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Arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw 
Als u een WIA-uitkering krijgt, kunt u recht hebben op premievrijstelling. Bij de meeste 
pensioenfondsen is dat het geval. 
Meldt u dit zo snel mogelijk bij uw pensioenfonds door het opsturen van uw UWV-beschikking 
arbeidsongeschiktheid. 
Dat betekent dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen (ouderdomspensioen, 
partnerpensioen en wezenpensioen) blijft opbouwen, zonder dat u en uw werkgever daar premie 
voor betalen. Het pensioenfonds betaalt de premie. 
LET WEL. U bouwt wel minder pensioen op. Namelijk 70% ouderdomspensioen in plaats van 100%. 
Uw partnerpensioen is daardoor ook automatisch lager. 
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, werkt u misschien nog voor een deel. Over het deel dat u 
werkt, bouwt u normaal pensioen op. Daarover betaalt u samen met uw werkgever de normale 
premie voor uw pensioenopbouw. Het pensioenfonds betaalt voor het deel dat u arbeidsongeschikt 
bent de premie. 
 
De hoogte van de premievrijstelling hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage. 
Er zijn drie mogelijkheden: 
1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt. 

U krijgt dan geen arbeidsongeschiktheidsuitkering en ook geen premievrijstelling. 
2. U bent tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt (gedeeltelijk arbeidsongeschikt). 

U bouwt 70% pensioen op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt gedeeltelijke 
premievrijstelling. Het pensioenfonds betaalt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent de 
premie. 
Hoeveel premievrijstelling u krijgt, hangt af van de mate dat u arbeidsongeschikt bent en het 
salaris dat u nog verdient. In een tabel staat hoeveel de maximale, totale premievrije 
pensioenopbouw is. 
Over het deel dat u werkt, bouwt u normaal pensioen op. U betaalt samen met uw werkgever de 
normale premie daarover. 

3. U bent meer dan 80% arbeidsongeschikt (volledig arbeidsongeschikt). U krijgt volledige 
premievrijstelling. PMT betaalt uw premie. U bouwt 70% pensioen op over het deel dat u  
arbeidsongeschikt bent. 
 

De premievrijstelling duurt indien u arbeidsongeschikt blijft, maximaal tot aan uw pensioendatum. 
 
 
U verliest uw baan en bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt. 
 
De pensioenfondsen betalen dan veelal voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent de premie voor 
uw pensioenopbouw. U krijgt dus een deel premievrijstelling. Ook krijgt u via de overheid een 
(gedeeltelijke) WIA-uitkering. 
 
Heeft u dan ook recht op een WW-uitkering? 
U heeft geen recht op een WW-uitkering als u door uw arbeidsongeschiktheid werkloos bent 
geworden. Ook voor het deel dat u nog wel kunt werken, maar geen baan kunt vinden, krijgt u  geen 
WW-uitkering, omdat u door uw arbeidsongeschiktheid uw baan heeft verloren. 
U krijgt wel een WIA-uitkering. 
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Hieronder volgt een tabel waaruit blijkt hoe hoog uw pensioenopbouw per klasse (percentage) van 
arbeidsongeschiktheid kan zijn: 
 

Arbeids- 
ongeschiktheid 

Premievrijstelling Premievrije 
pensioenopbouw 

35 – 45% Maximaal 40% Maximaal 28% 
45 – 55% Maximaal 50% Maximaal 35% 
55 – 65% Maximaal 60% Maximaal 42% 
65 – 80% Maximaal 72,50% Maximaal 50,75% 
80 – 100% Maximaal 100% Maximaal 70% 

 
 


