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Welkom bij Pensioenfonds Vervoer. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je krijgt in onze 

pensioenregeling. 

 

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?  

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je kort de belangrijkste 

informatie over je pensioenregeling. In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van 

laag 1. Je vindt er ook de voorwaarden waaraan je in sommige gevallen moet voldoen. 

Laag 3 bevat alle details van de pensioenregeling. Bekijk hiervoor onze 

pensioenreglementen en overige beleidsmatige informatie. Deze documenten vind je 

onder www.pfvervoer.nl/downloads.   

 

Wil je weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan 

meer over ons beleggingsbeleid. 
 

Wat krijg je in onze pensioenregeling?  

 

 

Pensioen 

Ga je met pensioen, dan krijg je pensioen zolang je leeft.  

 

 

 

 

Partnerpensioen en wezenpensioen 

Als jij overlijdt krijgt jouw partner een partnerpensioen en je kinderen 

een wezenpensioen. 

 

 

 

Arbeidsongeschiktheid 

Word je arbeidsongeschikt? Dan blijf je gedeeltelijk pensioen opbouwen. 

Afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid en of je nog werkt 

betaal je zelf geen premie meer, of slechts een deel van de premie.  

 

Ook ontvang je eventueel een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons, 

als aanvulling op de WIA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is 

afhankelijk van de regeling waaraan je deelneemt en je  

arbeidsongeschiktheidspercentage. 

 

 

Meer weten? 

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling jou biedt? Bekijk dan de 

reglementen en andere juridische documenten in laag 3.  

 

 

 

 

 

  

http://www.pfvervoer.nl/downloads
https://www.pfvervoer.nl/over-ons/beleggen/waarom-wij-beleggen
http://www.pfvervoer.nl/downloads
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Hoe bouw je pensioen op? 

 

 

Hoe bouw je pensioen op? 

Je bouwt op drie manieren pensioen op:  

 

A. AOW. Dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je 

meer over de AOW.  

B. Pensioen bij Pensioenfonds Vervoer. Je bouwt dit pensioen op via 

je werk. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.  

C. Je kunt ook zelf pensioen regelen. Bijvoorbeeld door te sparen. 

 

 

Middelloonregeling 

Je neemt deel aan een middelloonregeling. Dat betekent dat je ieder jaar 

bij ons een deel van jouw pensioen opbouwt. Je uiteindelijke uitkering 

van Pensioenfonds Vervoer is de optelsom van al die delen. Je krijgt deze 

uitkering vanaf het moment dat je met pensioen gaat, zolang je leeft. 

 

 

Opbouwpercentage 

Jaarlijks bouw je een deel van je pensioen op. De opbouw wordt 

gebaseerd op je loon. Een deel van je loon telt niet mee, omdat je later 

een AOW-uitkering van de overheid krijgt. Je brutoloon boven € 66.956 

(in 2023) telt ook niet mee. Het pensioen dat je in een jaar opbouwt, is 

1,788% van het loon dat meetelt.  

 

Misschien heeft je werkgever een aanvullende regeling afgesloten voor de 

opbouw van extra pensioen als je meer verdient dan € 66.956.  

Vraag je werkgever hiernaar.  

 

 

Jij en jouw werkgever betalen allebei voor je pensioen  

Elke maand betaal je premie voor je pensioen. Jouw werkgever doet dat 

ook. De premie die je betaalt, staat op je loonstrook. 

 

Welke keuzes heb je zelf? 

 

 

Waardeoverdracht 

Je kunt pensioen dat je bij eerdere werkgevers hebt opgebouwd, 

meenemen naar Pensioenfonds Vervoer. Het meenemen van pensioen 

heet waardeoverdracht. 

 

 
 

Pensioenvergelijker 

Gebruik de pensioenvergelijker als je twee pensioenregelingen met elkaar 

wilt vergelijken. 

 

Partnerpensioen inruilen voor extra pensioen 

Je mag (een deel van) het partnerpensioen inruilen voor extra pensioen 

voor jezelf. 

 

 

 
 

Pensioen inruilen voor extra partnerpensioen 

Je mag een deel van je pensioen inruilen voor extra partnerpensioen voor 

je partner. 
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Eerder of later met pensioen 

Jouw pensioen wordt berekend alsof het ingaat op je 68e. Je kunt ook 

eerder, later of eerst gedeeltelijk met pensioen gaan. Bespreek dit op tijd 

met je werkgever. 

 

 
 

Hoger of lager pensioen 

Je kunt eerst een aantal jaren een hoger pensioen ontvangen en daarna 

een lager pensioen. 

 

Meer keuzes 

Je hebt nog meer keuzemogelijkheden. Lees meer over je 

keuzemogelijkheden in laag 2. 

