
Toelichting keuze verzekeren premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid 

Uw keuze voor verzekeren van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid 

Als u zich aanmeldt voor deelname aan de pensioenregeling van SPD kunt u kiezen voor de 
verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Koos u bij aanmelding niet voor 
deze verzekering? Dan kan dat alsnog binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden 
nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. 

Wat is premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid?  

Moet u geheel of gedeeltelijk stoppen met de uitoefening van uw beroep als dierenarts wegens 
arbeidsongeschiktheid? Dan zou u uw toekomstige pensioenopbouw moeten missen. Om dat te 
voorkomen kunt u zich bij SPD vrijwillig verzekeren voor premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. In bepaalde gevallen, en onder de voorwaarden die zijn 
opgenomen in artikel 11 van het pensioenreglement, zet SPD dan voor u de pensioenopbouw voort, 
zonder dat u daarvoor nog jaarlijks pensioenpremie betaalt.  

Wat is beroepsarbeidsongeschiktheid? 

Onder beroepsarbeidsongeschiktheid verstaan we de objectief medisch vast te stellen  ongeschiktheid 
tot de uitoefening van het beroep van dierenarts als rechtstreeks gevolg van ziekte of ongeval.  

Wie stelt de beroepsarbeidsongeschiktheid vast? 

Een door het bestuur aangewezen Commissie Beoordeling Beroepsarbeidsongeschiktheid stelt de 
blijvende volledige beroepsarbeidsongeschiktheid vast. Deze commissie bestaat uit een arts en een 
dierenarts en/of arbeidsdeskundige. 

U moet een uitkering ontvangen om premievrijstelling te krijgen 

SPD mag op grond van de fiscale regelgeving alleen premievrijstelling verlenen als u een 
inkomensvervangende uitkering op minimumloonniveau of een uitkering op grond van de WIA 
ontvangt. Als op het moment van vaststelling van de arbeidsongeschiktheid blijkt dat u geen 
inkomensvervangende uitkering of WIA-uitkering heeft, mag SPD geen vrijstelling van premiebetaling 
verlenen. U krijgt de premie die u heeft betaald voor de verzekering van premievrijstelling in dat geval 
niet terug. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt dezelfde inkomenseis naar evenredigheid van 
de mate van arbeidsongeschiktheid. 

U wilt de verzekering premievrijstelling stoppen 

U kunt op elk moment de verzekering opzeggen. SPD verwerkt deze keuze per de eerste van de 
maand volgend op het moment dat het verzoek het pensioenfonds bereikt. U kunt de verzekering niet 
met terugwerkende kracht opzeggen. 

U wilt zich opnieuw aanmelden voor de verzekering na eerdere opzegging 

Heeft u de verzekering opgezegd? Dan kunt u zich niet meer opnieuw aanmelden voor de 
verzekering. Opnieuw aanmelden voor de verzekering van premievrijstelling na een eerdere 
opzegging van deze verzekering is alleen mogelijk als u op het moment van opzeggen niet beschikte 
over een (adequate) arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u dus in de toekomst een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, kunt u de verzekering van premievrijstelling aanvragen bij 
SPD.  

 



 

Wat kost de verzekering van premievrijstelling? 

De premie voor deze verzekering bedraagt 6% (9% vanaf 1 januari 2022) van de pensioenpremie 
zonder deze verzekering. Stel, uw premie zonder deze verzekering is € 200 per maand. Dan is de 
premie voor deze verzekering € 12 per maand (in 2022 € 18 per maand). 

 


