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Arbeidsongeschikt en pensioen  
Wat is er voor je geregeld als je arbeidsongeschikt wordt?  
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Arbeidsongeschikt en pensioen  
Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je loon door. Je blijft ook pensioen opbouwen. Na 2 
jaar beoordeelt UWV of je arbeidsongeschikt bent. Als UWV vindt dat je minstens 35% 
arbeidsongeschikt bent, krijg je een WIA-uitkering van UWV. Deze brochure gaat over wat er 
geregeld is bij Pensioenfonds Vervoer.  
 
Ben je al vóór 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan is de informatie in deze brochure niet 
voor jou van toepassing. Heb je hier wel vragen over? 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 

Wij krijgen bericht van UWV als jij een WIA-uitkering krijgt. Gaat je uitkering omhoog of 
omlaag? Dan krijgen wij ook automatisch bericht. 
 
Was je arbeidsongeschikt voor 2009 en ben je voor 2009 met pensioen gegaan? Neem dan 
even contact met ons op. Dan kijken we of we jouw arbeidsongeschiktheid goed hebben 
verwerkt. 

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 pensioen blijft opbouwen. Je bouwt dan pensioen op, zonder dat jij en je 
werkgever daarvoor premie hoeven te betalen. We noemen dit premievrije opbouw. De 
regeling geldt voor iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer. Het maakt 
dus niet uit in welke sector je werkt. Werk je nog? Dan bouw je daarnaast ook gewoon 
pensioen op. Daarvoor betalen jij en je werkgever wel premie.   

Hoeveel pensioen bouw je ‘premievrij’ op?  
De hoogte van het pensioen dat je opbouwt zonder dat je daarvoor premie hoeft te betalen, 
hangt af van hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent: 
 

 % arbeidsongeschikt Premievrije opbouw 
 65-100%  60% van de opbouw voor je arbeidsongeschikt werd 

45-65%   30% 
35-45%   15% 
0-35%   geen premievrije opbouw 
 

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen WIA-uitkering en bouw je ook 
geen pensioen op zonder dat je daarvoor premie hoeft te betalen.  
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Als je gezondheid verbetert, kan het zijn dat je arbeidsongeschiktheidspercentage omlaag 
gaat en daardoor je premievrije opbouw omlaag gaat (zie de tabel). Andersom kan het ook 
zijn dat je premievrije opbouw omhoog gaat als je arbeidsongeschiktheidspercentage 
omhoog gaat.  
 

Hoe werkt het als je al arbeidsongeschikt was? 
Was je al arbeidsongeschikt toen je bij Pensioenfonds Vervoer pensioen ging opbouwen?  
Dan bouw je misschien al premievrij pensioen op via je vorige pensioenregeling. Je gaat bij 
Pensioenfonds Vervoer alleen premievrij pensioen opbouwen als 
- je meer arbeidsongeschikt wordt én  
- hierdoor ook de premievrije opbouw hoger wordt. 
Dit klinkt misschien ingewikkeld, daarom geven we je twee voorbeelden: 
 

 Voorbeeld 1: Géén premievrije opbouw bij Pensioenfonds Vervoer 
Je was 45% arbeidsongeschikt toen je in dienst kwam. Volgens de tabel bouw je 
dan bij Pensioenfonds Vervoer 30% van je pensioen premievrij op. Je wordt 60% 
arbeidsongeschikt. Je gaat dan niet premievrij pensioen opbouwen bij 
Pensioenfonds Vervoer. Volgens de tabel blijft je premievrije opbouw namelijk 
hetzelfde.  

 

 Voorbeeld 2: Wel premievrije opbouw bij Pensioenfonds Vervoer 
Je was 45% arbeidsongeschikt toen je in dienst kwam en je wordt 70% 
arbeidsongeschikt. De premievrije opbouw stijgt dan volgens de tabel van 30% naar 
60%. De premievrije opbouw die je ‘erbij krijgt’, ga je bij Pensioenfonds Vervoer 
opbouwen. Dat betekent dus dat je 30% van je pensioen premievrij gaat opbouwen.  

 

Wanneer stopt de premievrije opbouw?  

De premievrije opbouw stopt als je  
- geen WIA-uitkering meer krijgt 
- je pensioen laat ingaan voordat je AOW krijgt 
- AOW krijgt  

 

Premievrije opbouw en deeltijdpensioen 

Als je met deeltijdpensioen gaat, dan blijf je premievrij opbouwen voor het deel dat je 
pensioen nog niet is ingegaan. Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en wil je je pensioen 
geheel of gedeeltelijk eerder laten ingaan? Neem dan contact op met een van onze 
pensioenconsulenten. 
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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 35% of meer arbeidsongeschikt 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. 
 

Een aanvulling op je WIA-uitkering  
Als je een WIA-uitkering krijgt, dan kun je van Pensioenfonds Vervoer een extra aanvulling 
krijgen als je in het goederenvervoer of het besloten busvervoer werkt.  De aanvulling is 10% 
van het pensioengevend loon dat je kreeg op je eerste ziektedag. Is je loon tijdens je ziekte 
door cao-afspraken verhoogd? Dan tellen die verhogingen ook mee.  
 

Krijg je een IVA-uitkering?  
Dan krijg je maximaal 3 jaar een aanvulling van Pensioenfonds Vervoer. De aanvulling begint 
twee jaar na je eerste ziektedag.  
 
Krijg je een WGA-uitkering?  
Dan krijg je een aanvulling van Pensioenfonds Vervoer zolang je de WGA-uitkering krijgt. 
  
Let op als je minder arbeidsongeschikt wordt 
Soms krijgen wij pas laat bericht van UWV als je arbeidsongeschiktheidspercentage lager is 
geworden. In dat geval ontvang je één of meer maanden een te hoge aanvulling. De 
aanvulling die je te veel hebt ontvangen, moet je terugbetalen aan Pensioenfonds Vervoer. 
 
Wil je voorkomen dat je moet terugbetalen? Geef dan zelf aan ons door als je 
arbeidsongeschiktheidspercentage lager is geworden. Je kunt ons e-mailen of schrijven. 
Stuur een kopie van de laatste beschikking mee.  

 


