Terugvorderings- en herzieningsbeleid
in het kort

PWRI herziening & terugvorderingsbeleid
Het komt gelukkig bijna nooit voor dat u te weinig of te veel pensioen krijgt. Onze administratie
zit goed in elkaar. En er vinden veel controles plaats. Maar heel af en toe kan het gebeuren dat
wij u te weinig of te veel pensioen betalen. Wat gebeurt er dan?
Te weinig pensioen ontvangen?
Heeft u te weinig pensioen ontvangen? U krijgt bericht van ons. Wij maken het hele bedrag dat wij te
weinig hebben betaald zo snel mogelijk op uw bankrekening over.
Te veel pensioen ontvangen?
Heeft u te veel pensioen ontvangen? We nemen eerst contact met u op. Wij passen uw pensioen aan.
Wij leggen u uit waarom wij uw pensioen aanpassen en in welke maand wij dat doen.
Zitten er minder dan 6 maanden tussen het moment waarop wij voor het eerst te veel pensioen
hebben betaald en het moment waarop wij contact met u opnemen? Dan moet u het hele bedrag dat u
te veel heeft ontvangen aan ons terugbetalen. Of wij verrekenen dit met het pensioen dat u nog van
PWRI krijgt.
Zitten er meer dan 6 maanden tussen het moment waarop wij u voor het eerst te veel pensioen
hebben betaald en het moment waarop wij contact met u opnemen? Er zijn twee mogelijkheden:

•

•

U heeft te veel pensioen gekregen omdat u gegevens aan ons heeft gegeven die niet kloppen.
Of omdat u ons niet alle gegevens heeft gegeven die wij nodig hebben. In dit geval moet u het
te veel betaalde pensioen over maximaal de afgelopen 5 jaar terugbetalen.
U heeft niets fout gedaan, maar u had kunnen zien dat u te veel pensioen kreeg. In dit geval
moet u het te veel betaalde pensioen over maximaal de afgelopen 2 jaar terugbetalen.

Als het kan, verrekenen wij het te veel betaalde pensioen met het pensioen dat u nog van PWRI krijgt.
Dan hoeft u niet meteen geld terug te betalen. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld omdat u een groot
bedrag moet terugbetalen. In dat geval kunt u het te veel betaalde pensioen in delen aan ons
terugbetalen. Samen met u bespreken we de mogelijkheden voor het in delen terug betalen van het
teveel ontvangen pensioen.
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