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Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950)  

Sector goederenvervoer en verhuur van mobiele kranen 

 Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950) 

Sector taxi 

 Nieuwe Regeling (werknemers geboren op of ná 01-01-1950) 

Sector besloten bus 

Franchise € 10.940  Franchise € 12.104  Franchise € 10.940 

Maximumloon € 50.853  Maximumloon € 50.853  Maximumloon € 50.853 

Opbouwpercentage 1,85%  Opbouwpercentage 1,85%  Opbouwpercentage 1,79% 

Premiepercentage 30,00%  Premiepercentage 30,09%  Premiepercentage 29,30% 

Werknemersdeel 10,16%  Werknemersdeel 12,29%  Werknemersdeel 12,19% 

WIA-premie* 0,60%     WIA-premie (volledig t.l.v. werknemer) 0,83% 

* De werknemer vallend onder de TLN-CAO betaalt de WIA-premie 

volledig. De werknemer vallend onder de KNV-CAO betaalt 50% van 

de WIA-premie. 

 

  

 Regeling prepensioen voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg (werknemers geboren vóór 01-01-1950) 

 Premiepercentage** 6,58% Van maximaal € 50.853 

Oude Regeling (werknemers geboren vóór 01-01-1950) Werknemersdeel 0,00% (maximale heffingsgrondslag) 

Voor deze regeling is geen premie meer verschuldigd. De 

premiebetaling voor zowel de basisregeling als de WIA stopt bij het 

bereiken van de 60-jarige leeftijd. 

Maximumloon € 50.853  

** In 2013 is alleen premie verschuldigd voor werknemers geboren tussen 1-4-1947 en 1-1-1950 die nog daadwerkelijk prepensioen opbouwen 

(deelnemers die het prepensioen uitstellen of nog niet aan het dienstjarencriterium voldoen). 

   

Bijzonderheden  Regeling prepensioen voor het Personenvervoer over de Weg (werknemers geboren vóór 01-01-1950) 

De pensioenregeling voor werknemers geboren op of na 1-1-1950 is 

vanaf 1-1-2013, naast de aanpassingen van de premie en het 

opbouwpercentage, als volgt gewijzigd: 

• voor alle sectoren verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 

jaar voor de pensioenopbouw vanaf 1-1-2013; 

• verlaging aanspraken voorwaardelijk ouderdomspensioen: 

Goederenvervoer en Besloten Bus 10% en Taxivervoer 11,5 %. 

• voor alle sectoren aanpassing van de richtleeftijd 

voorwaardelijk pensioen: 

o als de deelnemer geboren is op na 1-1-1955, maar vóór 

1-1-1959: 66 jaar 

o als de deelnemer geboren is op of na 1-1-1959: 67 jaar 

Voor werknemers geboren vóór 1 januari 1955 blijft de 

richtleeftijd 65 jaar. 

 

Meer informatie vindt u op www.pfvervoer.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Premiepercentage 7,81% 

Werknemersdeel 2,60% 

Maximumloon € 50.853 

Voor werknemers die al voor hun 62-jarige leeftijd deelnemer waren aan de prepensioenregeling geldt dat ook premie moet worden voldaan als zij 

het prepensioen geheel of gedeeltelijk uitstellen. Voor werknemers die na hun 62-jarige leeftijd in de bedrijfstak komen werken, vindt geen 

pensioenopbouw meer plaats en is ook geen premie verschuldigd. 

Sociale fondsen Totale bijdrage Werknemersdeel Werkgeversdeel 

Stichting Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds 

Beroepsgoederenvervoer 

0,86% 0,245% 0,615% 

 

Voor de premies van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Personenvervoer over de Weg (sector ambulance), Stichting Sociaal 

Fonds Ambulancebedrijven verwijzen wij naar Syntrus Achmea. Voor de premie van Stichting Sociaal Fonds Taxi verwijzen wij naar 

www.sociaalfondstaxi.nl.  Voor de premie van de Stichting voor informatie en ordening van de bedrijfstak Besloten Busvervoer naar www.sto-pi.nl. 
 

Werkgevers die, vanwege dispensatie, alleen (vrijwillig) zijn 

aangesloten voor het overgangsrecht van Pensioenfonds Vervoer 

krijgen apart bericht over de premie in 2013. 

 
 

 


