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Prepensioen 

De prepensioenregeling is een oude regeling bij Pensioenfonds Vervoer. Niemand bouwt meer 

prepensioen op. Als je prepensioen bij ons had, dan is het in 2018 omgerekend in ‘gewoon’ pensioen, 

tenzij je bezwaar maakte tegen de omrekening van je prepensioen. In dat geval zie je op je 

pensioenoverzicht nog steeds een prepensioen staan.  

Wanneer kun je je prepensioen laten ingaan?  

Je kunt je prepensioen – samen met je ‘gewone’ pensioen – laten ingaan vanaf je 55e. Hoe eerder je 

je prepensioen laat ingaan, hoe lager de maandelijkse uitkering zal zijn. Op zijn laatst kun je je 

prepensioen één maand voor je 65e verjaardag laten ingaan. Laat je je prepensioen niet voor je 65e 

ingaan, dan wordt je prepensioen een ‘gewoon’ pensioen.  

Hoe lang ontvang ik prepensioen?    

Je hebt drie keuzes:   

1. Je krijgt je prepensioen tot je 65e. 
2. Je krijgt je prepensioen tot je AOW ontvangt. 
3. Je krijgt je prepensioen levenslang. Je zet je prepensioen dan om in ‘gewoon’ pensioen. Je 

prepensioen gaat tegelijk in met de rest van je pensioen. Je kunt dit ook doen als je je 

pensioen vóór je 65e laat ingaan.  

Rekenen met je prepensioen  

Log in op www.pfvervoer.nl/pensioenplanner met je DigiD. Je kunt hier een pensioenplan maken.  Je 

ziet direct wat je keuzes voor je pensioen betekenen. Bijvoorbeeld wat de hoogte van je prepensioen 

is als je het laat uitkeren tot je 65e en wat de hoogte is als je kiest voor een prepensioen tot je AOW 

ontvangt.  

Je kunt meerdere plannen maken en ieder plan bewaren. Een plan kun je later aanpassen.  
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Prepensioen aanvragen 

Op www.pfvervoer.nl/pensioenplanner kun je verschillende pensioenplannen maken. Ben je 

tevreden over een plan? Dan kun je via de website je pensioen aanvragen. Je krijgt direct een 

bevestiging, met de hoogte van het pensioen dat je gaat ontvangen. Vraag je pensioen minimaal 3 

maanden voor je je pensioen wilt laten ingaan aan. 

Vraag je je prepensioen liever schriftelijk aan? Doe dat dan met het formulier ‘Aanvraag prepensioen’ 

op www.pfvervoer.nl/downloads.  

Ontvang je een WAO- of WIA-uitkering? Dan kun je gekort worden op je prepensioen. Hou hiermee 

rekening als je je prepensioen aanvraagt. Neem voor meer informatie contact met ons, als je 

arbeidsongeschikt bent en je prepensioen wilt laten ingaan.  

Onze pensioenconsulenten staan voor je klaar 

Heb je nog vragen over je (pre)pensioen? Dan kun je altijd terecht bij één van onze 

pensioenconsulenten. Maak een afspraak via www.pfvervoer.nl/afspraak.  

Richard Dudink (regio Amsterdam, Rotterdam): 06  15 05 30 99 

Michael Bührs (regio Utrecht en Weert): 06 53 93 04 12 

Ben Kerkhof (regio Groningen en Deventer): 06 30 40 29 68 

 


