
 

 

 

December 2022 PEN-030  Pagina 1 van 4 

a 

Pensioenfonds Vervoer 

Antwoordnummer 800 

9700 WB Groningen 

 Pensioen tegelijk met AOW of later laten ingaan 

 Met dit formulier vraagt u uw pensioen aan. U kunt uw pensioen tussen 1 en 6 

maanden voor u het in wilt laten gaan aanvragen.    

 

Maak eerst een berekening op: www.pfvervoer.nl/pensioneren 

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 € 594,89 bruto per jaar? Dan kunt u een eenmalige uitkering 

aanvragen. Neem via de telefoon contact met ons op (088 33 22 999). Wij sturen dan 

het formulier ‘Eenmalige uitkering aanvragen’ naar u op.  

 

Stuur dit formulier naar Pensioenfonds Vervoer (geen postzegel nodig).  

U kunt het formulier ook scannen en e-mailen naar pensioen@pfvervoer.nl. 

   

 
 Uw gegevens 

Naam 
  

Pensioennummer 
  

Geboortedatum 
  

E-mailadres 
  

Telefoonnummer 
  

   

 
 Start pensioen  

Vanaf wanneer wilt u uw 

pensioen ontvangen? 

 

 

 

 

 Maand en jaar :   ______________________________                                                                                                    

(minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden na nu)    

 

Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die u opgeeft. 

 

 

 
 De eerste periode een hoger pensioen  

Wilt u eerst een hoger 

pensioen daarna een lager 

pensioen? 

 

 

 

 

 

 

 

 �  Nee 

�  Ja, ik wil de eerste 5 jaar een hoger pensioen. Daarna krijg ik een lager pensioen. 

�  Ja, ik wil de eerste 10 jaar een hoger pensioen. Daarna krijg ik een lager pensioen. 
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 Heeft u een partner?   
U hoeft deze vraag niet in te vullen als u getrouwd bent in Nederland of als u en uw 

partner geregistreerd partner zijn. 

 Wat is voor u van toepassing? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
�  Ik heb geen partner 

� Ik ben getrouwd in het buitenland 

     Misschien vragen we in de toekomst om een bewijs op te sturen dat u elkaars  

     partner bent. 

� Mijn partner en ik wonen samen, met samenlevingsovereenkomst   

     Stuur met dit formulier een kopie van uw samenlevingsovereenkomst mee. 

�  Mijn partner en ik wonen samen, zonder samenlevingsovereenkomst 

      Misschien vragen we in de toekomst om een bewijs op te sturen dat u elkaars     

      partner bent. 

 

Vul hieronder de gegevens van uw partner in.  

Naam partner 
  

BSN partner 
  

Geboortedatum partner 
  

   

  Hoeveel partnerpensioen wilt u?  

Wat wilt u doen met het  

partnerpensioen?  

 

 

 

�  Standaard partnerpensioen. Ik wil het pensioen voor mijn partner houden zoals het 

nu is. 

�  Geen partnerpensioen. Ik wil het hele partnerpensioen omzetten in een hoger 

pensioen voor mijzelf.  

Heeft u een partner?  

- Uw partner moet dit formulier dan ook ondertekenen. 

- Stuur ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee. Kijk op  

        www.pfvervoer.nl/veiligekopie hoe u dit het beste kunt doen. 

�   Maximaal partnerpensioen. Ik wil een deel van mijn pensioen omzetten in een zo 

hoog mogelijk partnerpensioen.  

�   Anders.  

Bel 088 33 22 999. U ontvangt een berekening op maat die u kunt bijvoegen bij dit 

formulier.   

  Loonheffingskorting 
 

Wilt u dat wij 

loonheffingskorting 
toepassen op uw pensioen?  
(zie de toelichting) 

 
 

�  Nee 

�  Ja  
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Op welke rekening wilt u uw 

pensioen ontvangen? 

 Uw rekeningnummer  

�  Een Nederlands rekeningnummer (IBAN)  

 

N L 

                

                
 

 

 �  Een rekeningnummer in het buitenland 

Stuur met dit formulier een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van uw 

bankpas of een recent bankafschrift mee. Zorg ervoor dat uw naam en IBAN goed 

leesbaar zijn. Op de kopie van uw bankafschrift mag u de af- en bijschrijvingen 

onleesbaar maken.  

 

Vul de vragen hieronder alleen in als u het pensioen op een rekeningnummer in het 

buitenland wilt ontvangen.        

 

Rekeningnummer of IBAN 
    

Naam bank  
    

Land 
    

BIC (of SWIFT code)  
    

Adres, plaats 
    

 

 

    

 

                                                                                                                              Ondertekening   

     
Uw partner hoeft alleen te 

ondertekenen als u het 

partnerpensioen voor een 

deel of helemaal omzet in 

extra pensioen voor uzelf.  

 

Uw partner moet dan ook 

verklaren dat hij of zij akkoord 

is met deze keuze.  

 Uw handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 Handtekening van uw partner 

 

 

 

 

 

Akkoord van uw partner 

 

□ Ja, ik ben het ermee eens dat het 

partnerpensioen wordt omgezet in meer 

pensioen voor mijn partner. Als mijn partner 

overlijdt, krijg ik minder of geen 

partnerpensioen van Pensioenfonds 

Vervoer. 

 

Voor- en achternaam   

   

Datum en plaats   
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Toelichting bij het formulier ‘Pensioen laten ingaan tegelijk met 

AOW of later’  

 

Wanneer kunt u dit formulier gebruiken? 
Dit formulier gebruikt u als u uw pensioen wilt laten ingaan tegelijk met uw AOW-uitkering of later. Wilt u uw 

pensioen vóór uw AOW laten ingaan? Gebruik dan het formulier ‘Pensioen voor u AOW krijgt’.  

Hoe lang van tevoren vraagt u uw pensioen aan?  
Zorg ervoor dat uw aanvraag minimaal 1 maand voordat u het wilt laten ingaan bij ons binnen is. Zo kunnen wij 

uw aanvraag op tijd verwerken. U mag het formulier ook eerder opsturen. U kunt uw pensioen maximaal 6 

maanden van tevoren aanvragen.   

Start pensioen 
U kunt uw pensioen op zijn vroegst laten ingaan als u 55 jaar wordt en uiterlijk 5 jaar nadat u voor het eerst 

AOW ontvangt.  

 

Loonheffingskorting 
De loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Door de korting betaalt u minder belasting. U 

kunt de korting bij één inkomen gebruiken. Ontvangt u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Pensioenfonds 

Vervoer, dan kiest u zelf op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Meestal passen mensen de 

korting toe op het hoogste inkomen. Voor meer informatie over de loonheffingskorting kunt u terecht bij de 

Belastingdienst of www.pfvervoer.nl/loonheffingskorting. 

Heeft u vragen of hulp nodig?  
Bel ons gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9 uur ’s morgens tot 5 uur ‘s middags op 

088 33 22 999. Houd uw pensioennummer bij de hand als u belt. U kunt ook met ons mailen of chatten.  

 

pensioen@pfvervoer.nl 

 

www.pfvervoer.nl/chat 

 

U kunt ook altijd (gratis) een afspraak maken met één van de pensioenconsulenten: 

• 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 

 


