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Aandachtspunten voor de registercasemanager 

 

In veel pensioenregelingen (ouderdoms-, nabestaanden- maar ook WIA-contracten) is 
‘Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ meeverzekerd. Premievrijstelling houdt in dat de 
financiering van verdere pensioenopbouw, (deels) vrijgesteld is van premiebetaling. Het recht op 
vrijstelling van premiebetaling ontstaat wanneer een medewerker de WIA instroomt. Voor de 
registercasemanager is hier zeker een rol weggelegd. Zeker als een medewerker met een WIA-status 
in dienst blijft bij zijn werkgever. In deze whitepaper behandelen we daarom een aantal belangrijke 
aandachtspunten. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

Goed om te weten: waar moet de registercasemanager op letten? 
De rol van de registercasemanager bij toename van de arbeidsongeschiktheid. 
Premievrijstelling kan soms toch leiden tot minder pensioen. 
Lastige situaties: tijdelijk dienstverband en faillissement. 
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Goed om te weten: waar moet de registercasemanager op letten? 
 

Waar vind je terug of er sprake is premievrijstelling in een pensioenregeling? 
Wordt het pensioen als uitgangspunt genomen, dan is sprake van een middelloon- of eindloonregeling. 
Per dienstjaar wordt afhankelijk van het salaris (rekening houdend met een AOW franchise) een stukje 
pensioen opgebouwd. De hoogte van de benodigde premie wordt door de pensioenuitvoerder 
vastgesteld. In het pensioenreglement is opgenomen of het recht op premievrije opbouw pensioen (in 
de volksmond ‘premievrijstelling’) is meeverzekerd en zo ja welke regeling dan van toepassing is. Vaak 
geldt: hoe hoger de mate van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger het premievrijstellingspercentage. 
Gebruikelijk is dat wanneer iemand volledig arbeidsongeschikt is (80-100%) de opbouw en daarmee de 
premie volledig voor rekening komt van de pensioenuitvoerder. Is het  
arbeidsongeschiktheidspercentage bijvoorbeeld 44%, dan kan het zijn dat de opbouw of premievrije 
voortzetting niet of slechts gedeeltelijk wordt vrijgesteld. 
 

Hoe werkt premievrijstelling bij een beschikbare premieregeling? 
In een beschikbare premieregeling is het uitgangspunt de premie en niet de opbouw van pensioen. 
Iedere werknemer krijgt een premie die gebaseerd is op het salaris minus een AOW franchise. Deze 
premie kan vervolgens worden aangewend voor een beleggingsverzekering, een garantieverzekering, 
of een combinatie van beiden. Gebruikelijk is dat die premie toeneemt met het stijgen van de leeftijd, 
in cohorten van vijf jaar (de zogenaamde staffel). Een fundamentele vraag is dan of de 
premievrijstelling staffelvolgend is. Is dat niet het geval, dan worden toekomstige stijgingen in de 
premiestaffel niet meegenomen. Daardoor kan een werknemer niet de volledige pensioenopbouw 
bereiken. 
 

Wat als pensioenmodules bij verschillende verzekeraars zijn ondergebracht? 
Het is denkbaar dat het prépensioen, ANW-Hiaatpensioen, WIA-Hiaat / Excedent of een 
pensioenbijspaarmodule bij een andere pensioenuitvoerder is ondergebracht dan de 
hoofdpensioenregeling. De voorwaarden van premievrijstelling kunnen anders zijn geregeld dan in de 
hoofdregeling. Als registercasemanager doet u er dus goed aan te checken welke regelingen er lopen 
en wat de verschillen zijn.  
 

Wat staat er precies in de voorwaarden? 
Als registercasemanager moet u goed op de hoogte zijn van de voorwaarden voor premievrijstelling.  
Wil men een beroep doen op premievrijstelling, dan moet dit bijvoorbeeld soms al binnen een jaar na 
het intreden van de arbeidsongeschiktheid gemeld zijn bij de pensioenuitvoerder. Belangrijk is dus 
duidelijkheid te hebben bij wie welke verantwoordelijkheid ligt voor het doen van de meldingen. Wat 
moet de werkgever doen? En wat de werknemer? Wie communiceert over de mutaties richting de 
loonadministratie?  

