
 Checklist: wegwijs in het pensioen 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Vertel uw werknemers daarom over hun pensioenregeling.  

Dit kan bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. In deze checklist staan de belangrijkste onderwerpen. 

 

Vertel uw werknemer … 

…wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet  
In het Pensioen 1-2-3 staat wat er in de pensioenregeling zit en wat niet. Pensioen 1-2-3 vindt u op de website. 

Pak laag 1 van Pensioen 1-2-3 erbij (u vindt laag 1 in het HR-pakket online) en bekijk samen de onderdelen. 

Heeft u zelf een aanvullende regeling voor uw werknemers, bespreek deze dan ook. Geef laag 1 mee aan uw 

werknemer. 

…waar hij of zij kan zien hoeveel pensioen hij kan verwachten  
Als uw werknemer inlogt op pfvervoer.nl met DigiD ziet hij of zij het verwachte pensioen. Het pensioen is 

berekend alsof het ingaat op zijn of haar 68e. Een totaaloverzicht van alle pensioenen staat op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl.      

…wat hij of zij betaalt voor de pensioenregeling  
U betaalt samen met uw werknemer de premie voor het pensioen. Verwijs uw werknemer naar het loonstrookje 

om te zien wat hij of zij zelf maandelijks bijdraagt. Leg uit dat het geld wordt belegd en daardoor aangroeit tot 

een volwaardig pensioen. Uw werknemer krijgt zo meer dan de inleg terug.       

…dat hij of zij eerder opgebouwd pensioen kan meenemen  
Uw werknemer kan eerder opgebouwd pensioen meenemen naar Pensioenfonds Vervoer. Het meenemen van 

pensioen heet waardeoverdracht. Uw werknemer kan waardeoverdracht aanvragen via het formulier ‘Aanvraag 

waardeoverdracht’. Het formulier staat op www.pfvervoer.nl/downloads.  

…dat op de website veel duidelijke informatie en een planner te vinden is 

Voor handige tools en een duidelijke uitleg over de regeling kan uw werknemer terecht op de website van 

Pensioenfonds Vervoer. Vertel uw werknemer dat het handig is af en toe naar de eigen pensioensituatie te 

kijken en dat hij of zij altijd vrijblijvend een pensioenplan kan maken. 

…dat er een uitkering voor de partner geregeld is  
Een partner is degene met wie de werknemer getrouwd is, de geregistreerd partner van de werknemer of 

degene met wie de werknemer minimaal 6 maanden samenwoont op hetzelfde adres. Als de werknemer 

overlijdt, ontvangt de partner direct na het overlijden een uitkering. Woont de werknemer samen? Dan moet hij 

of zij de partner zelf aanmelden bij het fonds.  

…dat hij of zij als hij of zij met pensioen gaat keuzes kan maken  
Vertel uw werknemer dat hij of zij zelf beslist wanneer het pensioen van Pensioenfonds Vervoer ingaat. 

Dat kan voor hij of zij AOW krijgt. Uw werknemer kan alle keuzes bekijken via pfvervoer.nl/pensioenplan. 

Is uw werknemer tevreden over een plan? Dan kan hij of zij het pensioen via het plan aanvragen.  

…dat Pensioenfonds Vervoer graag een e-mailadres ontvangt 

Heeft u het e-mailadres nog niet doorgegeven? Vraag dan uw werknemer het e-mailadres zelf door te geven. 

Dat kan na inloggen op pfvervoer.nl met DigiD.  
Disclaimer: Het pensioenreglement is altijd leidend. U vindt dit op www.pfvervoer.nl/downloads 

 

Pensioenfonds Vervoer is te bereiken via 088 33 22 900, werkgever@pfvervoer.nl of online op www.pfvervoer.nl.  

Heeft uw werknemer nog vragen? Contact opnemen kan via 088 33 22 999 of pensioen@pfvervoer.nl. 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

