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Vrijwillige voortzetting pensioenopbouw aanvragen  
 
 

Waarom dit formulier?  

Werkt u in het vervoer en neemt u ontslag? Dan bouwt u mogelijk geen pensioen meer op. Bijvoorbeeld als u voor uzelf 
begint of als uw nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft. Krijgt u ontslag? Dan bouwt u ook geen pensioen meer op. 
En als u van baan wisselt binnen het vervoer, kan het zijn dat u geen pensioen meer opbouwt.  
 
Wilt u toch pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde vrijwillige voortzetting. U betaalt 
dan zelf de volledige pensioenpremie. Op deze manier kunt u nog maximaal drie jaar pensioen blijven opbouwen. Of tien 
jaar als u voor uzelf begint. Met dit formulier vraagt u de vrijwillige voortzetting aan. 
 

Verzend het formulier binnen negen maanden nadat u bent gestopt met werken. Binnen vier weken nadat u het formulier 
heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging. 
 
Hoe lang kunt u gebruikmaken van vrijwillige voortzetting? 

U kunt nog maximaal drie jaar pensioen blijven opbouwen. Of tien jaar als u voor uzelf begint. Op het formulier geeft u aan 
hoe lang u pensioen wilt blijven opbouwen. Na deze periode ontvangt u van ons bericht over het stopzetten van de 
pensioenopbouw. Wilt u eerder stoppen? Geef het dan aan ons door. 
 
Wat betaalt u aan pensioenpremie? 

Als u werkt, betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioenopbouw. U betaalt grofweg eenderde deel van de premie, 
uw werkgever betaalt ongeveer tweederde deel. Als u kiest voor vrijwillige voortzetting, betaalt u de volledige 
pensioenpremie zelf. Dus ook het deel dat uw werkgever betaalt als u werkt. Wilt u weten hoeveel premie u moet betalen? 
Neem dan contact met ons op. 
 
Hoe zit het met de pensioenopbouw? 

Uw pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van de gegevens die uw (ex-)werkgever bij ons aanlevert. 
 
Gaat u pensioen opbouwen via een andere pensioenregeling? 

Gaat u in de toekomst pensioen opbouwen via een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld via een nieuwe werkgever? Dan 
stopt de vrijwillige voortzetting bij Pensioenfonds Vervoer. Wilt u ons in dit geval informeren? 
 
Wat zijn de andere voorwaarden? 

 de deelneming aan de pensioenregeling moet tot de beëindigingsdatum – al dan niet aaneengesloten – ten minste 
drie jaar hebben geduurd; 
 de pensioenregeling wordt ongewijzigd voortgezet; 
 de voortzetting voor eigen rekening kan niet plaatsvinden voor zover cumulatie plaatsvindt met een 
pensioenregeling bij een eventuele nieuwe werkgever, de vorming van een oudedagsreserve als bedoeld in artikel 3.67 van 
de Wet inkomstenbelasting 2001 of deelname aan een beroepspensioenregeling; 
 de voortzetting voor eigen rekening mag niet aanvangen in de periode van drie jaren voorafgaande aan de 
pensioendatum, tenzij betrokkene aannemelijk maakt dat hij om medische redenen de dienstbetrekking heeft beëindigd; 
 de periode gedurende welke de deelneming vrijwillig wordt voortgezet dient ononderbroken te zijn. 
 
Meer informatie  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 088 33 22 999. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 
9.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Terugsturen  

Stuur dit formulier terug naar Pensioenfonds Vervoer, Postbus 501, 9700 AM Groningen. 
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1. Uw persoonlijke gegevens 
 
a. Naam       __________________________________________________ 
 
b. Pensioennummer     __________________________________________________ 

Het pensioennummer vindt u bijvoorbeeld op  
het Uniform Pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt. 
 
c. Telefoonnummer      __________________________________________________ 
 
d. E-mailadres      __________________________________________________ 

 
 
2. Gegevens over uw werk 
 
a. Bij welk bedrijf werkt(e) u het laatst?    __________________________________________________ 
 
b. Vanaf welke datum werkt u bij dit bedrijf?  __________________________________________________ 
 
c. Op welke datum stopt u met uw baan?   __________________________________________________ 
 
d. Waarom stopt u met uw baan?       Ik heb zelf ontslag genomen. 
          Ik heb ontslag gekregen. 
          Andere reden, namelijk    

       __________________________________________________ 
        

__________________________________________________
    

       __________________________________________________
          
 
e. Gaat u na uw ontslag een eigen bedrijf opzetten?      Ja 
          Nee  
 
3. Overige vragen 
  
a. Hoe lang wilt u zelf pensioen blijven opbouwen?  ___________ maanden 
> U kunt maximaal drie jaar (36 maanden) 
invullen. Of tien jaar (120 maanden) als u een eigen bedrijf opzet.  
Na deze periode ontvangt u van ons bericht over het stop- 
zetten van de vrijwillige voortzetting.  
 
b. Naar welk adres kan Pensioenfonds Vervoer  
de rekening van de pensioenpremie sturen?      Naar mijn privéadres 

        
Uw rekeningnummer _________________________________ 

        
   Naar mijn nieuwe werkgever > Dit kan alleen als uw  

nieuwe werkgever de volledige rekening betaalt. Bespreek 
daarom altijd met uw nieuwe werkgever of hij de rekening wil 
betalen.  

 
       Naam werkgever 
 
       __________________________________________________ 
 
       Adres werkgever 
 
       __________________________________________________ 
 
       Postcode en plaats werkgever 
 
       __________________________________________________ 
 
       Rekeningnummer werkgever 
 
       __________________________________________________ 

 
4. Ondertekening  
 
Datum  ___________________            
    
Plaats  ___________________   Handtekening ____________________________________ 
 


