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Pensioenfonds Vervoer
Antwoordnummer 800
9700 WB Groningen

Pensioen in laten gaan vóór u AOW ontvangt
Met dit formulier vraagt u uw pensioen aan. U gebruikt dit formulier als u uw pensioen
in wilt laten gaan vóór u AOW ontvangt. U kunt uw pensioen tussen 1 en 6 maanden
voor u het in wilt laten gaan aanvragen.
Maak eerst een pensioenplan op www.pfvervoer.nl. Of maak een gratis afspraak met
één van onze pensioenconsulenten. U weet dan hoe hoog de uitkering is die u gaat
ontvangen. Is uw pensioen lager dan € 484,09 bruto? Dan kunt u ook kiezen voor een
eenmalige uitkering. Gebruik het formulier ‘Eenmalige uitkering aanvragen’ om uw
eenmalige uitkering aan te vragen.
Stuur de volgende documenten mee met het formulier:
 Een kopie van uw legitimatiebewijs. Op www.pfvervoer.nl/eenveiligekopie leest
u hoe u een veilige kopie maakt.
 Een kopie van uw bankpas of een recent (online) bankafschrift.
Zorg ervoor dat uw rekeningnummer en naam goed zichtbaar zijn.
Stuur dit formulier en kopieën naar Pensioenfonds Vervoer (geen postzegel nodig).
U kunt het formulier en de kopieën ook scannen en e-mailen naar
pensioen@pfvervoer.nl.

Uw gegevens
Naam
Pensioennummer
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

Eerst deeltijdpensioen of direct volledig met pensioen
Wilt u direct een volledig
pensioen ontvangen of eerst
een deel?
Als u eerst een deel ontvangt,
bepaalt u zelf (later) wanneer
u het volledige pensioen
ontvangt.

 direct een volledig pensioen ontvangen
 80% van mijn pensioen ontvangen
 60% van mijn pensioen ontvangen
 40% van mijn pensioen ontvangen
 20% van mijn pensioen ontvangen
Vanaf wanneer wilt u het pensioen ontvangen?

Ingangsdatum

Maand / jaar:

(maximaal 6 maanden na nu)

Wilt u uw pensioen méér dan 5 jaar voor u AOW ontvangt laten ingaan? Vul dan de
‘Verklaring niet werken’ in. U vindt deze verklaring op de website bij ‘downloads’.
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Alleen invullen als u een prepensioen heeft (dus bezwaar heeft gemaakt)
Tot wanneer wilt u uw
prepensioen ontvangen?



tot ik 65 jaar word



tot ik AOW ontvang

De periode tot u AOW ontvangt wel of niet overbruggen
Wilt u de periode tot u AOW
ontvangt overbruggen?




Nee
Ja, ik wil tot ik AOW ontvang per maand €

extra ontvangen.

Een hoog-laag pensioen
Wilt u eerst 5 of 10 jaar een
hoog pensioen en daarna een
laag pensioen?





Nee
Ja, ik wil eerst 5 jaar een hoog pensioen (120,8%), daarna een laag pensioen (90,6%)
Ja, ik wil eerst 10 jaar een hoog pensioen (111,9%), daarna een laag pensioen (83,9%)

Aanmelden partner (alleen van toepassing als u samenwoont of getrouwd
bent in het buitenland)
Heeft u een samenlevingsovereenkomst of bent u in
het buitenland getrouwd en
wilt u uw partner aanmelden?




Nee
Ja

Indien ja:
- Vul hieronder de gegevens van uw partner in
- Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of uw buitenlandse
trouwakte mee.
- Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee.

Naam partner
BSN partner
Geboortedatum partner

Partnerpensioen inruilen voor extra pensioen of andersom
Wilt u pensioen inruilen?




Nee, Ik heb geen partner (partnerpensioen wordt dan automatisch ingeruild)
Ja, ik wil het hele partnerpensioen inruilen voor extra pensioen*
*) Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee.



Ja, ik wil een deel van het partnerpensioen (per maand) inruilen voor extra
pensioen.
Het deel dat ik wil inruilen is €……………………….*
*) Stuur een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee.



Ja, ik wil een deel van mijn pensioen inruilen voor extra partnerpensioen.
Mijn pensioen wordt daardoor lager.
Het deel (per maand) dat ik wil inruilen is €…………………………
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Loonheffingskorting
Wilt u dat wij
loonheffingskorting
toepassen op uw pensioen?

 Nee
 Ja, vanaf het moment dat mijn pensioen ingaat
 Ja, maar alleen tot ik AOW ontvang
 Nu nog niet. Wel vanaf het moment dat ik AOW ontvang.
Wilt u het pensioen op een rekeningnummer in Nederland ontvangen?

 Ja

Nu nog
niet,
welrekeningnummer
vanaf het moment
dat buitenland
ik AOW ontvang
 Nee,
ik wil
hetmaar
op een
in het
ontvangen
IBAN (als in Nederland)
Vul de vragen hieronder alleen in als u het pensioen op een rekeningnummer in het
buitenland wilt ontvangen.
Rekeningnummer of IBAN
Naam bank
BIC (of SWIFT code)
Adres, plaats en land bank

Ondertekening
Uw handtekening

Handtekening van uw partner

Handtekening

Datum en plaats

Mei 2019 PEN-030

Pagina 3 van 3

