U wordt arbeidsongeschikt

U kunt niet meer werken. Wat
gebeurt er met uw pensioen?
U denkt er liever niet aan. Maar het kan iedereen overkomen. U wordt ziek of u krijgt een
ongeluk. Daardoor kunt u lange tijd niet werken. Of u moet minder uren gaan werken. U
bent dan arbeidsongeschikt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor uw inkomen, maar ook
voor uw pensioen.
De eerste twee jaar betaalt uw werkgever uw salaris door. Bent u dan nog niet beter? Dan wordt u (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt. Met welke wetten krijgt u te maken? Wat gebeurt er als wij een melding krijgen dat u
arbeidsongeschikt bent? U leest het in deze brochure. Zo weet u precies wat u van ons kunt verwachten.
Tip: Bewaar deze brochure goed bij de informatie over uw pensioen!

Heeft u vragen?
Of wilt u meer weten over uw persoonlijke situatie? Bel uw adviseur of ons gerust. U bereikt ons van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is (070) 344 49 99. We helpen u graag!

Leeswijzer
Wat moet u weten over uw pensioen als u niet meer kunt werken? De belangrijkste dingen leest u in deze brochure.
U leest ook op welke uitkeringen u recht heeft. Wij zorgen dat u goed op de hoogte bent.
In deze brochure komt u namen tegen van organisaties die belangrijk voor u kunnen zijn. Achterin vindt u de
adressen en telefoonnummers van deze organisaties.

U bent arbeidsongeschikt
U bent langer dan twee jaar ziek. En u kunt niet meer (helemaal) werken. Dan beoordeelt het UWV in hoeverre u
arbeidsongeschikt bent. Het UWV voert alle werknemersverzekeringen in Nederland uit. Zoals de Werkloosheidwet
(WW), de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Met deze wet krijgt u nu te maken.

Wat is de WIA?
WIA is de afkorting van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA gaat ervan uit dat u zoveel werkt
als u kunt.
Onder de WIA vallen twee regelingen:
IVA-uitkering
WGA-uitkering

Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen salaris meer. In plaats daarvan krijgt u een WIA-uitkering van het UWV.
Hoeveel geld u krijgt hangt af van de mate waarin u nog kunt werken.

Welke regeling geldt voor u?
Dat hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent:
1. U krijgt geen uitkering
U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. U krijgt geen uitkering.
2. U krijgt een WGA-uitkering
U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt. Of u bent minimaal 80% arbeidsongeschikt en het UWV denkt dat de kans
bestaat dat u weer meer kunt gaan werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten (WGA). U krijgt maximaal 70% van het salaris dat u had voordat u ziek werd.
De hoogte van uw WGA-uitkering hangt af van:
	de mate waarin u arbeidsongeschikt bent
	het salaris dat u zelf verdient, of
	het salaris dat u zelf zou kunnen verdienen
3. U krijgt een IVA-uitkering
U bent minimaal 80% arbeidsongeschikt. En het UWV denkt dat de kans klein is dat u beter wordt en meer kunt gaan
werken. Dan krijgt u een uitkering vanuit de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U krijgt
75% van het salaris dat u had voordat u ziek werd.

Hoeveel krijgt u maximaal?
De hoogte van uw WIA-uitkering is maximaal de Sociale Verzekeringen loongrens (SV-loongrens). Dit is € 50.065,- in
2012. Verdient u meer dan de SV-loongrens? Dan krijgt u over het deel dat u meer verdient geen uitkering. U kunt er
dan flink in inkomen op achteruit gaan.
Op de volgende pagina vindt u deze informatie terug in een overzichtelijk schema. Hier ziet u wat er speelt in uw
situatie.
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De WIA in het kort
De eerste twee jaar dat u ziek bent krijgt u doorbetaald
U krijgt minimaal 70% van uw laatste salaris. Dit betaalt uw werkgever. U krijgt maximaal 170% in totaal over
twee jaar.
Ç
Het UWV beoordeelt of en hoeveel u nog kunt werken
U krijgt een medisch onderzoek. De verzekeringsarts voert het onderzoek uit. Een arbeidskundige bepaalt daarna
hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

Ç

Ç
Ç

Ç
U krijgt een
WGA-uitkering
U krijgt maximaal 70%
van uw laatste inkomen
(tot maximaal de
SV-loongrens*)

U bent meer dan 80%
arbeidsongeschikt. De
kans bestaat dat u weer
beter wordt.

U krijgt een
WGA-uitkering
U krijgt 70% van uw
laatste inkomen (tot
maximaal de SVloongrens*)

U bent meer dan 80%
arbeidsongeschikt.
De kans dat u beter
wordt is niet groot.
Ç

Ç

U krijgt geen uitkering
U blijft in dienst bij uw
werkgever. U krijgt geen
uitkering.

