
 

 

Bijlage Voorbeelden 

Onderzoek Hoe pensioenfondsen om gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid, 27 juli 2021. 

 

Voorbeelden van website informatie bij pensioenfondsen 

 

De volgende teksten (ingekort en geanonimiseerd) vonden we op websites van pensioenfondsen die 

informatie geven over oude arbeidsongeschiktheidssituaties of deze groep uitnodigen om contact op te 

nemen met het pensioenfonds.  

 

- Wat moet je doen als je in het verleden arbeidsongeschikt bent geworden? Dan kennen we de 

premievrije pensioenopbouw met terugwerkende kracht toe. Deze terugwerkende kracht is begrensd. 

 

- Bent u arbeidsongeschikt maar heeft u dit niet aan ons gemeld? 

Doet u dit dan alsnog. U heeft mogelijk met terugwerkende kracht recht op premievrijstelling. 

 

- Was je al voor 2004 ziek en ontvang je een WAO-uitkering? Neem dan contact met ons op over de 

gevolgen voor je pensioenopbouw. 

 

- Als u uw arbeidsongeschiktheid niet binnen de termijn van 2 jaar na de eerste ziektedag bij ons heeft 

gemeld, kunt u dit alsnog doen. In dat geval gaat de premieovername op zijn vroegst in vanaf de eerste 

van de maand die volgt op de datum waarop de melding van de premieovername door ons is 

ontvangen. 

 

- Bent u arbeidsongeschikt geworden vóór 2014? Vóór 2014 blijft gelden dat u bijvoorbeeld 

ononderbroken deelgenomen moet hebben aan onze pensioenregeling tot de eerste WIA/WAO-dag óf 

tot en met het eerste WAO-jaar. Wel wordt ook voor deze groep soepeler omgegaan met een aanvraag 

voor premievrije deelname als die ná de aanvraagtermijn van een jaar is ingediend. Neem contact met 

ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken en te zien of u recht heeft op premievrije voortzetting. 

 

- Ontvangt u al (langere tijd) een WIA-uitkering, maar heeft u nooit bericht van ons ontvangen? 

Neemt u dan contact met ons op. Wanneer blijkt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, 

regelen we dat alsnog met terugwerkende kracht voor u. 

 

- Als u voor 1 juli 2017 meer dan 35% arbeidsongeschikt bent geworden en dat nu nog steeds bent, 

hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie 

voor betaalt. 