 

http://www.verefi.nl/
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Wanneer is er geen recht op premievrijstelling? 
Pensioenuitvoerders regelen veelal in hun voorwaarden dat er geen recht op premievrijstelling bestaat, 
als: 

• er bij indiensttreding sprake is van een bestaande WAO- of WIA-situatie (de zogenaamde 
‘brandende huizen’); 

• de eerste dag van ziekte ligt binnen een termijn tussen (afhankelijk van de uitvoerder) 6 en 36 
maanden na de ingangsdatum van de betreffende verzekering(en) en de arbeidsongeschiktheid 
het gevolg is van een medische oorzaak die al bij aanvang van de verzekering(en) bij de 
verzekerde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Dit geldt veelal niet voor 
zwangerschap en bevalling. 

• de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door:  
a. opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer; 
b. molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of 

muiterij). Denk daarbij aan werknemers die verblijven in gebieden waarvoor een reisverbod 
wordt afgekondigd of waar ‘opeens’ een situatie ontstond zoals begin negentigerjaren in 
het Midden Oosten; 

c. atoomkernreacties. 
 

Wat als de mate van arbeidsongeschiktheid verandert?  
Wijzigt de mate van arbeidsongeschiktheid, dan moet de pensioenuitvoerder direct op de hoogte  
worden gesteld. Deze wijziging kan immers van invloed zijn op de hoogte van de te verlenen 
premievrijstelling. 
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De rol van de registercasemanager bij toename van de 
arbeidsongeschiktheid  
 

Actief aanvragen van een herbeoordeling  
De basis voor de premievrijstelling is de WIA-beschikking. Deze wordt in principe afgegeven twee jaar 
na het intreden van arbeidsongeschiktheid. Als er tenminste geen loonsanctie van toepassing was en 
als er geen vervroegde IVA-status is aangevraagd en verkregen.  
 
Is iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt en neemt de arbeidsongeschiktheid toe, dan zal er veelal in 
eerste instantie een beroep gedaan kunnen worden op de Ziektewet. Dit zal geen effect hebben op de 
eerder ingegane premievrijstelling, ook al loopt de ZW-uitkering over een periode van twee jaar. Voor 
het recht op premievrijstelling geldt immers de WIA-beschikking van het UWV.  
De werkgever heeft bij hernieuwde uitval opnieuw twee jaar de plicht tot betaling van het loon (bij een 
nieuwe functie, nieuw bedongen arbeid). De werkgever kan op basis van 29b Ziektewet bij het UWV bij 
hernieuwde uitval binnen vijf jaar het dagloon verhalen.  
 
Is het aanvragen van een herbeoordeling bij het UWV in deze periode dan wel zinvol? Ja, zeker als er  
vermoedelijk sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. De werknemer komt dan 
mogelijk in aanmerking voor premievrijstelling. Daarnaast heeft een eerdere toekenning van IVA 
natuurlijk nog andere voordelen, omdat een IVA-uitkering niet wordt doorbelast aan de werkgever. 

 

Uitspraak over duurzaamheid bij herbeoordeling 
Vraag bij de vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid altijd om een uitspraak over de 
duurzaamheid. Dit is belangrijk voor het  vaststellen van het recht op WGA dan wel IVA door het UWV. 
Lever ook medische informatie via de bedrijfsarts aan: het onderzoek van de UWV verzekeringsarts 
wordt hiermee ondersteund en kan vaak sneller gedaan worden. Zaak is aan te tonen dat verbetering 
van de belastbaarheid (prognose, behandeling, specialistische uitspraak) niet of nauwelijks te 
verwachten is. Zie hiervoor ook het beoordelingskader duurzaamheid (http://cba.uwv.nl/, onder 
standaarden). 

 

Het actief aanvragen van een herbeoordeling kan dus zinvol zijn. Bij een lopende LGU sputtert het UWV 
nog wel eens tegen. Vanuit het UWV wordt veelal geredeneerd dat het namelijk niet uitmaakt voor de 
hoogte van de uitkering. Maar bij duurzame volledige arbeidsongeschiktheid maakt dit wel degelijk uit. 
Het kan daarom van belang zijn voor de registercasemanager, het bedrijf en de medewerker om bij een 
gedeeltelijke WGA-uitkering, met een verslechterende gezondheid, (versneld) IVA aan te vragen. Of de 
pensioenuitvoerder vervolgens al dan niet met terugwerkende kracht de premievrijstelling wenst te 
verhogen, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. Niet schieten is altijd mis.  

http://www.verefi.nl/
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Het aanvragen van vervroegde IVA ex artikel 23 lid 6  WIA en 
premievrijstelling 
Indien al in de wachttijd vervroegde IVA verkregen wordt, is in het pensioenreglement nagenoeg altijd 
opgenomen dat vrijstelling van premiebetaling eerst plaats vindt na afloop van de wettelijke periode 
van twee jaar loondoorbetaling. 
 

