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Kijk jij uit naar je
pensioen?
Heb je zin in je pensioen? Of denk je dat
je je werk en collega’s zult missen? Vaak
is denken aan je pensioen plezierig.
Soms kan het ook zorgen voor spanning
en verwarring. Dat is heel normaal.
Maar je pensioen aanvragen is niet erg
moeilijk. In deze Flits lees je wat je
daarvoor moet doen. En laten we je het
stap voor stap zien. Mocht je toch nog
vragen hebben, dan bel je ons gewoon.
We helpen je graag.

Je pensioen aanvragen

Je krijgt dit bewaarnummer omdat je bijna met pensioen gaat. Wij sturen

Pensioen en AOW tegelijk

Je hebt je pensioen aangevraagd

jou 5 tot 6 maanden voor je AOW-leeftijd een aanvraagformulier toe. Dat kun
je invullen. Je kunt je pensioen ook zelf digitaal aanvragen. Dan zie je ook
gelijk hoeveel pensioen je krijgt. Hier lees je hoe je dit moet doen. Je kunt
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Op het scherm zie je hoeveel jouw pensioen netto per
maand bedraagt. Heb je geen partner? Dan wordt het

Als je dit bericht ziet, heb je je pensioen aangevraagd. Na een
maand krijg je van ons nog een bevestigingsbrief met daarin

partnerpensioen automatisch toegevoegd aan jouw

dezelfde bedragen als op je pensioenvoorstel. Je hoeft zelf niks

pensioen. Klik op ‘Dit voorstel bekijken’

meer te doen. We willen natuurlijk wel graag je ervaring horen.

ook de animatie ‘met pensioen gaan’ bekijken op www.pwri.nl/animatie.
Op de website vind je ook meer informatie over je pensioen bij PWRI.

Die kun je op deze pagina invullen.

Zo log je in

1

Ga naar www.pwri.nl en klik rechtsboven op de knop
‘MijnPWRI’
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Log in met je DigiD. Gebruik de DigiD app of log in met
gebruikersnaam en wachtwoord.
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Op dit scherm zie je precies wat je van PWRI ontvangt.
Druk op de knop ‘Opslaan als PDF’ zodat je het
pensioenvoorstel altijd kunt teruglezen. Een printje
maken kan natuurlijk ook. Ga je het pensioen
aanvragen? Vul dan eerst – onder het kopje
‘Betaalgegevens’ – je bankrekeningnummer in.
Bevestig dan de aanvraag door te klikken op de knop
‘Definitief aanvragen’. Zie je deze knop niet?
Dan staat waarschijnlijk ‘sms-controle’ niet op actief in
de instellingen van je DigiD (zie het kader op pagina 2).

Om je pensioen via MijnPWRI te
kunnen aanvragen, heb je een DigiD
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Wil je je pensioen anders
samenstellen?
De meeste mensen gaan met pensioen als ze ook AOW

Klik op ‘Plan uw pensioen’

krijgen. Op hun AOW-leeftijd dus. Maar het is soms ook
mogelijk om andere keuzes maken. Als je genoeg
pensioen hebt opgebouwd, kun je eerder met pensioen

Als je op ‘Plan uw pensioen’ hebt geklikt, zie je dit scherm. Wil

gaan. Je kunt ook later met pensioen gaan. Of je kiest voor

je jouw pensioen laten ingaan op je AOW-leeftijd? Klik dan op

een hoger pensioen de eerste vijf of tien jaar, en daarna

voor jou. Wil je je pensioen digitaal

het blokje ‘Pensioen en AOW tegelijk’. De meeste mensen

een lager pensioen. Het is afhankelijk van jouw

aanvragen? Dan heb je de DigiD app

kiezen hiervoor. Maar je kunt ook een andere keuze maken (zie

persoonlijke situatie of je deze keuzes echt kunt maken.

het kader op pagina 3).

En elke keuze heeft natuurlijk gevolgen voor je

nodig. Dat is een soort digitaal
paspoort met een unieke code, alleen

nodig. Of sms-controle, als je inlogt met gebruikersnaam
en wachtwoord. Op www.digid.nl lees je hoe je een

pensioenbedrag. In MijnPWRI kun je zien wat die gevolgen

DigiD aanvraagt. En hoe je de app of sms-controle

zijn. Klik op de knop ‘Zelf samenstellen’ op de pagina

installeert. Let op de instellingen van je DigiD. Want er

‘Plan uw pensioen’. En doorloop het stappenplan. Je kunt

moeten twee onderdelen op actief staan:

altijd bellen als je vragen over de stappen hebt.

