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Aanvraagformulier waardeoverdracht 
 

Bouwde u in uw vorige baan ook pensioen op bij Pensioenfonds Rail & Openbaar 

Vervoer? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. Uw pensioenopbouw loopt 

dan gewoon door bij uw nieuwe werkgever.  

Uw persoonsgegevens 

Achternaam   ________________________________________ 

Voornamen (1e voluit)  ________________________________________ 

Adres    ________________________________________ 

    ________________________________________ 

________________________________________ 

(Mobiel) telefoonnummer  ________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________ 

Geslacht    man / vrouw 

In dienst bij    ________________________________________ 

Vanaf     ________________________________________ 

Klantnummer (indien bekend) ________________________________________ 

Persoonsgegevens van uw partner* 

Achternaam   ________________________________________ 

Voornamen (1e voluit)  ________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________ 

Geboorteplaats   ________________________________________  

Datum huwelijk   ________________________________________ 

Datum samenleving  ________________________________________ 

*Wanneer is er sprake van partnerschap? 

Een gemeenschappelijke huishouding met een ander is niet voldoende om 

volgens de pensioenregeling partner van elkaar te zijn. 

De pensioenregeling zegt dat partners: 

• gehuwd zijn, of 

• een geregistreerd partnerschap hebben, of 

• een door Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer erkend 

samenlevingsverband hebben. 
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Bent u eerder gehuwd geweest? 

En is dit huwelijk ontbonden door echtscheiding? Vermeld dan de 

echtscheidingsdatum. Deze datum hebben wij nodig ter controle van de gegevens 

van de vorige pensioeninstantie. 

 

Datum echtscheiding  ________________________________________ 

Gegevens van de vorige pensioenuitvoerder 

U vindt deze gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl. 

 
Naam pensioenuitvoerder ________________________________________ 

Adres/postbus   ________________________________________ 

Postcode   ________________________________________ 

Plaatsnaam   ________________________________________ 

Polis-/registratienummer  ________________________________________ 

Naam vorige werkgever  ________________________________________ 

Adres/postbus   ________________________________________ 

Postcode   ________________________________________ 

Plaatsnaam   ________________________________________ 

Datum ontslag    ________________________________________  

Wilt u waarde laten overdragen van meerdere pensioenuitvoerders? Voeg de 

gegevens van deze pensioenuitvoerders dan op een los vel toe. 

Ondertekening 

Ik machtig Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer om gegevens met mijn vorige 

pensioenuitvoerder(s) uit te wisselen, voor zover dit nodig is voor mijn verzoek 

tot waardeoverdracht. 

 

Ondertekening van dit formulier betekent nog geen verplichting tot 

waardeoverdracht. U beslist daar later over. Stuur dit formulier na indiensttreding 

ingevuld en ondertekend aan ons terug. 

 

 
Plaats: _______________________________ Datum: ____________________ 

 

Handtekening: _____________________________________________________ 

 

 


