
  

 

 

Verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid  
Als u arbeidsongeschiktheid raakt, kent de basisregeling van BPZ alleen premievrijstelling voor 
de verdere opbouw van het pensioen in de basisregeling. De basisregeling biedt geen 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze brochure licht toe wat u aanvullend via BPZ kunt regelen bij 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Let op! Dit kan alleen als uw werkgever deze mogelijkheid aanbiedt. Vraag uw werkgever of deze 
mogelijkheid via uw werkgever wordt geboden.  
 
WIA-uitkering van het UWV 
Bent u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een WIA-uitkering van het UWV. De 
hoogte van die uitkering hangt af van: 

 het percentage dat u arbeidsongeschikt bent, én 
 uw salaris. Het UWV hanteert een maximum salaris van € 59.706,- (2022). Dit is het 

maximumloon voor sociale verzekeringen (maximum SV-loon). 
 
Inkomensterugval beperken 
Indien u een salaris heeft dat hoger is dan het hierboven genoemde maximum, dan kunt u er in 
inkomen op achteruit gaan als u arbeidsongeschikt wordt. Zelfs als u onder deze grens blijft, kunt u 
te maken krijgen met een inkomensterugval. U kunt bij BPZ een arbeidsongeschiktheidspensioen 
verzekeren.  
 
Dit bestaat uit 2 delen: 

 een basis arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van het salaris tot het SV-loon (zoals 
afgesproken in de cao Zuivelindustrie); 

 een excedent arbeidsongeschiktheidspensioen van 80% van het salaris boven het SV-loon. 
 
Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt u bij arbeidsongeschiktheid? 
Bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen gaan wij uit van deze tabel: 
 
Mate van 
arbeidsongeschiktheid 

 
Uitkeringspercentage 

Hoogte 
basispensioen 
 

Hoogte 
excedentpensioen 
 

minder dan 35% 0% 0% 0% 
35% tot 45% 40% 40% x 10% = 4%  40% x 80% = 32% 

45% tot 55% 50% 50% x 10% = 5%  50% x 80% = 40% 

55% tot 65% 60% 60% x 10% = 6%  60% x 80% = 48% 
65% tot 80% 72,5%   72,5% x 10% = 7,25% 72,5% x 80% = 58% 

80% tot 100% 100% 100% x 10% = 10% 100% x 80% = 80% 
 
Ter illustratie 2 voorbeelden: 

 U verdient € 40.000,- en wordt voor 45% - 55% arbeidsongeschikt. Omdat het salaris lager is 
dan het SV-loon, ontvangt u het basis arbeidsongeschiktheidspensioen. U krijgt: € 40.000,- x 
50% x 10% = € 2.000,- bruto per jaar.  

 U verdient € 80.000,- en wordt voor 45% - 55% arbeidsongeschikt. Omdat het salaris hoger 
is dan het SV-loon, ontvangt u het basis- en het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen. 
U krijgt: € 58.307,- x 50% x 10% = € 2.915,35 bruto per jaar aan basis 



  

 

arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarnaast (€ 80.000 - € 58.307) x 50% x 80% = € 8.677,20 
bruto per jaar aan excedent arbeidsongeschiktheidspensioen.  

 
Let op! Wordt u minder arbeidsongeschikt? Of revalideert u volledig? Dan verandert of stopt het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV.  
 
Let op! U bouwt geen arbeidsongeschiktheidspensioen op. Het pensioen is namelijk op risicobasis 
verzekerd tijdens de periode dat uw werkgever een overeenkomst met BPZ heeft, waarin is 
afgesproken dat de werknemers zijn verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het 
arbeidsongeschiktheidspensioen stopt ook als u overlijdt, AOW krijgt of (eerder) met pensioen gaat.  
 
Wilt u arbeidsongeschiktheid verzekeren? Geef dit door aan uw werkgever 
U meldt zich voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheid aan bij uw werkgever. Uw 
werkgever kan de volledige premie of een gedeelte daarvan bij u in rekening brengen. Spreek vooraf 
met uw werkgever af hoeveel premie u dient te betalen.   
 
Verandert de premie? Dan gaat de nieuwe premie in per 1 januari van het volgend jaar 
Ieder jaar berekent BPZ de premie die nodig is voor de regeling arbeidsongeschiktheid. Als de premie 
verandert, gaat de wijziging in op 1 januari van het volgend jaar.  
 
Meer weten over BPZ?  
Kijk voor algemene informatie op www.pensioenfondszuivel.nl. Vragen kunt u sturen via het 
Contactformulier op www.pensioenfondszuivel.nl/Contact. Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur naar (088) 008 40 16. Wij helpen u graag. 
 


