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Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschikt worden, is iets waar
niemand graag aan denkt. Toch is het goed en
ook nodig, om stil te staan bij het geval dat je
inderdaad geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt raakt. Het heeft immers
grote financiële consequenties voor de degene
die het treft. Als deelnemer in het
Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) kun je in
aanmerking komen voor
arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarover en
over de pensioenopbouw gedurende langdurige
arbeidsongeschiktheid gaat deze brochure.

Deze uitkering bedraagt 70% van het
pensioenloon dat hoger is dan
€ 53.701 (stand 2017).
Dit geldt ook voor het gedeelte boven de
103.317 euro.
Deze situatie geldt bij arbeidsongeschiktheidsontslag en volledige arbeidsongeschiktheid
(80% en meer).
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt
betaald tot je AOW datum. Die geldt op het
moment dat je dienstverband wordt beëindigd.
Als men voor de AOW datum minder dan 80%
arbeidsongeschikt wordt, vervalt dat
pensioen.

Pensioenuitkering
Als je langdurig ziek bent, betaalt de werkgever
de eerste twee jaar het grootste deel van je
salaris door. Na die twee jaar bepaalt het UWV
(Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen) na een keuring hoe
groot je arbeidsongeschiktheid is.
Sinds 2006 geldt hiervoor de wet WIA (Wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Mensen die volledig, dat wil zeggen voor 80
procent of meer arbeidsongeschikt zijn, krijgen
van het UWV een uitkering van 75% van het
laatst verdiende loon. Hieraan heeft de wet een
maximum gesteld. De uitkering is nooit hoger
dan 75% van het maximumloon.
Wanneer je een loon hebt dat hoger is dan dit
maximumloon, krijg je over dat meerdere geen
WIA-uitkering van de overheid.
Voor het deel dat je mist, als je loon
hoger is dan dit maximum, bestaat
een aanvulling in de vorm van
arbeidsongeschiktheidspensioen van PDN.
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Pensioenopbouw
Hoewel je niet meer werkt, gaat de
opbouw van het ouderdomspensioen bij PDN
gewoon verder op basis van het laatste loon.
Moet je tot je pensioendatum
bijvoorbeeld nog 15 jaar werken, nadat je
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent
geworden en niet meer in dienst bent, wordt in
die periode van 15 jaar toch pensioen
opgebouwd.
De opbouw van het pensioen in de jaren dat je
niet meer werkt, wordt als je voor de
pensioendatum minder arbeidsongeschikt
wordt, minder. Je moet PDN op de hoogte
stellen als het arbeidsongeschiktheidspercentage verandert.
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In onderstaande tabel staat het
percentage pensioenopbouw dat geldt bij de
verschillende arbeidsongeschiktheidspercentages:
Arbeidsongeschiktheidspercentage

Pensioenopbouw
voortgezet voor

35% tot 45%

40%

45% tot 55%

50%

55% tot 65%

60%

65% tot 80%

75%

80% tot 100%

100%

Mensen die vanuit een WAO-situatie met
ontslag gaan, komen afhankelijk van hun
pensioenloon eveneens in aanmerking voor
een (aanvullend)
arbeidsongeschiktheidspensioen.
Ook in deze situatie gaat de opbouw van je
ouderdomspensioen door zoals bij de mensen
die een WIA uitkering ontvangen.
Meer informatie over WIA en WAO is te vinden
op www.uwv.nl.
Heb je vragen over het arbeidsongeschiktheidspensioen of pensioen-opbouw
tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid, neem
dan contact op met de medewerkers van de
Pension Desk.

Arbeidsongeschikt en
deelname Nettopensioenregeling (NPR)
De Nettopensioenregeling (NPR) van PDN
biedt de mogelijkheid om ook voor pensioen te
sparen in het geval een deel van je salaris
boven 103.317 euro (grensbedrag 2017)
uitkomt. Bij deelname aan de NPR geldt een
risicodekking voor bijdragevrije opbouw van
netto pensioen in het geval je
arbeidsongeschikt zou raken.
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt niet
gemaximeerd op het grensbedrag.
Als je niet deelneemt aan NPR ontvang je dus
wel arbeidsongeschiktheidspensioen over het
bedrag boven het grensbedrag, maar de
bijdragevrije pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid wordt gerelateerd aan
een salaris tot maximaal het grensbedrag.
PDN is ook bereid om voorlichtingssessies op
locatie te geven. Afspraken daarvoor kunnen
gemaakt worden via de Pension Desk van
PDN.

Ziekteperiode

Arbeidsongeschiktheid

Tot
pensioenleetijd

Arbeidsongeschiktheidspensioen
(70 procent van 70.000 - /- 53.701 euro - stand 2017)
Salaris
70.000
euro
Uitkering volgens wet WIA
max. 75 procent van 53.706 euro (stand 2017)
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E-mailadres in ‘Mijn Pensioen’ tijdig aanpassen
Heb je aan het pensioenfonds je e-mailadres bij je
werkgever opgegeven om digitaal post te ontvangen van
het fonds, dan moet je een nieuw e-mailadres opgeven als
je niet langer bij deze werkgever werkt. Doe je dat niet, dan
kan het pensioenfonds je niet meer via e-mail attenderen
dat er post is verstuurd naar je digitale brievenbus van
‘Mijn Pensioen’ op de website van PDN.

Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht op de
website: www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
e-mail: info.PDN@dsm.com

Reglement
Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen en
voortzetting pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid in het pensioenreglement door
op het icoon hiernaast te klikken.

Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland,
gevestigd te Heerlen (het “pensioenfonds”) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan
wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers
algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te
zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch
de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de
informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden
van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer
geldende pensioenreglement.
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