Wijziging van WGA naar IVA: toch nog premievrijstelling? 
Bij verschillende pensioenfondsen, bijvoorbeeld Horeca & Catering en Agrarische en 
Voedselvoorzieningshandel, geldt premievrijstelling alleen bij duurzame en volledige 
arbeidsongeschiktheid (lees: IVA). De medewerker die op basis van 80-100 % arbeidsongeschiktheid de 
WGA instroomt, komt dus niet in aanmerking voor premievrijstelling. Na twee jaar 
arbeidsongeschiktheid wordt een ontslagvergunning aangevraagd en het dienstverband beëindigd.  
 
Stel de werkgever is eigen risicodrager WGA en blijft de werknemer op grond van artikel 42 WIA 
volgen. Met behulp van de registercasemanager wordt alsnog de duurzaamheid aangetoond, waardoor 
de WGA een IVA wordt. Zou er dan alsnog recht zijn op premievrije voortzetting?  
Navraag bij het pensioenfonds Horeca & Catering leert, dat vanaf de ingangsdatum IVA het pensioen 
alsnog premievrij wordt voorgezet. Dus ondanks dat er al jaren geen ‘actief’ dienstverband meer is.   
 
Dit vormt voor de registercasemanager een extra argument richting de betreffende (ex)-medewerker 
om gezamenlijk een IVA-toekenning te bewerkstelligen. Maar het leert ook dat het blijven volgen van 
de (ex)medewerker na WIA-instroom, financieel aantrekkelijk kan zijn voor alle partijen (werkgever, 
(ex)werknemer en UWV/Verzekeraar). Los nog van het feit dat de medewerker mogelijk gewezen kan 
worden een beroep te doen op artikel 63 WIA (verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid). 
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Premievrijstelling kan soms toch leiden tot minder pensioen 
 
Normaal gesproken wordt na twee jaar de arbeidsongeschiktheidsstatus vastgesteld en gaat, wel of 
niet, het recht op premievrijstelling in. Veelal is het zo dat al tijdens de eerste twee jaar een lager loon 
zal worden doorbetaald. Bij het vaststellen van het pensioengevend loon mag een loonsverlaging 
echter buiten beschouwing blijven voor zover deze het gevolg is van ziekte of arbeidsongeschiktheid 
(zie artikel 10b, vierde lid, van het UBLB). 
 
Bij de jaarlijkse salarisopgaven aan de pensioenuitvoerder doet de werkgever er dus goed aan, het loon 
op te geven van de werknemer voordat hij/zij arbeidsongeschikt werd. Daarbij mag de werkgever dit 
loon indexeren met de loonindex in de bedrijfstak tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode.  
 
De werknemer krijgt daarentegen op een gegeven moment een lager loon (bijvoorbeeld 70%) 
uitbetaald, maar moet wel de volledige eigen bijdrage blijven betalen. Het gevolg is een extra 
inkomensachteruitgang. Daar staat tegenover dat er wel hogere pensioenrechten worden opgebouwd. 
 

Sanctiejaar 
Het sanctiejaar verschilt qua kosten voor de werkgever niet van de eerste twee jaren van ziekte 
(behoudens bij financiering op basis van stortingskoopsommen).  Met andere woorden: de werkgever 
moet ook in het sanctiejaar pensioenpremie blijven afdragen en werkgever en werknemer kunnen geen 
beroep doen op vrijstelling premiebetaling. 
 

Praktijkvoorbeeld 
Werknemer stroomt de WIA in en blijft met zijn restant validiteit werken bij zijn werkgever. Het UWV 
heeft geoordeeld dat hij 59% arbeidsongeschikt is. In het voorbeeld heeft de werknemer een 
pensioengevend inkomen van € 35.000. De pensioenregeling en daarmee de uitgangspunten voor de 
premievrijstelling zijn als volgt geregeld bij onderstaande willekeurig gekozen pensioenuitvoerders: 
 

Omschrijving Hibin Metaal Bouw** Vervoer 

Franchise 2012 € 11.919,00 € 15.632,00 € 13.061,83 € 10.802,00 
Pensioenopbouw in 2012 €      461,62 €      433,84 €      493,61 €      474,28 
Premie % totaal 18,8 % 32,2 % 32,40 % 29,24 % 
Premie % Werkgever 14,8 % 16,1 % 19,88 % 19,34 % 
Premie % Werknemer   4    % 16,1 % 12,51 %   9,90 % 
Premie in Euro’s totaal € 4.339 € 6.236 € 7.108 € 7.075 
Premie in Euro’s Wg-deel  € 3.416 € 3.118 € 4.362 € 4.680 
Premie in Euro’s Wn-deel  €    923 € 3.118 € 2.746 € 2.395 
Vrijstelling bij 59% a.o. 35 % 60% 50% 30% 
Voortgezette premievrije 
opbouw o.b.v. regeling* 