Ç

U bent 35% tot 80%
arbeidsongeschikt

Ç

U bent minder dan 35%
arbeidsongeschikt

U krijgt een
IVA-uitkering
U krijgt 75% van uw
laatste inkomen (tot
maximaal de SVloongrens*)

*De SV-loongrens is in 2012 € 50.065,-
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U wilt uw pensioen graag houden
U bent arbeidsongeschikt en krijgt een WIA-uitkering. U houdt dus een inkomen. Maar wat betekent dit voor uw
pensioen? Bouwt u nog wel pensioen op?
Een goede vraag. Want u bouwt alleen pensioen op over uw salaris. Niet over een WIA-uitkering. In veel pensioen
regelingen is geregeld dat de opbouw van uw pensioen toch gewoon doorgaat als u arbeidsongeschikt wordt. In
verzekeringstermen noemen we dit premievrijstelling arbeidsongeschiktheid.

Wel pensioen opbouwen, geen premie betalen
Wij betalen dan de premie helemaal of gedeeltelijk. Dat doen we zolang u arbeidsongeschikt bent. Ook als u niet meer
bij uw werkgever in dienst bent.
Houdt u rekening mee het volgende?
	De hoogte van uw premievrijstelling hangt af van:
- uw pensioenregeling;
- de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.
	De premievrijstelling stopt op uw pensioendatum of als u weer kunt werken.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u werkt nog
Dan krijgt u naast uw WIA-uitkering salaris. Over dit salaris bouwt u gewoon pensioen op. Uw werkgever betaalt de
premie op dezelfde manier als voordat u ziek werd. Voor dit deel is er geen vrijstelling.

U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
Dan krijgt u geen WIA-uitkering. U kunt daarom ook geen premievrijstelling krijgen.

U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA) of u heeft een individuele pensioenverzekering
Dan is premievrijstelling een extra verzekering. Kijk in de voorwaarden of premievrijstelling voor u verzekerd is.

U wilt uw inkomen graag houden
Krijgt u een WIA-uitkering? En verdiende u meer dan de SV-loongrens voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan krijgt u
voor het deel van uw salaris boven deze grens, geen uitkering van het UWV. U gaat er in inkomen dan flink in achteruit.
Om dit te voorkomen is in veel pensioenregelingen een WIA-excedentverzekering opgenomen.

Krijgt u extra geld?
U krijgt een aanvulling op uw inkomen als:
	de WIA-Excedentenverzekering in uw pensioenregeling zit, én
	u meer verdiende dan de SV-loongrens voordat u ziek werd.

Hoeveel extra geld krijgt u?
In de meeste pensioenregelingen staat dat u een aanvulling krijgt van 70% van het deel van uw oude salaris boven de
SV-loongrens. Dit krijgt u als arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoeveel u krijgt hangt af van uw pensioenregeling.

Wanneer stopt uw arbeidsongeschiktheidspensioen?
Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als u met pensioen gaat. Maar uiterlijk op uw 65ste. Kunt u meer of minder
werken? Dan kan dat invloed hebben op uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Rekenvoorbeeld:
Michel verdient € 60.000,- per jaar. Dan wordt hij ziek. De SV-loongrens is € 50.065,- (2012). Binnen zijn
pensioenregeling is een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd van 70%.
Wat betekent dit voor Michel?
	Michels salaris boven de SV-loongrens is: € 60.000,- min € 50.065,- = € 9.935,-.
	Michel krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen van 70% van € 9.935,-.
	Hij krijgt dus een aanvulling op zijn WIA-uitkering van € 6.954,-.
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Wat doen wij, wat doet u?
U wordt arbeidsongeschikt. Dan doorloopt u een aantal stappen. Wat doet u? En wat doen wij? U leest het hier.

Stap 1: Wij krijgen een melding dat u arbeidsongeschikt bent
Uw werkgever geeft dit aan ons door. U hoeft dit dus niet zelf te doen. Wij krijgen ook de brief waarin staat dat u een
WIA-uitkering krijgt.
Bent u al uit dienst op het moment dat u een WIA-uitkering krijgt?
En wordt u arbeidsongeschikt? Dan moet u dat wel zelf aan ons doorgeven. Doet u dat binnen één jaar (52 weken).
Geeft u het later door? Dan heeft u alleen recht op premievrijstelling of een arbeidsongeschiktheidspensioen tot 52
weken terug.

Stap 2: Wij bepalen of u premievrijstelling of een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt.
Of allebei. We bepalen ook de hoogte hiervan. Daarvoor kijken we hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. Dit
bepaalt het UWV.

