
Regel uw pensioen bij verlof

Bescherming bij verlof
Tijdens uw verlof blijft u bij PFZW beschermd tegen de financiële gevolgen als u overlijdt en als u 
arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering ontvangt. Dat noemen wij bescherming bij verlof.   
U moet dat nog wel aanvragen en dat doet u met dit formulier.

Bij verlof kunt u denken aan:
 onbetaald verlof, 
 bevallingsverlof
 (betaald) ouderschapsverlof 

Wilt u naast de bescherming bij verlof ook pensioen blijven opbouwen?
Als u volledig met verlof bent stopt uw pensioenopbouw. Gaat u gedeeltelijk met verlof? Dan stopt uw 
pensioenopbouw voor het gedeelte dat u verlof opneemt. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd voor u  
en uw nabestaanden blijft staan bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Er komt alleen geen of minder 
pensioen bij. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen op eigen kosten voort te zetten. Kijk voor meer 
informatie op pfzw.nl/voortzetten

Aanvragen
Vul het onderstaande formulier in en stuur het op naar: 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 30 dagen een bevestigingsbrief. Heeft u 
ervoor gekozen om informatie van ons digitaal te ontvangen? Dan ontvangt u een e-mail dat de bevestiging 
klaar staat op pfzw.nl/mijnpfzw.

Let op!
Uw situatie kan veranderen. Doe de aanvraag daarom niet eerder dan 4 tot 6 weken vóór uw verlof.  
U kunt altijd achteraf uw aanvraag insturen.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft over dit formulier of de voorwaarden, kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice via (030) 277 55 77. Wij helpen u graag verder. De klantenservice is bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Aanvraagformulier
Bescherming bij verlof
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 sabbatsverlof
 studieverlof
 langdurend zorgverlof

 aanvullend geboorteverlof
 adoptie- of pleegzorgverlof



Uw persoonsgegevens
     Klantnummer   

     Achternaam    Voorletters  

     Geboortedatum    Geslacht 

Adres
     Adres     

     Postcode     Woonplaats 

     Telefoonnummer 

     E-mailadres   

Periode van verlof
      Vul hier in welke periode(s) u het verlof opneemt

     Vanaf (begindatum)        Tot en met             Aantal uur verlof per week
     
                   

                   

                   

Gegevens dienstverband 
     Naam werkgever  

     Hoeveel uur werkte u vóór uw verlof?    
      
     Hoeveel uur blijft u werken tijdens uw verlof? 

Wijzigingen altijd doorgeven
      Wijzigt er iets in uw verlof? Geef dit altijd schriftelijk aan ons door of vraag uw werkgever dit te doen.  

Dit kunt u doen met het formulier ‘Wijziging bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte’. U vindt dat op 
pfzw.nl/formulieren.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
      Als u deze aanvraag voor bescherming tijdens verlof ondertekent verklaart u dat:
       het gaat om verlof dat u heeft afgesproken met uw werkgever
       het gaat om echt verlof. Dit betekent dat u van plan bent om na uw verlof voor hetzelfde aantal uren  

te blijven werken als voor uw verlof. Het gaat dus niet om eerder stoppen met werken. 
       u niet ergens anders pensioen opbouwt

     Datum      

     Handtekening    
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