€    162 €    260 €    247 €    142 

 

http://www.verefi.nl/
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Pensioenopbouw = salaris -/- franchise * opbouwpercentage per dienstjaar 
*   Dit is de premievrije opbouw van het ouderdomspensioen per jaar 
** De opbouw van het pensioen gaat niet over het aanpassen van het loon, maar over het aanpassen 
van de uren. Ogenschijnlijk is dat hetzelfde, maar er is een groot verschil in uitkomsten. 
 
Stel dat de werkgever de werknemer in dienst houdt voor de resterende 16,3 uur per week in 
aangepaste werkzaamheden en hem een salaris toekent naar rato van zijn maatmanloon (oude salaris). 
Wij berekenden de pensioenpremie voor werkgever en werknemer en het (eventuele) verlies wat 
ontstaat aan pensioeninkomen op termijn. 
 
Omschrijving Hibin Metaal Bouw Vervoer 
Factor A (pensioenopbouw in 2012) €    189 €    178 €    202 €    194 
Premie Totaal € 1.779 € 2.557 € 2.914 € 2.901 
Premie deel werkgever € 1.401 € 1.278 € 1.788 € 1.919 
Premie deel werknemer €    379 € 1.278 € 1.125 €    982 
Verschil in opbouw per jaar* €    111 €      -4 €      44 €    138 
Verschil in opbouw tot 65 jaar € 1.662 €     -65 €    666 € 2.063 
* Opbouw voor a.o. -/- Premievrij gestelde opbouw -/- nog op te bouwen pensioen 
Factor A = salaris -/- franchise x premie percentage werkgever 
 
Het was gebruikelijk de pensioenen jaarlijks te indexeren. Dit is veelal een voorwaardelijk recht en 
momenteel bij weinig pensioenfondsen aan de orde. Voor het vergelijk is het noodzakelijk om 
toeslagverlening er toch in te betrekken. Historisch verleende toeslagen vanaf het jaar 2000: Hibin: 
0,85%, Metaal: 1,39%, Bouw: 1,96% en Vervoer 0,55%. 
 
De werknemer loopt een verschil in pensioenopbouw op. Berekend werd het levenslang 
ouderdomspensioen met 70% overgang, over de resterende duur van 15 jaar. Dit werd vervolgens 
indicatief gekapitaliseerd (wat op 65-jarige leeftijd in kas zou moeten zitten om een dergelijk pensioen 
uit te kunnen keren). Op basia van huidige uitgangspunten is dit: 
Hibin: € 1.662 gekapitaliseerd indicatief € 36.728 (factor 22) 
Bouw: € 666, gekapitaliseerd indicatief € 17.650 (factor 26,5) 
Vervoer: € 2.063, gekapitaliseerd indicatief € 43.515 (factor 21) 
 
Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat een werknemer – afhankelijk van het fonds waarin wordt 
deelgenomen – als gevolg van de premievrijstellingsregeling, soms een fors deel van zijn ouderdoms- 
en nabestaandenpensioen zal missen.  
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Bijfinancieren met een lijfrente? 
De gedachte zou kunnen zijn: er zijn inkomsten (loon) wat wordt aangevuld met een WIA-uitkering. Via 
deze laatste wordt een premievrij pensioen opgebouwd. Kan ik het verlies aan pensioeninkomen 
vervolgens financieren uit de twee inkomstenbronnen (loon + WIA) door periodiek een betaling te doen 
aan een lijfrente-instelling? 

 
Geciteerd hier het antwoord van de Belastingdienst: “Met de aangroei van de jaarlijkse uitkeringen van 
het aan de deelnemer toekomend levenslang ouderdomspensioen moet rekening worden gehouden 
als die aangroei het gevolg is van de toename van de diensttijd in dat jaar. Onder diensttijd wordt in dit 
verband verstaan alle perioden die meetellen voor de opbouw van de pensioenrechten, de 
zogenoemde pensioenjaren. Hierbij maakt het geen verschil of een deelnemer in een of meer van die 
perioden recht heeft op premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Relevant is slechts of de 
desbetreffende periode meetelt als diensttijd in de zin van de pensioenregeling.” 
Waarschijnlijk komt de medewerker – fiscaal gezien – dus niet voor lijfrentepremieaftrek in 
aanmerking. 

