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Heeft u vragen? 
 
U kunt ons bellen (050) 582 98 
88  van 8.00 - 17.00 uur. Of stuur 
een e-mail 
naar werkgever@pfvervoer.nl. 

 
 
 

Snel naar 
 
- Looncomponenten 2019 
- Notadata & vervaldata 2019 
- Kerncijfers 2019 

 

 

  

 

Let op: Lonen in besloten busvervoer met 
terugwerkende kracht 3% omhoog 

 

Cao-partijen hebben afgesproken dat de lonen en toeslagen met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 3% hoger zijn. Bent u 

actief in de sector besloten busvervoer? Pas dan het uurloon en de 

toeslagen van uw personeel met terugwerkende kracht aan in het 

werkgeversportaal. Of vraag uw administratiekantoor dit te doen.  

 

> Direct naar het werkgeversportaal 

 
 
 

Workshops voor medewerkers in het najaar 

 

In november en december organiseert Pensioenfonds Vervoer 

workshops voor medewerkers die geboren zijn in 1955, 1956 en 1957. 

Tijdens de workshop gaat iedereen aan de slag en maakt men een 

pensioenplan. De pensioenconsulenten zijn aanwezig om te helpen en 

eventuele vragen te beantwoorden. Iedereen die in de doelgroep valt 

ontvangt een persoonlijke uitnodiging in oktober. 

 

Heeft uw medewerker geen uitnodiging ontvangen? Dan kan uw 

medewerker altijd gratis een persoonlijk gesprek aanvragen met één 

van onze pensioenconsulenten. 

 

> Afspraak maken met een pensioenconsulent 

 
 
 

Truckstarfestival 27 & 28 juli 2019 

 

Dit jaar stond er voor het eerst een (bescheiden) tentje van 

Pensioenfonds Vervoer op het Truckstarfestival in Assen. Doel was 

het pensioenplan meer bekendheid te geven en bezoekers op te 

roepen er (vrijblijvend) eens één te maken. Deze oproep werd 

ondersteund met een ludieke actie.  

 

> Maak een pensioenplan 
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Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor 
een enquête 

 

Dit najaar zet Pensioenfonds Vervoer weer een vragenlijst uit onder de 

werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer. Vorig jaar 

hebben veel werkgevers de vragenlijst ingevuld. Dat leverde veel 

nuttige inzichten op, waar het fonds direct mee aan de slag is gegaan. 

Ook dit jaar willen we weer een vragenlijst uitzetten. U ontvangt nog 

een uitnodiging. 

 

     

 
 


