checklist
wegwijs in
uw pensioen
Weet u hoe hoog uw pensioen is als u stopt met werken?
Uw pensioen lijkt misschien nog ver weg. Toch is het goed om
u nu al te verdiepen in uw pensioenregeling. Zodat u antwoord
krijgt op belangrijke vragen. Zoals: Wat is er geregeld voor mijn
pensioen en wat niet? Wat moet ik doen als ik met pensioen ga?
En wat moet mijn werkgever dan doen?

Wij hebben de meest voorkomende
gebeurtenissen voor u op een rij gezet:

Nieuwe
baan

Met
pensioen
gaan

Veranderingen Veranderingen
werk
privéleven

Nieuwe baan
Bent u nieuw in dienst?
U heeft een brief gekregen van PWRI. Heeft u vragen over deze brief?
Bespreek die dan met uw werkgever. Bekijk in elk geval de volgende onderwerpen:
pensioenregeling

hoeveel
pensioen

premie

Ook deze onderwerpen zijn belangrijk:
Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract?
Dan kunt u zelf uw partner aanmelden.
 eeft u eerder pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds?
H
Dan kunt u dit meenemen naar PWRI. U kiest dan voor waardeoverdracht.
Meld u aan voor de PWRI Nieuwsbrief.
Blijf op de hoogte. In MijnPWRI kunt u kiezen om uw post voortaan
digitaal te ontvangen.
In MijnPWRI ziet u hoeveel pensioen u opbouwt.
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welke pensioenfondsen u pensioen heeft opgebouwd.
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Wat is er geregeld voor mijn pensioen en wat niet?
Wat krijgt u?
• Ouderdomspensioen: u bouwt pensioen op over een deel van uw salaris.
• Als u arbeidsongeschikt word, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen
voor gedeeltelijke premievrije opbouw van uw pensioen.
• Nabestaandenpensioen: uw partner en kinderen hebben mogelijk recht op
partner- of wezenpensioen.
• Uitgebreide informatie over uw pensioen vindt u in het pensioenreglement.

Hoeveel pensioen krijgt u?
U bouwt pensioen op via uw werkgever voor:
• als u met pensioen gaat;
• uw partner en kinderen als u overlijdt;
• als u arbeidsongeschikt raakt.
Bij PWRI bouwt u pensioen op onder de middelloonregeling.

U kunt op meerdere plekken zien hoeveel pensioen u krijgt:
• Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u één keer per jaar krijgt.
• In MijnPWRI vindt u altijd de actuele gegevens over uw pensioen.
• Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd.
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Wie betaalt voor uw pensioen?
U en uw werkgever betalen iedere maand een pensioenbijdrage. Dit noemen we de premie. Uw
werkgever betaalt het grootste deel van de premie. Wilt u weten welk deel u betaalt en welk deel
uw werkgever betaalt? Kijk dan in uw cao of op onze website.

Woont u in het buitenland?
Als u in het buitenland woont, moet u (of uw partner) het aan ons doorgeven als u:
• verhuist;
• trouwt of gaat samenwonen;
• overlijdt.
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Met pensioen gaan
De meeste mensen stoppen met werken rond hun AOW-leeftijd. Komt uw pensioen
in zicht? Dan kunt u dit aanvragen in MijnPWRI. Doet u dit liever niet online?
Een half jaar voordat u met pensioen gaat ontvangt u van ons een brief met een
aanvraagformulier.
•
•
•
•

Ga in gesprek met uw werkgever.
Bekijk welke keuzes u kunt maken op pwri.nl
In MijnPWRI kunt u zelf bekijken welke keuze het beste bij uw (financiële) situatie past.
Bekijk ook de film over met pensioen gaan

U kunt ervoor kiezen om eerder te
stoppen met werken of juist langer
door te werken.

U kunt ervoor kiezen om (een deel
van) het ouderdomspensioen te
ruilen voor partnerpensioen.

U kunt vanaf uw 62ste met
deeltijdpensioen.

U kunt kiezen voor eerst een hoger
en later een lager pensioen.

U kunt ervoor kiezen om (een deel
van) het partnerpensioen te ruilen
voor ouderdomspensioen.

Werkte u vóór 1-1-1990 in de Sociale
Werkvoorziening? Dan heeft u
misschien een bedrag opgebouwd
in de aanvullende oudedags
voorziening (AOV-regeling).
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Veranderingen werk
Er zijn verschillende momenten waarop u of uw werkgever iets moet regelen
voor uw pensioen. Wij hebben die momenten op een rij gezet.
Als u ontslag neemt of als uw werkgever u ontslaat.

Als u arbeidsongeschikt of ziek wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u een lange periode verlof neemt.

Als u van baan verandert.
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Veranderingen privé
Sommige veranderingen in uw privéleven hebben invloed op uw pensioen.
De belangrijkste staan hieronder:
Als u trouwt of gaat samenwonen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan.

Als u overlijdt.

Als u verhuist.
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