 

Lastige situaties: tijdelijk dienstverband en faillissement 
 

Tijdelijk dienstverband 
In de meeste pensioenreglementen van verzekeraars geldt dat een deelnemer alleen in aanmerking kan 
komen voor premievrijstelling, als hij op de laatste dag van de maximumuitkeringstermijn in dienst is 
van een werkgever. 

Voorbeeld: een werknemer heeft een tijdelijk arbeidscontract van een jaar en is deelnemer in de 
pensioenregeling. Na negen maanden wordt hij ziek en de werkgever beëindigd het arbeidscontract 
aan het einde van de contractstermijn. Gevolg: de werknemer gaat ziek uit dienst en komt in het 
Ziektewetvangnet. 

Voor de pensioenregeling heeft de werknemer de maximumtermijn van twee jaar niet doorlopen. 
Hij/Zij krijgt dus geen premievrijstelling (lees: er worden geen pensioenrechten meer opgebouwd). 
Opmerkelijk is, dat de deelnemer en de werkgever over de periode dat hij in dienst is geweest, wel 
premie hebben voldaan voor de aanvullende verzekering die het risico van arbeidsongeschiktheid 
moest afdekken.  

 
 
 

http://www.verefi.nl/
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Faillissement of surseance van betaling 
Een andere lastige situatie ontstaat als het dienstverband van een zieke werknemer eindigt door 
faillissement of surseance van betaling. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de 
pensioenrechten en het eventuele recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 
 
Verschil tussen Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en verzekeraar 
Alvorens een bedrijf failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, zijn veelal de pensioenpremies 
wel op het loon van de medewerker ingehouden, maar nog niet afgedragen aan de uitvoerder. Dat 
betekent dat een achterstand in premiebetaling van de werkgever aan het pensioenfonds of 
verzekeraar gevolgen kan hebben voor de pensioenaanspraken. Dit is verschillend bij wet geregeld voor 
bedrijfstakpensioenfondsen (artikel 28 Pensioenwet) en verzekeraars (artikel 29 Pensioenwet).  
 

Hoe werkt het bij verzekeraars? 
In artikel 29 Pensioenwet zijn regels opgenomen voor premieachterstanden. Het premievrij maken of 
laten vervallen van de verzekering is mogelijk, maar wel onder strenge voorwaarden. Volgens artikel 29 
Pensioenwet moet een verzekeraar premieachterstanden en de gevolgen daarvan melden aan 
werkgever en deelnemers als hij van plan is tot premievrijmaking over te gaan. 

 

Dit moet minimaal drie maanden voor de daadwerkelijke premievrijmaking of het laten vervallen van 
verzekeringen gebeuren. Een eventuele overlijdensrisico- en/of arbeidsongeschiktheidsdekking blijft 
dan voortduren. De verzekeraar moet bij overlijden of arbeidsongeschiktheid tot uitkering 
(respectievelijk premievrijstelling) overgaan.  

Voor de premievrijmaking zijn twee situaties te onderscheiden.  

- Is er sprake van het premievrij maken van het contract omdat er sprake is van een 
betalingsachterstand (dus zonder dat er al sprake is van een faillissement)? Dan wordt met 
inachtneming van artikel 29 PW het contract premievrij gemaakt en kom je niet toe aan de 
WW-bepalingen en het UWV. De werknemers zullen zelf bij hun werkgever nakoming van de 
pensioenbetalingen moeten eisen.  

- Als tijdens of voor het proces van premievrij maken het faillissement wordt uitgesproken dan 
gaan de bepalingen uit de WW een rol spelen en kan voor de openstaande premies bij het 
UWV worden aangeklopt. En eventueel kan als een concurrente vordering ook nog een eis bij 
de curator worden neergelegd. Het UWV neemt de achterstallige pensioenpremie (werkgevers- 
en werknemersgedeelte) over op grond van artikel 61 en 64 lid c WW tot het moment dat het 
dienstverband ex art. 40 lid 1 van de faillissementswet (FW) is opgezegd.  