Stap 3: U krijgt een brief van ons
Hierin leest u of u premievrijstelling of een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt. En hoeveel dat is.
Krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgt u ook deze formulieren:
	uitkeringsformulier
	formulier “Opgaaf gegevens voor de loonheffing”
U vult deze formulieren helemaal in. Daarna stuurt u ze naar ons terug. Hebben wij alle informatie van u gekregen?
Dan regelen wij uw uitkering!

Stap 4: Wij betalen de pensioenpremie of u krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen
Krijgt u premievrijstelling? Dan betalen wij de pensioenpremie voor uw werkgever. Zodat u pensioen blijft opbouwen. U
krijgt dus geen geld van ons.
Krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijgt u dit als aanvulling op uw WIA-uitkering. Hierover moet u
belasting betalen. U ontvangt jaarlijks een opgave van uw bruto arbeidsongeschiktheidspensioen.
Wij houden in op uw uitkering:
	loonheffing
	premie voor uw zorgverzekering
Op uw bankafschrift ziet u het nettobedrag. In de omschrijving leest u wat wij hebben ingehouden.
U krijgt een jaaropgave
Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierop leest u welke uitkeringen u het jaar daarvoor van ons heeft gekregen.
U krijgt de jaaropgave uiterlijk in maart. Bewaar deze goed. U heeft deze nodig om uw belastingformulier in te vullen.
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Verandert uw situatie?
U kunt weer meer werken.
U krijgt een ander rekeningnummer of u verhuist.
Verandert er iets in uw situatie? Dan kan dat invloed hebben op uw premievrijstelling of
arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat geeft u aan door? En hoe doet u dat? U leest het hier.

U kunt meer of minder werken
Verandert uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan horen wij dat vanzelf van het UWV.

Uw werkgever geeft veranderingen aan ons door
Bent u nog in dienst bij uw werkgever? En verandert uw situatie? Dan geeft uw werkgever dit aan ons door. U hoeft
niets te doen.

U geeft veranderingen aan ons door
Werkt u niet meer bij uw werkgever? Of loopt uw pensioenregeling niet via uw werkgever? Dan geeft u de volgende
veranderingen zelf aan ons door:
	U heeft een ander rekeningnummer.
	U gaat meer of minder bijverdienen.
Daarvoor stuurt u ons een brief. Ons adres is:
AEGON Levensverzekering N.V.
Postbus 16150
2500 BD DEN HAAG

U verhuist binnen Nederland
Geeft u uw nieuwe adres door aan de gemeente? Dan krijgen wij automatisch uw nieuwe adres door van de gemeente.
Geeft u uw nieuwe adres niet door aan de gemeente? Stuur uw nieuwe adres dan naar:
AEGON Levensverzekering N.V.
Postbus 16150
2500 BD DEN HAAG

U verhuist naar het buitenland
Geeft u uw nieuwe adres dan zo snel mogelijk aan ons door. Opent u in het buitenland een nieuwe bankrekening? En
wilt u dat wij uw arbeidsongeschiktheidspensioen naar die rekening overmaken? Stuurt u ons dan:
	uw IBAN (International Bank Account Number)
	SWIFT-adres of BIC-code
	naam, adres en plaats van uw bank
Deze informatie vraagt u op bij uw bank in het buitenland.

Zorg dat wij de juiste informatie van u hebben.
Dan kunnen we u goed helpen!
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Wilt u meer informatie?
In deze brochure hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet over uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. We
kunnen het ons goed voorstellen als u meer wilt weten! Waar kunt u terecht? We helpen u graag verder op weg.

AEGON
Heeft u vragen over uw pensioen? Bel ons gerust. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur op
telefoonnummer (070) 344 49 99. Of bel uw adviseur. We helpen u graag.

Belangrijke organisaties
In deze brochure leest u meer over het UWV en belasting over uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met
deze organisaties.
Belastingdienst
telefoonnummer: 0800 - 05 43 (gratis)
www.belastingdienst.nl
UWV
Het UWV voert alle werknemersverzekeringen in Nederland uit. Zoals de Werkloosheidwet (WW), de Ziektewet en de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
telefoonnummer: 0900 - 92 94
www.uwv.nl

Handige adressen
Wilt u meer weten over de WIA of pensioenen? Kijk eens op deze sites:
www.rijksoverheid.nl
www.weethoehetzit.nl
www.pensioenkijker.nl
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www.mijnpensioenoverzicht.nl

We hebben deze brochure met zorg gemaakt. Het kan zijn dat deze brochure niet compleet is. Daarom
kunt u aan de inhoud geen rechten ontlenen. De informatie baseren we op de situatie van mei 2012.

