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U denkt er liever niet aan, maar het kán gebeuren: een bedrijfsongeval, een langdurige ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en u kunt niet meer werken. Als u niet meer kunt werken, zet dat uw 

leven behoorlijk op zijn kop. Ook voor uw inkomen heeft het gevolgen. Uw werkgever betaalt 

twee jaar uw salaris of een deel daarvan door. Tijdens uw ziekte loopt uw pensioenopbouw 

door. Bent u na twee jaar nog niet beter? Dan komt u mogelijk in de WIA (Wet Werk en Inko-

men naar Arbeidsvermogen). 

 

Komt u in de WIA? 

U krijgt een keuring. Misschien komt u in de WIA. De overheid betaalt uw WIA-uitkering. 

 

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u in de WIA zit? U kunt pensioen blijven opbouwen.  

 

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan bouwt u 70% op van het pensioen dat u opbouwde toen u nog werkte, u 

hoeft daarvoor geen pensioenpremie te betalen (premievrij). 

 

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, bouwt u voor een deel pen-

sioen op. Hoeveel premie betaalt Pensioenfonds TDV voor u? Dat hangt af van de mate van uw arbeids-

ongeschiktheid. Kijk in onderstaande tabel. Let op! Werkt u meer dan uw restcapaciteit, dan kunnen de percenta-

ges anders zijn. 

 

Gedeeltelijke pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

 

Mate van arbeidsongeschiktheid Pensioenfonds TDV zorgt tijdens de WIA voor dit % van 

uw pensioenopbouw 

80-100% 70% 

65-80% 50,75% 

55-65% 42% 

45-55% 35% 

35%-45% 28% 

Minder dan 35% 0% 

 

Werkt u naast uw WIA-uitkering, dan bouwt u de rest van uw pensioen op via uw werkgever. Dat gaat volgens de 

normale pensioenregeling die voor u geldt. 

 

Heeft u vragen? 

U kunt met al uw vragen terecht bij de Pensioenadministratie: 0570-682116 

(van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). 

Mailen kan ook: pensioenen@sptdv.nl  
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