 

Werknemers die al ontslagen zijn vóór het faillissement komen in beginsel niet in aanmerking voor 
vergoeding van onbetaalde pensioenpremies op grond van de WW. Als er echter een duidelijke 
samenhang is tussen het eindigen van de dienstbetrekking en de omstandigheden die tot het  

http://www.verefi.nl/


PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID PAGINA 11 

WHITEPAPER 3 - JUNI 2012 ALLEEN VOOR VEREFI ABONNEMENTSHOUDERS – WWW.VEREFI.NL 

HOEWEL DEZE WHITEPAPER ZORGVULDIG IS SAMENGESTELD, KUNNEN ER GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND 

 

 

 

faillissement hebben geleid, dan is er wel een recht op een vergoeding op basis van artikel 62 WW. In 
artikel 40 FW is vastgelegd dat het recht op uitkering in beginsel omvat het loon over ten hoogste de 
voor de werknemer geldende opzeggingstermijn of en dan kortgezegd: de termijn van opzegging plus 
het achterstallige loon, vakantiegeld en bedragen die de werkgever verschuldigd zou zijn aan derden 
tot ten hoogste een jaar.  

Pensioenpremie is een bedrag dat aan een derde is verschuldigd. De premie wordt door het UWV 
rechtstreeks overgemaakt aan de uitvoerder. De voorwaarden van verzekeraars geven aan, dat de 
werknemer in dienst moet zijn op het moment dat zijn/haar WIA-recht ontstaat. Gaat het bedrijf failliet 
en zijn er zieke werknemers die op dat moment nog niet de WIA zijn ingestroomd, dan is er dus geen 
dekking voor voortgezette pensioenopbouw.  

 

Hoe werkt het bij BPF-en? 
In de voorwaarden van een BPF is over dit onderwerp niets terug te vinden. Dit zal ongetwijfeld te 
maken hebben met het feit dat je nu eenmaal niet alles in voorwaarden kunt ondervangen. Wij namen 
contact op met het pensioenfonds van het schildersbedrijf en legden hen deze vraag voor. Antwoord: 
het is coulance hoe met een dergelijke situatie wordt omgegaan. 
 
Misschien geldt voor een BPF (zie ook ‘Tijdelijk dienstverband’): er moet premie betaald zijn tot het 
moment van WIA-instroom. Pas dan is er dekking voor vrijstelling van premiebetaling. En stel nu dat de 
werknemer – als verplichte deelnemer in het BPF-  in de wachttijd zit voor de WIA? 
 
Mits binnen een termijn van drie maanden gemeld aan het fonds, bestaat bij een BPF de mogelijkheid 
om de basispensioenregeling op vrijwillige basis voort te zetten ex art. 54 PW, lid 1. Dit is veelal niet 
mogelijk bij verzekerde regelingen bij een verzekeraar. De vrijwillige voortzetting is gemaximeerd tot 
drie jaar en komt voor eigen rekening van de deelnemer. In geval van een werknemer die in de 
wachttijd voor de WIA zit, zou het te overwegen zijn hiervoor te kiezen. Zo is op het moment van WIA-
instroom premie voldaan en daarmee de dekking voor premievrijstelling in stand gebleven. 
 
Hetzelfde geldt voor een deelnemer die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en wiens 
arbeidsongeschiktheid verergert. In dat geval dient men rekening te houden met artikel 54 lid 3 sub a 
PW: maximale voortzettingstermijn ten hoogste drie jaar of de duur van de arbeidsongeschiktheid 
indien deze langer is. Ook in dit geval zou overwogen moeten worden om voor vrijwillige voortzetting 
van het pensioen bij het BPF te kiezen. Op deze wijze kan een ophoging van de vrijstelling van 
premiebetaling mogelijk veiliggesteld worden. 
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Resumerend 
 
Het recht op premievrijstelling is een onderwerp wat grenst aan het terrein van de 
registercasemanager. Hij of zij heeft echter zijdelings wel degelijk met het onderwerp te maken. De 
registercasemanager is als onafhankelijk regisseur spin in het web van alle interne en externe 
processen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij of zij dient dan ook kennis te dragen van de 
(verzekerings)overeenkomsten waarbij het recht op premievrijstelling is meegedekt.  

Het is denkbaar dat pensioenopbouw voor de deelnemer soms niet (volledig) wordt voortgezet. De 
consequentie kan zijn, dat er (op termijn) forse inkomensachteruitgangen (ouderdoms- en/of 
nabestaandenpensioen) mee gemoeid kunnen zijn. Kortom: het onderwerp ‘raakt’ niet alleen de 
medewerker maar ook  de registercasemanager als het gaat om het ‘veiligstellen’ van een  ouderdoms- 
c.q. nabestaandenpensioen van de medewerker. 
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