AOW-vervanging: tijdelijk pensioen vanaf 65 jaar tot AOWingangsdatum
Wilt u meer pensioen ontvangen tot uw AOW-ingangsdatum, ter vervanging van
de AOW-uitkering? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in
een tijdelijk pensioen vanaf 65 jaar tot uw AOW-ingangsdatum. Wij noemen dit
AOW-vervanging. De AOW-vervanging eindigt op uw huidige AOW-ingangsdatum.

Pensioenfonds

Verhoging AOW-leeftijd
Sinds 2016 wordt de AOW-leeftijd verhoogd. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd
is? Kijk dan op svb.nl.

Arthur van Schendelstraat 850

Rail & Openbaar Vervoer
Postbus 2030
3500 GA Utrecht

3511 ML Utrecht

E pensioen@railov.nl

Wat kost AOW-vervanging?
Als u kiest voor AOW-vervanging wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager.
De AOW-vervanging heeft geen gevolgen voor de hoogte van het
partnerpensioen.
Wilt u weten met welke bedragen uw pensioen verlaagd wordt? Kijk dan in het
pensioenreglement. U vindt dit op railov.nl.

W railov.nl
T 030 23 29 325

Aanvraagformulier AOW-vervanging vanaf 65 jaar
Let op: stuur dit formulier uiterlijk 3 maanden vóór uw 65-jarige leeftijd naar ons
op.
Uw persoonsgegevens
Naam

________________________________________

Adres

________________________________________
________________________________________
________________________________________

(Mobiel) telefoonnummer

________________________________________

Geboortedatum

________________________________________

Uw klantnummer

________________________________________

Hoogte van de AOW-vervanging
Ik wil gebruik maken van AOW-vervanging vanaf 65 jaar tot mijn AOWingangsdatum. Ik zet dus een deel van mijn ouderdomspensioen om in een extra
tijdelijk pensioen tot mijn AOW-ingangsdatum.
Kruis aan wat van toepassing is.
Ik kies voor een AOW-vervanging van:
☐ het maximale bedrag van € 22.201,92 bruto per jaar (2022).
☐ een bedrag (lager dan maximaal) € _________________ bruto per jaar.
Ik heb zelf in de pensioenplanner op Mijn Rail & OV berekend of mijn wens
mogelijk is, of ik heb deze berekening door Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer laten maken.
Verklaring
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik een deel van mijn ouderdomspensioen
omzet in een tijdelijke uitkering vanaf 65 jaar. Hierdoor wordt mijn levenslange
ouderdomspensioen lager.
Plaats: _______________________________

Datum: ____________________

Handtekening: _____________________________________________________
Stuur dit formulier per e-mail naar pensioen@railov.nl, of stuur het formulier per
post naar ons op. U vindt de adresgegevens bovenaan dit formulier.

