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Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 
 
Aansluitverzoek 
Met dit formulier kunt u voor uw onderneming het aansluitverzoek doen bij het Pensioenfonds 
Rail & Openbaar Vervoer. 
 
Aansluiten kan als de onderneming:  

▪ In hoofdzaak en op directe wijze werkzaam is in de bedrijfstak Rail & Openbaar 
Vervoer zoals beschreven in artikel 4 van de statuten van het Pensioenfonds Rail & 
Openbaar Vervoer; of  

▪ Niet direct wordt gerekend tot de bedrijfstak Rail & Openbaar Vervoer maar onder de 
voorwaarden van de statuten van het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 
(artikel 5) wel ten behoeve van deze bedrijfstak werkzaam is. 

Een onderneming kan niet aansluiten als:  
▪ De onderneming onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. 

 
Statuten_Stichting_Pensioenfonds_Rail__Openbaar_Vervoer.pdf (railov.nl) 
 
1 Per wanneer wilt u uw onderneming aansluiten bij het Pensioenfonds Rail & Openbaar 
Vervoer en welke variant van de regeling kiest u (zie bijlage Varianten 2023 pagina 4). 
 
- Ingangsdatum aansluiting: ……-……-………… 
- Variant: 

o Rail & OV regeling A 
o Rail & OV regeling C 
o Rail & OV Regeling D 

 
2 Waarom wilt u uw onderneming aansluiten bij het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer? 
 
 
 
 
 
 
 
3 Korte omschrijving van de historie en de toekomstplannen van de aan te sluiten 
onderneming?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://railov.nl/media/documents/Statuten_Stichting_Pensioenfonds_Rail__Openbaar_Vervoer.pdf
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4 Gegevens van de onderneming 
Handelsnaam onderneming (indien u deze gebruikt):  ……………………………..  
Naam aandeelhouder(s) onderneming:   …………………………….. 
       …………………………….. 
Naam eigenaar(natuurlijk persoon) onderneming:  ……………………………..   
Adres/Postbus:      …………………………….. 
Postcode en plaats:     …………………………….. 
Website onderneming:      …………………………….. 
Rechtsvorm onderneming:     …………………………….. 
Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel  …………………………….. 
Contactpersoon voor de aanvraag:   …………………………….. 
Telefoonnummer:      ……………………………..  
E-mailadres:       …………………………….. 
 
5 Heeft uw onderneming personeel in dienst? 

o Nee. U kunt zich niet aanmelden als werkgever indien u geen personeel in dienst heeft. 
o Nee, maar er wordt binnen een aantal weken personeel aangenomen (verder met vraag 6).  
o Ja de onderneming heeft personeel (verder met vraag 6).  

 
6 Personeel (zie toelichting op pagina 4): 
- Ingaande welke datum is er personeel in dienst van de onderneming: ……-……-………… 
- Hoeveel personeel heeft u in dienst?                  …… werknemer(s). 
- In welk land is uw personeel gewoonlijk werkzaam? 

o Nederland 
o Anders, namelijk: ……………………………..  

 
7 Welke CAO wordt door u toegepast?  ………………………………….. 
    
Indien geen CAO graag toelichting?   …………………………………..   
 
8 Is Onderneming lid van een werkgeversvereniging en zo ja welke: 
 

o Lid van werkgeversvereniging: …………………………………………………… 
 
9 Heeft u nog vragen of opmerkingen aangaande deze aanvraag?  
 
 
 
Mail het ingevulde formulier naar: _Werkgevers@spfbeheer.nl (let op het eerste teken van het 
email adres is de underscore). 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:_Werkgevers@spfbeheer.nl
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10. Ondertekening  
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat: 
- Dit formulier naar waarheid is ingevuld; en 
- De onderneming onderzoek heeft gedaan naar een mogelijke onderbrenging van de 

pensioenregeling bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en uit dit onderzoek 
blijkt dat een dergelijke verplichtstelling niet van toepassing is dan wel er een vrijstelling van 
die verplichtstelling is verstrekt, hetgeen blijkt uit een bijgevoegde document (zie hieronder 
bij mee te sturen documenten)   

 
 

Ondertekening door bevoegd functionaris van de onderneming: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………… 
 
Functie: ………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
Mailt u het formulier naar: 
_Werkgevers@railov.nl (let op het eerste teken van het email adres is de underscore). 
 
U dient de volgende documenten met deze aanvraag mee te sturen: 

➢ een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel  
➢ een kopie van de statuten van de onderneming  
➢ verklaring van de onderneming of rapport van een pensioenadviseur waaruit blijkt dat 

onderneming  niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt dan wel 
een kopie van het besluit tot vrijstelling van deze verplichtstelling.  

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:_Werkgevers@railov.nl
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Bijlage Varianten 2023 

 
 
Toelichting vraag 6 op pagina 2 

- De werkgever dient alle werknemers aan te melden inclusief werknemers met een 
zogenaamd nul-urencontract.  

- Stagiaires, vakantiewerkers worden niet aangemeld.  
- Werknemers die gewoonlijk in het buitenland voor de werkgever werken en waarop 

buitenlandse wetgeving van toepassing is, kunnen niet worden toegelaten tot het 
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Dit geldt niet voor zogenaamde 
grensarbeiders of voor werknemers die op tijdelijke basis (maximaal 5 jaar) voor de 
werkgever in het buitenland werkzaam zijn.  

 
 

 

Regeling A Regeling C Regeling D 

Premie 25,5% van de 

pensioengrondslag  

Premie 22% van de 

pensioengrondslag 

Premie 29,5% van de pensioengrondslag. Dit is 

inclusief een leeftijdsopslag van 1,49 procent-punt van 

de pensioengrondslag.  

Franchise €16.322,-  Franchise €16.322,- Franchise €17.069,- 

Opbouw 

ouderdomspensioen 

1,671% 

Opbouw 

ouderdomspensioen 

1,442% 

Opbouw ouderdomspensioen 1,836% 

Opbouw partnerpensioen 

1,170% 

Opbouw partnerpensioen 

1,009% 

Opbouw partnerpensioen 1,285% 

Opbouw wezenpensioen  

0,2340% 

Opbouw wezenpensioen  

0,2018% 

Opbouw wezenpensioen 0,2570% 

 


