u geboren?

2. Uw AOW-leeftijd is dan:

1 september 1953 t/m 31 augustus 1954

66 jaar en 4 maanden. Dit is in 2020.

1 september 1954 t/m 31 augustus 1955

66 jaar en 4 maanden. Dit is in 2021.

1 september 1955 t/m 31 mei 1956

66 jaar en 7 maanden. Dit is in 2022.

1 juni 1956 t/m 28 februari 1957

66 jaar en 10 maanden. Dit is in 2023.

1 maart 1957 t/m 31 december 1957

67 jaar. Dit is in 2024.

1 januari 1958 of later

67 jaar. Dit is vanaf 2025.

We rekenen in 2020 alvast met een AOW-leeftijd van 67 jaar. De overheid heeft aangekondigd dat de AOWleeftijd vanaf 2025 van 67 jaar en 3 maanden naar 67 jaar gaat. Na 2025 stijgt de AOW-leeftijd verder,
afhankelijk van de levensverwachting.
Wanneer kunt u met pensioen?
Uw pensioen gaat standaard in op uw AOW-leeftijd. Wilt u eerder met pensioen? Dat is mogelijk op de
eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.
Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?
Hebt u een partner? En hebt u kinderen? Als u overlijdt, krijgen zij geen pensioen van PWRI.

Arbeidsongeschikt
U ontvangt geen aanvullende uitkering van PWRI.
Inzicht in uw te bereiken pensioen
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoe uw totale pensioen inclusief AOW uitpakt bij ‘goed en bij slecht
weer’. U ziet drie netto bedragen per maand staan. Let op! Het middelste bedrag is inclusief de prijsindexatie
en wijkt daarom af van het te bereiken pensioenbedrag. De andere twee bedragen laten zien hoe uw
pensioen kan veranderen als het langere tijd erg mee- of tegenzit in onze economie. Als er ontwikkelingen
zijn in de markt, dan kunnen deze bedragen veranderen.
Factor A
U bouwt pensioen op bij PWRI. Maar misschien wilt u wel extra pensioen. Dat kunt u zelf regelen. U kunt

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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dan bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten. De belastingdienst heeft speciale regels voor lijfrentes. Hoeveel mag
u sparen met een lijfrente? Dat vindt u in uw pensioenoverzicht bij ‘Factor A’. Hebt u vragen over
Factor A? Kijk op www.belastingdienst.nl. Hebt u een financieel adviseur? Die kan u hierbij helpen.

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