
     Waarom dit formulier?
      U heeft een vrijwillige voortzetting afgesloten en daarmee bouwt u pensioen op. Gaat u tijdens uw vrijwillige 

voortzetting meer werken en bouwt u daarmee ook pensioen op? Dan is dat van invloed op uw vrijwillige 
voortzetting. U moet de wijziging dan aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) doorgeven. PFZW past de 
vrijwillige voortzetting aan vanaf het moment van wijziging van uw inkomsten.

      Wilt u uw vrijwillige voortzetting om een andere reden wijzigen of stopzetten. Dan wijzigt de vrijwillige 
voortzetting op de eerste dag van de maand nadat dit formulier door PFZW is ontvangen.

      Met dit formulier geeft u een wijziging door in uw vrijwillige voorzetting, eventueel gecombineerd met een 
wijziging in uw bescherming bij verlof en werkloosheid.

      Wilt u alleen een wijziging met betrekking tot uw bescherming bij verlof en werkloosheid doorgeven? 
Daarvoor is een ander formulier. U vindt het formulier Wijzigen van uw bescherming bij verlof en 
werkloosheid op pfzw.nl/formulieren.

     Kijk welke situatie op u van toepassing is en vul de gevraagde gegevens in.

     Terugsturen
     U kunt het formulier opsturen naar:
     Pensioenfonds Zorg en Welzijn
     Antwoordnummer 3299
     3700 VB Zeist

      Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 30 dagen een bevestigingsbrief van de 
wijziging. Als wij deze versturen, plaatsen wij deze ook op pfzw.nl/mijnpfzw.

Wijzigingsformulier
Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting
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1	 	 Uw	gegevens

1a		 Uw	klantnummer	bij	PFZW	(dit	vindt	u	op	uw	pensioenoverzicht)
     

1b		 Uw	persoonsgegevens
      De heer   Mevrouw Voorletter(s) 

     Achternaam  Geboortedatum 

1c		 Uw	contactgegevens
     Straat  Huisnummer 

     Postcode  Woonplaats 

     Land  

     Telefoonnummer 

     E-mailadres 

2	 	 Ik	wil	mijn	vrijwillige	voortzetting	stoppen
      Stopt u met de vrijwillige voortzetting? Dan stopt de pensioenopbouw. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van 

uw ouderdomspensioen, partnerpensioen, Anw-compensatie en wezenpensioen. Ook heeft het gevolgen 
voor uw eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling als u een WIA-uitkering ontvangt. 
In specifieke situaties heeft het stopzetten ook gevolgen voor voorwaardelijk pensioen.

      Ontvangt u een WW-, wachtgeld of ziektewetuitkering? Dankzij ‘bescherming bij verlof en werkloosheid’ blijft 
u tijdens de uitkering beschermd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden.

     Datum beëindiging   (datum tot en met)

      Ga verder met 7.

3  Ik wil mijn vrijwillige voortzetting wijzigen
3a      Ik wil minder premie betalen
      Ik wil meer premie betalen

3b	 Hoeveel	premie	wilt	u	betalen?
     Vul hier in hoeveel premie u per maand maximaal wilt betalen.

     €  of percentage   %.

      Ik kies voor de maximale premie
      Ik kies voor de minimale premie

      Wij passen het percentage van uw vrijwillige voortzetting voor zover mogelijk op uw wens aan.

      Ga verder met 7.
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4  Mijn WW-, ziektewet- of wachtgelduitkering wijzigt
      Let	op: Dit hoeft u alleen maar in te vullen als uw vrijwillige voortzetting is ingegaan voor 1 juli 2017. Is deze 

ingegaan op of na 1 juli 2017?  Ga dan verder met 6.

4a		 Kruis	hieronder	aan	wat	voor	soort	uitkering	u	ontvangt
     (U kunt meer mogelijkheden aankruisen)

      WW-uitkering  Ga verder met 4b.
      Ziektewetuitkering  Ga verder met 4b.
      wachtgelduitkering  Ga verder met 6.

