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Geef van nieuwe werknemers het e-mailadres op
 
Pensioenfonds Vervoer wil graag snel contact kunnen hebben met uw

werknemers. E-mail is daarvoor een goed kanaal. U kunt ons helpen!

Geef van iedere nieuwe werknemer het e-mailadres door als u hem of haar

aanmeldt via het werkgeversportaal. U vult het e-mailadres in bij de

persoonsgegevens. Het maakt niet uit of het om een privé of werkadres gaat. 

 
 

 
 

Nieuwe contactgegevens? Geef ze door!
 
Gaat iemand anders in uw bedrijf uw gegevensadministratie doen? Of gaat u

gebruik maken van een administratiekantoor? Vergeet dan niet de nieuwe

contactpersoon in te voeren in het werkgeversportaal. Alleen met de juiste

contactgegevens kunnen we elkaar goed op de hoogte houden.

Geef contactgegevens direct aan ons door via het werkgeversportaal.

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2F&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/permalink/1126bc/149751036
mailto:redactie@pfvervoer.nl


> Nieuwe gegevens doorgeven 

> Mijn gegevens aanpassen 

> Een administratiekantoor machtigen

 

Direct naar het werkgeversportaal

 
 

 
 

Samen vergroten we de betrouwbaarheid van de
gegevens

 
De gegevens in de administratie van Pensioenfonds Vervoer worden steeds

betrouwbaarder. Dat komt onder andere doordat we de gegevens die u bij ons

aanlevert, vergelijken met de gegevens die wij van de Belastingdienst en UWV

krijgen.

We werken ook in 2021 aan een betrouwbare administratie

Wij vergelijken de gegevens met terugwerkende kracht vanaf 2013. Zijn er

verschillen? Dan nemen wij contact met u op, om samen met u uit te zoeken

waardoor de verschillen komen.

Nota's verjaren niet

We krijgen geregeld de vraag of gegevens na een aantal jaar niet meer

aangeleverd hoeven te worden. Het antwoord is dat u altijd over alle jaren alle

gegevens moet aanleveren. Heeft u dat in het verleden niet gedaan, dan moet u

dat alsnog doen. Mogelijk krijgt u dan een nota die betrekking heeft op een

periode in het verleden. Die nota moet u dan ook altijd betalen. Deze nota’s

verjaren niet. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 
 

 
 

Uw werknemer wil eerder met pensioen?
Filmpje!

 
Op onze website hebben we drie korte �lmpjes staan. Zo hebben we een �lmpje

online staan over Tijdelijk Extra Pensioen. Het Tijdelijk Extra Pensioen maakt het

mogelijk om vóór de AOW-leeftijd met pensioen te gaan. Op de website staat ook

een �lmpje, waarin we uitleggen hoe je online een pensioenplan maakt. Het

�lmpje neemt je stap voor stap mee en het resultaat is je eerste eigen

pensioenplan.

 

Bekijk het �lmpje via onze website

 
 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2Fwgp%3Futm_source%3Dimailingtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2-05052021-nieuwsbrief%26utm_term%3Dwerkgevers%26utm_content%3Doptie1&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2Fwgp%3Futm_source%3Dimailingtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2-05052021-nieuwsbrief%26utm_term%3Dwerkgevers%26utm_content%3Doptie2&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2Fwgp%3Futm_source%3Dimailingtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2-05052021-nieuwsbrief%26utm_term%3Dwerkgevers%26utm_content%3Doptie3&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2Fwgp%3Futm_source%3Dimailingtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2-05052021-nieuwsbrief%26utm_term%3Dwerkgevers%26utm_content%3Dwerkgeversportaal&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fpensioen%2Fvraag-en-antwoord%2Fverjaring-pensioenpremie&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK1fwj4Nnl1A&mid=149751036&hash=1126bc
https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.pfvervoer.nl%2Fik-bouw-pensioen-op%2Fjouw-pensioenpakket%2Fkeuzes-die-je-hebt%3Futm_source%3Dimailingtool%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2-05052021-nieuwsbrief%26utm_term%3Dwerkgevers%26utm_content%3Dvideo&mid=149751036&hash=1126bc


 
 

Resultaten van het onderzoek
 
Eind 2020 hebben ruim 700 werkgevers en administratiekantoren de vragenlijst

ingevuld die we online hadden staan. Voor het pensioenfonds levert dit

waardevolle informatie op. Opvallend was dat de pensioenconsulenten een stuk

bekender zijn geworden. Ruim 2/3 van de werkgevers weet dat ze er zijn en uw

werknemers (gratis) helpen als zij vragen hebben.

Waardering voor het fonds en de regeling is ongeveer gelijk gebleven. Uit de open

opmerkingen blijkt dat verschillende werkgevers vragen hebben over wat er met

de inleg gebeurt. Ook hebben we verschillende goede ideeën ontvangen voor het

werkgeversportaal. We werken aan verbeteringen van het portaal en zullen meer

aandacht besteden aan een uitleg over ‘de geldstromen’. Positief is dat men de

telefonische bereikbaarheid en de manier waarop vragen telefonisch worden

beantwoord duidelijk verbeterd vindt de afgelopen jaren.

Iedereen die heeft meegewerkt bedanken we hartelijk voor het invullen van de

vragenlijst!

 
 

 
 

We moeten u af en toe iets vertellen. O�ciële bekendmakingen, wijzigingen en belangrijke informatie

ontvangt u van ons via de e-mail in deze opzet.
 

 

 


