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Jouw pensioen bij Pensioenfonds Vervoer 
 
Welkom!  

 

Veel mensen denken bij het woord pensioen aan het inkomen dat je krijgt als je stopt met werken. In 

het pensioenpakket van Pensioenfonds Vervoer is ook een uitkering voor je partner opgenomen als jij 

overlijdt. En als je ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, bouw je in een aantal gevallen toch 

pensioen op. In deze brochure lees je meer over je pensioen bij Pensioenfonds Vervoer.  

 

Je pakket in het kort 

 Een pensioen voor jou 

 Een uitkering voor je partner en kinderen als jij overlijdt 

 Doorlopende opbouw van pensioen als je arbeidsongeschikt wordt (voor meer dan 35%) 

 

Zo berekenen we de opbouw van je pensioen 

Ieder jaar bouw je een deel van je latere pensioen op. De hoogte van het bedrag dat je aan pensioen 

opbouwt is afhankelijk van je salaris.  

Wil je zelf berekenen hoeveel je in een jaar opbouwt? Dat kan! Volg de volgende stappen. 

 

Stap 1: Je start met je ‘pensioengevend salaris’ 

Je begint met je bruto jaarsalaris op 1 januari van dit jaar inclusief vakantietoeslag en de 

vergoeding voor overuren en toeslagen in het jaar ervoor. Dit salaris is je ‘pensioengevend 

salaris’. 

Stap 2: Bepaal het deel van je salaris dat meetelt voor je pensioenopbouw 

Niet je hele salaris telt mee voor de berekening van je pensioenopbouw. Je ontvangt later 

namelijk ook een AOW-uitkering. Het deel dat niet meetelt (de franchise) trek je af van je 

salaris. Verdien je meer dan € 66.956 (in 2023)? Dan telt het deel dat je daarboven verdient 

niet mee, tenzij je werkgever een excedentregeling heeft afgesloten bij Pensioenfonds 

Vervoer. 

Stap 3: Bereken de opbouw in een jaar 

Het deel van je salaris dat meetelt, vermenigvuldig je met het opbouwpercentage. In 2023 is 

het opbouwpercentage 1,788%. Je vermenigvuldigt het deel dat meetelt dus met 0,01788. De 

uitkomst is het bedrag dat je in één jaar aan pensioen opbouwt. Je uiteindelijke pensioen is de 

optelsom van alle pensioenen die je zo jaarlijks hebt opgebouwd. 
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Wat betaal je?  

 
Jij en je werkgever leggen elke  maand geld in voor de opbouw van je pensioen. Je werkgever betaalt 

2/3 van de inleg, jij betaalt 1/3. Het geld voor je pensioen wordt belegd. De verwachting is dat tegen 

de tijd dat je met pensioen gaat iedere euro die jij en je werkgever samen inleggen ongeveer 2 euro is 

geworden. Zo ontvang je dus meer aan pensioen dan jij en je werkgever hebben ingelegd. 

De hoogte van de inleg hangt af van je salaris. Op je loonstrook zie je welk bedrag jij betaalt. 

 

Verhogen en verlagen van je pensioen  
 

Verhogen van je pensioen 

Als de lonen stijgen en je pensioen niet, wordt je pensioen minder waard ten opzichte van je salaris. 

Pensioenfonds Vervoer probeert elk jaar het pensioen dat je hebt opgebouwd te verhogen. Een 

verhoging heet ook wel een toeslag of indexatie. We kunnen je pensioen alleen verhogen als er 

genoeg reserves zijn. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer kijkt elk jaar of er genoeg geld is om je 

pensioen te verhogen. In de afgelopen 3 jaar hebben wij de pensioenen twee keer kunnen verhogen. 

Er is een kleine kans dat je pensioen de komende jaren wordt verhoogd. 

 

Verlagen van je pensioen 

Als een pensioenfonds langere tijd niet genoeg geld heeft, moet het op een bepaald moment de 

pensioenen verlagen. Pensioenfonds Vervoer heeft tot nu toe de pensioenen nog nooit verlaagd. Een 

verlaging is echter niet uitgesloten. Wij hebben te maken met onder meer de volgende zaken: 

 Mensen worden steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 

 Een lage rente maakt pensioen duurder. 

 De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen. 

Kijk voor meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer op de website.  

Je kunt ook via de  website aangeven dat je geïnteresseerd bent in informatie over de financiële 

gezondheid van het fonds. Je ontvangt dan een e-mail als er nieuws is over de financiële positie van 

Pensioenfonds Vervoer.   

 

Je situatie verandert, wat gebeurt er met je pensioen? 
 

Tijdens je leven doen zich allerlei veranderingen voor. Sommige veranderingen kunnen gevolgen 

hebben voor je pensioen. We zetten er een paar op een rij.  

