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Zwaarwerkregeling
In de cao beroepsgoederenvervoer is een Zwaarwerkregeling afgesproken.
Werknemers kunnen gebruikmaken van de regeling om eerder te kunnen stoppen
met werken. De regeling wordt uitgevoerd door het bedrijf WWplus. Het is dus
geen regeling van Pensioenfonds Vervoer. Komt uw werknemer in aanmerking
voor de Zwaarwerkregeling? Dan rekenen de pensioenconsulenten van het
pensioenfonds graag voor uw werknemer uit wanneer hij of zij kan stoppen met
werken. Zo’n afspraak is gratis. Meer informatie over de Zwaarwerkregeling vindt
u op de website van de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

Ga naar de website

Geef in 2022 weer op tijd de loongegevens door

Vanaf 1 januari 2022 kunt u de loongegevens die gelden op 1 januari 2022
opgeven in het werkgeversportaal. Net als vorige jaren vragen wij u daarna te
verklaren dat de loongegevens die in het portaal staan helemaal bijgewerkt zijn.
Geef de juiste loongegevens en de verklaring vóór 1 maart 2022 aan ons door.
Alleen dan bouwen uw medewerkers het juiste pensioen op. Het is dus belangrijk
dat u de verklaring op tijd afgeeft.
Heeft u een nieuwe werknemer? Geef dit dan zo snel mogelijk door, met de
maandelijkse opgaaf. Wij moeten namelijk iedere nieuwe werknemer binnen een
bepaalde termijn informeren over zijn of haar pensioen.

Nieuwe contactgegevens? Geef ze door!
Verandert uw e-mailadres? Gaat iemand anders in uw bedrijf de
gegevensadministratie doen of gaat u gebruikmaken van een
administratiekantoor? Vergeet dan niet de nieuwe gegevens in te voeren in het
werkgeversportaal. Met de juiste contactgegevens kunnen we elkaar goed op de
hoogte houden.
Geef nieuwe contactgegevens eenvoudig aan ons door via het werkgeversportaal.


Nieuwe gegevens doorgeven



Mijn gegevens aanpassen



Een administratiekantoor machtigen

Direct naar het werkgeversportaal

Alles weten over een eenmalige uitkering?
Filmpje!

Op onze website hebben we drie korte filmpjes staan. Zo hebben we een filmpje
online staan over een eenmalige uitkering of nabetaling van pensioen. Dit filmpje
is bedoeld voor uw werknemers. In het filmpje legt pensioenconsulent Richard uit
wat een eenmalige uitkering is. En wat een eenmalige uitkering kan betekenen
voor de toeslagen en belasting.

Bekijk het filmpje

Nieuwe, beter leesbare reglementen
Alle geldende reglementen zijn herschreven en beter leesbaar gemaakt. U vindt ze
bij downloads op onze website. Het gaat om de volgende reglementen:


Pensioenreglement Pensioenfonds Vervoer 2021



Pensioenreglement arbeidsongeschiktheidspensioen 2021



Pensioenreglement tijdelijk extra partnerpensioen 2021



Pensioenreglement excedentregeling 2021



Pensioenreglement WIA-excedentregeling 2021



Uitvoeringsreglement Pensioenfonds Vervoer

We moeten u af en toe iets vertellen. Officiële bekendmakingen, wijzigingen en belangrijke informatie
ontvangt u van ons via de e-mail in deze opzet.

