Verklaring bij uitstellen prepensioen

(Alleen invullen en terugsturen als u prepensioen heeft uitgesteld en minder bent gaan werken
of gestopt bent met werken)
Normaal gesproken krijgt u prepensioen vanaf uw 60e (goederenvervoer) of 62e
(personenvervoer). U heeft ervoor gekozen om uw prepensioen uit te stellen. U mag uw
prepensioen uitstellen zolang u nog werkt. Als u na uw 60é of 62e minder bent gaan werken of
helemaal stopte met werken, dan moet u dit invullen op dit formulier. Uw prepensioen gaat dan in
voor het deel dat u niet meer werkt.

1. Uw persoonlijke gegevens
1a. Naam

__________________________________________

PPN-030

1b. Pensioennummer
1c. Telefoonnummer
(We bellen u alleen als er onduidelijkheid is over uw verklaring)

2. Uw situatie
Hoeveel bent u minder gaan werken?
Ik ben vanaf 01 -

- 20_______ helemaal gestopt met werken.

Ik ben vanaf 01 - 20_______ minder gaan werken. Ik werk nu ______ % van een
fulltime baan*. Daarvoor werkte ik ______ % van een fulltime baan*.
(* Een fulltime baan is 40 uur per week. Als u 40 uur per week werkt, werkt u 100%. Werkt u bijvoorbeeld 20 uur per week?
Dan werkt u 50%.)

3. Looptijd prepensioen
U kunt kiezen tot wanneer u uw prepensioen wil laten betalen: tot de eerste van de maand waarin u
65 jaar wordt of tot de eerste van de maand waarin u uw AOW- leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd ligt
na uw 65e. Als u ervoor kiest om uw prepensioen te laten betalen tot uw AOW-leeftijd, wordt het
prepensioen een langere periode uitbetaald. Het prepensioen dat u iedere maand op uw rekening
krijgt, is daardoor lager.
Tot wanneer wilt u dat we het prepensioen betalen?

Tot ik 65 jaar word
Tot mijn AOW-leeftijd

4. Rekeningnummer voor prepensioen
Op welk rekeningnummer wilt u uw prepensioen ontvangen?
Vul hier uw IBAN-nummer in. Dit nummer vindt u op uw bankpas of (digitale) bankafschrift.
IBAN
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PPN-030
Wilt u uw prepensioen op een buitenlands rekeningnummer ontvangen? Vul dan de gegevens
hieronder ook in. Staan de gegevens niet op uw (digitale) bankafschrift, dan kunt u deze opvragen
bij uw bank.
Naam bank

Adres bank

Plaats bank
BIC

Land bank

5. Loonheffingskorting
Over uw pensioen betaalt u belasting. U kunt loonheffingskorting krijgen op uw belasting. Hierdoor
betaalt u minder belasting. Wij kunnen de loonheffingskorting toepassen op uw pensioen. Ontvangt
u nog ander loon of een uitkering? Dan raden we u aan de korting toe te laten passen door de
organisatie waarvan u het hoogste bedrag ontvangt.
Wilt u dat wij loonheffingskorting toepassen op uw prepensioen?
Ja
Nee
6. WAO- of WIA-uitkering
Als u een WAO- of WIA-uitkering krijgt, kan dit invloed hebben op de hoogte van uw prepensioen.
Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering?

Nee
Ja, vanaf datum:
Stuur een kopie mee van:
- de laatste uitkeringsspecificatie; en
- een brief van het UWV met daarop
de datum van de eerste ziektedag.

7. Ondertekening

Datum

Handtekening

Pensioennummer

Formulier helemaal invullen
Wilt u het formulier helemaal invullen en ondertekenen? Doe dit zo snel mogelijk. Zo voorkomt u
misschien dat u een hoger bedrag aan de Belastingsdienst moet betalen.
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