 

Uit elkaar 

 

Ga je scheiden? Dan is het belangrijk dat je goede afspraken maakt over de verdeling van je 

pensioen. Je ex-partner heeft namelijk standaard recht op de helft van het pensioen dat je 

tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Hij of zij houdt ook recht 

op partnerpensioen. Jullie kunnen samen ook een andere verdeling afspreken. Elke afspraak 

over de verdeling van het pensioen moet je vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Geef 

de afspraken over de verdeling van je pensioen binnen twee jaar na de scheiding door.  

https://www.pfvervoer.nl/over-ons/financiele-positie/de-dekkingsgraad
https://www.pfvervoer.nl/over-ons/financiele-positie/aanmelden-financiele-updates
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Wij zorgen er dan voor dat jij en je ex-partner het juiste bedrag uitgekeerd krijgen.  

Woon je samen? Dan heeft je ex-partner mogelijk recht op een deel van het partnerpensioen. 

Lees meer over uit elkaar gaan op de website.   

 

Een nieuwe baan 
 

 Heb je al pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever(s)? Dan kun je het pensioen dat je al 

hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Vervoer. Het meenemen van je pensioen 

heet waardeoverdracht.  

 

Heb je een nieuwe baan buiten het vervoer?  

Dan bouw je geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Vervoer. Je kunt je pensioen 

meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ook waardeoverdracht. 

 

Hoe werkt waardeoverdracht? 

Waardeoverdracht vraag je aan bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Je 

krijgt eerst een voorstel. Pas dan hoef je te beslissen of je het pensioen meeneemt of 

niet. Waardeoverdracht is gratis bij Pensioenfonds Vervoer. 

 

Neem je je pensioen niet mee? Dan blijft het opgebouwde pensioen gewoon staan. Je 

kunt zelf kiezen wanneer je het pensioen in laat gaan. 

 

Een andere werkgever in het vervoer? 

 Heb je een nieuwe baan, maar blijf je werken in het vervoer? Dan blijf je ook pensioen 

opbouwen bij Pensioenfonds Vervoer. Bijna alle vervoersbedrijven hebben hun pensioen 

namelijk ondergebracht bij Pensioenfonds Vervoer.  

 

Arbeidsongeschikt 
 

 Iedereen die werkt, kan ziek worden. Als je nog maar gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt 

werken, kan UWV je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaren. Bij Pensioenfonds Vervoer blijf 

je dan pensioen opbouwen, zonder dat jij en je werkgever hiervoor geld hoeven in te leggen.   

 

Aanvullende uitkering 

Werk je in het goederenvervoer of besloten busvervoer en ben je na 2005 arbeidsongeschikt 

geworden? Dan ontvang je in de meeste gevallen een aanvulling op je WIA- of WAO-uitkering.  

 

AOW 

 
De AOW is een uitkering die je van de overheid ontvangt. Het staat los van het pensioen dat je via je 

werkgever opbouwt.  

 

De overheid bepaalt de leeftijd waarop je voor het eerst een AOW-uitkering ontvangt. Deze  is 

afhankelijk van je geboortedatum.  

 

https://www.pfvervoer.nl/ik-heb-pensioen-opgebouwd/pensioen-en-je-partner/uit-elkaar
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De hoogte van je AOW-uitkering hangt af van: 

 

 de vraag of je een partner hebt 

 het aantal jaren dat je tussen je 17e en je eerste AOW-uitkering in Nederland hebt gewoond of 

gewerkt 

Je kunt je pensioen van Pensioenfonds Vervoer laten ingaan vóór je AOW krijgt. Je kunt je pensioen tot 

je AOW krijgt aanvullen met ‘Tijdelijk Extra Pensioen’. Zo voorkom je dat je een periode een (te) laag 

inkomen hebt. Wil je weten wanneer je kunt stoppen met werken? Neem dan eens contact op met 

een pensioenconsulent!  

 

Met pensioen gaan 
 

Kijk wat er kan, maak een plan! 

Je kiest zelf wanneer je met pensioen gaat. We raden je aan op tijd te beginnen met een pensioenplan 

en gewoon eens te kijken wat er kan. Dat kan gemakkelijk online als je ingelogd bent.  

Bekijk je plan en pas je plan aan 

Heb je een of meer plannen gemaakt? Dan kun je die op ieder moment weer bekijken en aanpassen. 

Nadat ze hebt aangepast, kun je ze opnieuw opslaan. Als je een plan bewaart, vraag je nog niet je 

pensioen aan.  

Vraag je pensioen aan via een plan 

Weet je wat je wilt en ben je tevreden over een plan? Vraag eenvoudig je pensioen aan via het plan. 

Doe dit uiterlijk één maand voor je je pensioen wilt laten ingaan.  

Hulp nodig bij het maken van een plan of heb je een vraag over je pensioen? 

Onze pensioenconsulenten helpen je graag. Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij Richard, 

Ben of Michael. Ga naar ‘Contact’ en kies ‘Pensioenconsulenten’  op de website en maak een afspraak. 

 

https://www.pfvervoer.nl/contact
https://www.pfvervoer.nl/ik-bouw-pensioen-op/met-pensioen-gaan/maak-een-afspraak-met-een-consulent