- Controle via sms
- Altijd inloggen met de DigiD app of sms-controle

Heb je een AOV-tegoed?

Bekijk ook de animatie ‘met pensioen gaan’ op

Werkte je vóór 1 januari 1990 al in de sociale

www.pwri.nl/------

werkvoorziening? Dan heb mogelijk een aanvullende

Daarin kun je zien wat je moet doen.

oudedagsvoorziening (AOV). In 1990 stopte de AOV.
Deelnemers konden hun AOV-tegoed toen aan hun
ouderdomspensioen toevoegen. Of ze konden hun
AOV-tegoed laten staan. Heb jij zo’n AOV-tegoed? Vraag
dan ook je AOV aan. Je kunt je AOV vanaf je 65ste laten
ingaan. Dus al voor je AOW-leeftijd. Weet je niet of je recht
op AOV hebt? Je kunt ons altijd bellen.
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Met pensioen gaan

Alle stappen
op een rij

Ga in gesprek
met je werkgever

Hoe weet je wanneer je je pensioen moet aanvragen?
Wat is het juiste moment?

Ga je bijna met pensioen? Ga dan altijd in gesprek met je werkgever of iemand

• Ongeveer zes maanden voor je AOW-leeftijd krijg je van ons een brief

pensioenregeling. Hij weet bijvoorbeeld waar je kunt zien hoeveel pensioen je

van personeelszaken. Je werkgever kent je situatie. Hij is op de hoogte van de
gaat ontvangen. Als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken

met een aanvraagformulier.

met je werkgever.

• Daarin staat hoe je je pensioen per post kunt aanvragen.
• Als je digitaal je pensioen wil aanvragen, kan dit via
https://mijn.pwri.nl (zie pagina 2 en 3).

Belangrijk: je moet altijd zelf je pensioen
aanvragen. Een begeleider of familielid mag
je hier natuurlijk wel bij helpen.

Mijn
Pensioenoverzicht

AOW en je pensioen

Heb je misschien ook nog pensioen bij een ander fonds dan PWRI

AOW en pensioen zijn niet hetzelfde. Je pensioen krijg je van het

vind je daar je AOW-bedrag. Je logt in met jouw DigiD en je ziet

pensioenfonds waar je pensioen hebt opgebouwd. In dit geval PWRI. AOW

precies wat je bruto gaat ontvangen. Belangrijk: staan er nog

krijg je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Iedere Nederlander krijgt

andere pensioenfondsen in jouw overzicht? Neem dan contact

AOW. Jij dus ook, als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Hoeveel AOW je krijgt

op met deze fondsen en vraag ook daar je pensioen aan.

opgebouwd? Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl staan
alle fondsen waar je pensioen hebt opgebouwd bij elkaar. Ook

hangt af van je persoonlijke situatie.
AOW getrouwd of samenwonend

€ 800
		

AOW alleenstaand

€ 1.200

Het brutobedrag is niet het bedrag dat je op je rekening ontvangt.
Van het brutobedrag moeten nog de belasting en de bijdrage voor de

Loonheffingskorting

zorgverzekering af. Dat regelt PWRI voor jou. Het bedrag dat je op je

De loonheffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen over

rekening ontvangt is het nettobedrag. Dat is lager dan het brutobedrag.

je brutobedrag. Maar let op: de loonheffingskorting mag je maar op één

Want de belasting is daar al vanaf.

inkomen toepassen. Krijg je AOW en een pensioen? Dan mag je het maar op
één van deze twee toepassen. Het is gebruikelijk om de loonheffingskorting op
het hoogste bedrag toe te passen. De meeste mensen kiezen voor

Ik ben arbeids
ongeschikt, wat nu?

loonheffingskorting ‘JA’ op hun AOW.

Hulp nodig?

Krijg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid? Die stopt

Heb je vragen? Heb je hulp nodig bij het maken van je keuzes? Bel onze

als je de AOW-leeftijd bereikt. Dan gaat je AOW in. En ook je pensioen bij

klantenservice op 045 579 6300 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur).

PWRI. Dit moet je wel zelf aanvragen.

Wij helpen je graag.

Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie

Wij streven ernaar om je correct te informeren. Soms kan het gebeuren dat informatie

(PWRI). Concept en realisatie APG. Layout Patrick Keeler.

wordt ingehaald door actuele ontwikkelingen. Ons pensioenreglement is altijd leidend.
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