 

 

Hoe zeker is je pensioen? 

 

 

De hoogte van je pensioen staat niet vast 

De hoogte van je pensioen is afhankelijk van de financiële situatie van 

Pensioenfonds Vervoer. De financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer 

wordt beïnvloed door:   

 

 De levensverwachting: hoe ouder mensen worden, hoe langer we het 

pensioen moeten uitkeren. We hebben dan meer geld nodig.  

 De rente: een lage rente maakt pensioen duurder. 

 De beleggingsresultaten: resultaten van beleggingen kunnen 

meevallen of tegenvallen. 

 

 
 

Verhogen van pensioen 

Als de prijzen stijgen en je pensioen niet, wordt je pensioen minder 

waard. Je kunt namelijk minder kopen met hetzelfde pensioen. 

Pensioenfonds Vervoer probeert elk jaar je pensioen te verhogen.  

Het verhogen van pensioen heet indexatie of toeslagverlening.  
 
Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer beoordeelt elk jaar of, en zo ja 

met hoeveel procent de pensioenen verhoogd worden. Voor een 

verhoging is geen geld gereserveerd. Een verhoging betalen we uit 

behaalde beleggingsrendementen. Het verhogen van de pensioenen kan 

alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed genoeg 

is.  

 

 

In de afgelopen 3 jaar hebben wij de pensioenen twee keer kunnen 

verhogen:  

 
 Stijging van de prijzen* Verhoging pensioen 

2023 - 3,09% 
2022 Nog niet bekend 3,24% 
2021 2,7%   0% 
2020 1,3% 0% 
2019 2,6% 0% 

 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

 

Er is een kleine kans dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd. 

 

http://www.pfvervoer.nl/pensioen123
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Verlagen van pensioen 

Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Ook in 

2023 verlagen wij je pensioen niet. Het bestuur van het pensioenfonds 

doet er alles aan om te voorkomen dat de pensioenen in de toekomst 

moeten worden verlaagd. Een verlaging in de toekomst is echter niet uit 

te sluiten. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel: dit 

gebeurt pas als alle andere maatregelen al zijn genomen of niet (meer) 

bruikbaar zijn.               

 

Onze financiële situatie                                              

Pensioenfondsen zijn verplicht om voldoende financiële reserves te 

hebben. Hoe wij er financieel voor staan blijkt uit onze 

beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad geeft de verhouding aan 

tussen ons vermogen en de pensioenen die we nu en later gaan uitkeren. 

Op dit moment is onze beleidsdekkingsgraad te laag. Om de financiële 

positie te verbeteren heeft het fonds een herstelplan opgesteld.   

 

Kijk op www.pfvervoer.nl/beleidsdekkingsgraad voor meer informatie 

over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.  

 
 

Welke kosten maken wij? 

 

 

Kosten 

Pensioenfonds Vervoer maakt de volgende kosten om de pensioenregeling 

uit te voeren: 

 Kosten voor de administratie. 

 Kosten om het vermogen te beheren. 

 

Wanneer moet je in actie komen? 

 

 
 

Als je van baan verandert 

Denk dan na over de vraag of je jouw pensioen wilt meenemen naar je 

nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. 

 

 
 

Als je arbeidsongeschikt wordt 

Bekijk dan goed wat de gevolgen zijn voor je pensioen. 

 

 
 

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat 

Bekijk wat er voor jouw partner geregeld is als jij komt te overlijden. 

Denk na over het afsluiten van een verzekering die zorgt voor een 

Tijdelijk Extra Partnerpensioen. 

 

 
 

Als je uit elkaar gaat 

Als je gaat scheiden, of als je het geregistreerd partnerschap beëindigt. 

Bekijk goed wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Mogelijk heeft jouw  

ex-partner recht op een deel van jouw pensioen. 

 

 
 

Als je naar het buitenland verhuist 

Geef een verhuizing in of naar het buitenland aan ons door. Bekijk ook 

goed wat de gevolgen zijn voor je AOW. 

 

https://www.pfvervoer.nl/over-ons/financi%C3%ABle-positie/herstelplan
http://www.pfvervoer.nl/beleidsdekkingsgraad
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Als je werkloos wordt 

Bekijk wat de gevolgen zijn voor je pensioen. 

 

 

Mijn pensioenoverzicht 

Bekijk in ieder geval eens per jaar hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. 

Ga ook na of dit voor jou genoeg is. Een totaaloverzicht van je 

opgebouwde pensioen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  

 

 

Als je een vraag hebt 

Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem 

dan telefonisch contact met ons op via 088 33 22 999. Of stuur een e-

mail naar pensioen@pfvervoer.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

