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Nieuw pensioenakkoord
Op 5 juni dit jaar hebben werknemers-, werkgeversorganisaties en de
regering een Pensioenakkoord gesloten. Inmiddels heeft de achterban
van de werkgevers en werknemers ook ingestemd met dit akkoord.
Voorlopig is nog niet bekend wat het akkoord voor de
pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer betekent. Zodra we
meer weten, zullen we u natuurlijk berichten.
We weten wel dat de leeftijd waarop iemand voor het eerst AOW
ontvangt minder hard gaat stijgen dan eerst was afgesproken. De
nieuwe ‘kalender’ voor de AOW-leeftijd ziet u hieronder.

Een wetsvoorstel waarin dit wordt vastgelegd is inmiddels
aangenomen door de Tweede Kamer. De nieuwe kalender is definitief
als de wet ook is aangenomen door de Eerste Kamer.

U kunt ons bellen (050) 582 98 88.
Of stuur een e-mail
naar werkgever@pfvervoer.nl.

Pensioen: belangrijke arbeidsvoorwaarde
Snel naar
- Looncomponenten 2019
- Notadata & vervaldata 2019
- Kerncijfers 2019

Vertel uw werknemers daarom over hun pensioenregeling. Dit kan
bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. U kunt hiervoor
het HR-pakket gebruiken.
> Meer over het HR pakket

Gaat een medewerker scheiden?
Wijs uw medewerker op de keuzemogelijkheden die hij of zij heeft bij
een scheiding. Het is belangrijk dat bij het maken van de afspraken

ook goed wordt nagedacht over de verdeling van het pensioen. Onze
pensioenconsulenten kunnen uw medewerker hierbij helpen.
> Lees meer over de gevolgen van scheiden

Het gemak van automatische incasso
Kiest u voor automatische incasso, dan schrijven we de premie iedere
maand automatisch af van het rekeningnummer dat u opgeeft. Dit
doen we op de vervaldatum van de nota.
Automatische incasso regelt u op het werkgeversportaal via het
tabblad ‘Mijn gegevens’. U kunt de automatische incasso op ieder
moment weer stopzetten.
> Direct naar het werkgeversportaal

Uw nota digitaal ontvangen?
Iedere maand of iedere vier weken krijgt u van ons een nota. U kunt
ervoor kiezen uw nota’s via e-mail van ons te ontvangen. U kunt deze
digitale nota’s eenvoudig archiveren en doorsturen naar uw
administrateur.
> Meer over digitale nota

Een andere rechtsvorm? Geef het door
Als uw bedrijf een andere rechtsvorm krijgt, eindigt meestal de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt een nieuwe Kamer
van Koophandel-inschrijving voor de nieuwe rechtsvorm.
Het is belangrijk dat u deze wijziging zo snel mogelijk aan ons
doorgeeft. U krijgt van ons een nieuw werkgeversnummer.
> Lees meer over een andere rechtsvorm

Werkgeversdesk vanaf 8.00 uur open
Onze werkgeversdesk is nu open van maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur - 17.00 uur. U kunt dus een uur eerder terecht met al uw
vragen.

