Arbeidsongeschikt en pensioen
Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je loon door. Je blijft ook pensioen opbouwen. Na 2 jaar
beoordeelt het UWV of je arbeidsongeschikt bent. Als UWV vindt dat je minstens 35%
arbeidsongeschikt bent, krijg je een WIA-uitkering van UWV.

Ben je al vóór 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan is de informatie in deze brochure niet voor jou
van toepassing. Heb je wel vragen, neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer. Wil je meer
weten over de WIA? Kijk dan op de website van UWV.

Wij krijgen automatisch bericht
Als je een WIA-uitkering krijgt, ontvangen wij automatisch bericht van UWV. Vervolgens

krijg je van ons een formulier, waarmee je kunt regelen dat je pensioenopbouw gedeeltelijk
doorloopt via de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kom je in aanmerking voor de aanvulling van
Pensioenfonds Vervoer op je WIA-uitkering? Dan vraag je dat ook met dit formulier aan.

Als je uitkering omhoog of omlaag gaat, krijgen wij ook automatisch bericht. We informeren je
daarna over de gevolgen voor je pensioen.

WIA
Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Welke WIA-uitkering je krijgt, hangt
af van de vraag hoeveel je nog kunt werken.


Ben je meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WGA uitkering.



Ben je 80% of meer arbeidsongeschikt? En is er een redelijke kans op herstel? Dan krijg je
ook een WGA-uitkering.



Ben je 80% of meer arbeidsongeschikt en is er weinig of geen kans op herstel? Dan krijg je
een IVA-uitkering.

UWV betaalt de WIA-uitkering. Je krijgt de uitkering zo lang je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent,
uiterlijk tot je AOW ontvangt.

Opbouw van pensioen als je arbeidsongeschikt bent
Als je door een ziekte of handicap niet meer (volledig) kunt werken, dan is het goed om te weten dat
je nog wel pensioen blijft opbouwen. Pensioenfonds Vervoer betaalt namelijk een deel van de
pensioenpremie zolang je arbeidsongeschikt bent. Dit heet de ‘regeling voor premievrije deelname’.
‘Premievrij’ betekent zonder kosten voor jou. De regeling geldt voor iedereen die pensioen opbouwt
bij Pensioenfonds Vervoer. Het maakt dus niet uit in welke sector je werkt.

Wat betaalt Pensioenfonds Vervoer voor jou?
Hoeveel pensioenpremie wij voor je betalen in de periode dat je een WIA-uitkering hebt, hangt af
van hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent:

Percentage arbeidsongeschikt

Premievrije opbouw

65 – 100 %

60 %

45 – 65 %

30 %

35 – 45 %

15 %

0 – 35 %

0%

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen WIA-uitkering en betaalt Pensioenfonds
Vervoer geen pensioenpremie meer voor jou. Als je werkt en je werkgever heeft een
pensioenregeling, bouw je zelf pensioen op.

Als je gezondheid verbetert, kan het zijn dat je arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag gaat.
Mogelijk betaalt Pensioenfonds Vervoer dan ook minder premie voor jou (zie tabel). Andersom geldt
dat wij mogelijk meer premie voor je betalen als je arbeidsongeschiktheidspercentage omhoog gaat.
Hoeveel pensioen je dan opbouwt, is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheid op dat moment.
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Aanvulling op je WIA-uitkering
Als je een WIA-uitkering krijg, dan kun je van Pensioenfonds Vervoer mogelijk een extra
aanvulling krijgen.
Goederen- en besloten busvervoer
Werk je in het goederen- of besloten busvervoer en ben je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan
krijgt je naast je WIA-uitkering een aanvulling van Pensioenfonds Vervoer. Deze aanvulling is 10% van
je oude pensioengevend loon. Hoe lang je de aanvulling krijgt, is afhankelijk van de soort WIAuitkering die je krijgt.

Je krijgt een IVA-uitkering
Je krijgt maximaal 3 jaar een aanvulling van Pensioenfonds Vervoer. De aanvulling begint
als je twee jaar arbeidsongeschikt bent.

Je krijgt een WGA-uitkering
Je krijgt een aanvulling van Pensioenfonds Vervoer zolang je de WGA-uitkering krijgt.

Taxivervoer
Als je voor 2005 arbeidsongeschikt bent geworden, kun je een aanvulling krijgen van Pensioenfonds
Vervoer. De hoogte van de aanvulling hangt af van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Ben je
tussen de 55% en 100% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 15% van je oude pensioengevend
loon. Ben je tussen de 35% en 55% arbeidsongeschikt, dan is de uitkering 10% van je oude
pensioengevend loon.

Ben je na 2004 arbeidsongeschikt geworden, dan krijg je géén aanvulling op je WIA-uitkering.

Sector Orsima
Deze sector kent geen regeling voor een aanvulling op de WIA-uitkering.
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