      Let	op: Heeft u naast uw vrijwillige voortzetting ook recht op bescherming bij verlof en werkloosheid? Dan 
gebruiken wij dit formulier ook om uw bescherming bij verlof en werkloosheid aan te passen. U hoeft geen 
apart formulier hiervoor in te vullen.

4b	 Wanneer	is	uw	uitkering	gewijzigd?
     Datum wijziging  

      Stuur een kopie van de betaalspecificatie van uw uitkering mee met dit formulier. De betaalspecificatie kunt 
u vinden op MijnUWV.nl. Ontving u eerst een WW-uitkering en nu een Ziektewet-uitkering of omgekeerd? 
Stuur dan naast uw betaalspecificatie ook de beschikking mee van deze uitkering.

      Ga verder met 7.

5	 	 Ik	wil	mijn	vrijwillige	voortzetting	bij	onbetaald	verlof	wijzigen
      Ik ga meer werken en neem minder uren aan onbetaald verlof op

     Hoeveel uur gaat u werken 
     Hoeveel uur blijft u met onbetaald verlof 
     Vanaf wanneer 

      Ik ga minder werken en neem meer uren aan onbetaald verlof op

     Hoeveel uur blijft u werken 
     Hoeveel uur neemt u aan onbetaald verlof op  
     Vanaf wanneer 

      Ik wil de einddatum van mijn verlof wijzigen
     De nieuwe einddatum van mijn onbetaald verlof is   Ga verder met 7.

      Let	op: Wilt u de vrijwillige voortzetting verhogen en/of verlengen, laat dan uw werkgever ook dit formulier 
ondertekenen!
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6	 	 Inkomsten	uit	arbeid	bij	een	werkgever	waarvoor	PFZW	de	pensioenen	niet	verzorgt

6a		 Ik	bouw	pensioen	op	bij	een	werkgever	die	niet	bij	PFZW	is	aangesloten
     Naam werkgever  

     Ik werk bij deze werkgever vanaf 

     Het salaris dat ik bij deze werkgever verdien is €  (bruto per jaar als u fulltime zou werken*)
     * Vraag dit bedrag na bij uw werkgever.
      Ook als u parttime werkt, hebben wij het fulltime salaris nodig om de vrijwillige voortzetting goed te kunnen 

berekenen.

     Hoeveel uur werkt u per week 

     Hoeveel uur is een fulltime werkweek bij deze werkgever  

      36 uur  38 uur  40 uur  Anders namelijk  

6b	 Is	uw	inkomen	waarover	u	pensioen	opbouwt	bij	deze	werkgever	gewijzigd?
      Nee  Ga verder met 7.
      Ja  Ga verder met 6c.

6c		 Kruis	aan	wat	voor	u	geldt
       Ik ben vanaf de ingangsdatum van mijn vrijwillige voortzetting meer gaan werken bij deze werkgever

     Hoeveel uur bent u gaan werken 

     Vanaf wanneer   Ga verder met 7.

      Het salaris dat ik bij deze werkgever verdien is €  (bruto per jaar als u fulltime zou werken*)
     * Vraag dit bedrag na bij uw werkgever.
      Ook als u parttime werkt, hebben wij het fulltime salaris nodig om de vrijwillige voortzetting goed te kunnen 

berekenen.

       Ik ben vanaf de ingangsdatum van mijn vrijwillige voortzetting minder gaan werken bij deze werkgever

     Hoeveel uur bent u gaan werken 

     Vanaf wanneer   Ga verder met 7.

      Het salaris dat ik bij deze werkgever verdien is €  (bruto per jaar als u fulltime zou werken*)
     * Vraag dit bedrag na bij uw werkgever.
      Ook als u parttime werkt, hebben wij het fulltime salaris nodig om de vrijwillige voortzetting goed te kunnen 

berekenen.

     Omdat u minder bent gaan werken kunt u waarschijnlijk meer vrijwillig voorzetten. Wilt u dat?
      Ik wil mijn vrijwillige voortzetting hier niet op aanpassen
      Ik wil mijn vrijwillige voortzetting hier wel op aanpassen
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7  Ondertekening
      Heeft u het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en stuur het met de gevraagde 

documenten naar ons op.

     Datum  

     Uw handtekening

               

     Handtekening werkgever
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