Toelichting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als u wegens arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk niet meer in staat bent om
uw beroep uit te oefenen, neemt het pensioenfonds, onder bepaalde voorwaarden, de
betaling van uw pensioenpremie over. Dat noemen we premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid. We geven hier een toelichting van de procedure.
Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid?
Vanaf 1 januari 2015 vindt de beoordeling plaats op basis van
beroepsarbeidsongeschiktheid. Onder beroepsarbeidsongeschiktheid wordt verstaan
de objectief medisch vast te stellen ongeschiktheid tot de uitoefening van het beroep
van dierenarts als rechtstreeks gevolg van ziekte of ongeval. Voor die datum vond
beoordeling plaats op basis van de WIA normen, ook als u als zelfstandig dierenarts
werkzaam was.
Wat betekent dat voor u ?
Deze nieuwe normen voor premievrijstelling gelden voor deelnemers die op of na 1
januari 2015 ziek worden. Voor deelnemers die voor die datum ziek zijn geworden, zal
de beoordeling plaats vinden op basis van de regels die gehanteerd werden in het jaar
dat zij ziek werden. In beide gevallen is de procedure voor de beoordeling en
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid verschillend.
Een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag
Het pensioenfonds hanteert te allen tijden een wachttijd van 2 jaar na de eerste
ziektedag. Dit betekent dat een eventuele premievrije pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid, 2 jaar na de eerste ziektedag aanvangt.
Eerste ziektedag voor 1 januari 2015: Beoordeling op WIA normen
Dierenartsen die in loondienst werken worden gekeurd door het UWV. De mate van
arbeidsongeschiktheid die het UWV vaststelt is bepalend voor de hoogte van de
premievrijstelling bij het pensioenfonds.
Dierenartsen die als zelfstandige werkzaam zijn worden beoordeeld door een extern
bureau: Cunningham Lindsey Nederland B.V. (CLN). Hierna leest u hoe CLN dat doet.
De beoordeling in vier stappen nadat de wachttijd van 2 jaar is verstreken
1. De arts van CLN stelt, na een gesprek met de dierenarts en raadpleging van de
medische informatie, een belastbaarheidsprofiel op. In het profiel beschrijft de arts de
beperkingen ten aanzien van de psychische en fysieke belastbaarheid.
2. De arts draagt daarna het dossier over aan de arbeidsdeskundige van CLN.
3. De arbeidsdeskundige bepaalt op basis van de psychische en fysieke belastbaarheid
de mate van de arbeidsongeschiktheid en betrekt daarbij het werk en inkomen vóór de
arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt door eerst de zogeheten ‘maatman’ en het
‘maatmaninkomen’ vast te stellen.

De maatman is de arbeid die door de dierenarts werd verricht voorafgaande aan de
eerste ziektedag. Dus een juiste omschrijving van het werk dat men daadwerkelijk
verrichtte en het aantal uren. Hierbij gaat het niet alleen om de uitvoerende taken, maar
ook om de administratieve en andere taken die de dierenarts verrichtte. Het
maatmaninkomen is wat de dierenarts verdiende voordat hij of zij ziek werd. Voor de
vaststelling van dat maatmaninkomen heeft de arbeidsdeskundige de afgeronde
jaarstukken nodig van de drie jaar voorafgaande aan de eerste ziektedag, met de
fiscale ofwel de nettowinstopgave aan de fiscus. Bij een maatschap of een ander
samenwerkingsverband is de verdeling van de winst van belang.
4. De arbeidsdeskundige stelt vervolgens het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
Hij bekijkt eerst in hoeverre de dierenarts op grond van de gestelde beperkingen
ongeschikt is voor de maatgevende arbeid. Daarna kijkt hij welke werkzaamheden de
dierenarts, op grond van de aangegeven beperkingen, in theorie zou kunnen verrichten.
De arbeidsdeskundige heeft hiervoor een bestand van functies tot zijn beschikking
waarbij hij de belasting en opleiding van de gevonden functie afzet tegen de
beperkingen en opleiding van de dierenarts. Indien de gevonden functie overeenkomt
met de beperkingen en opleiding mag deze als passend worden beschouwd. Er moeten
minimaal drie passende functies zijn en van deze drie functies wordt het gemiddelde
loon vastgesteld. Dit wordt de “theoretische resterende verdiencapaciteit” genoemd. Dit
is het inkomen dat de dierenarts in theorie zou kunnen verdienen. Het verschil van het
gevonden gemiddelde en het maatmaninkomen is het
arbeidsongeschiktheidspercentage. Als de dierenarts gedeeltelijk doorwerkt, houdt de
arbeidsdeskundige daar uiteraard rekening mee. In dat geval is bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid en voortzetting van de werkzaamheden als dierenarts toch een
pensioenpremie verschuldigd door de betreffende dierenarts.
Rekenvoorbeeld:
Stel, de theoretische resterende verdiencapaciteit bedraagt € 10,59 per uur en het
maatmaninkomen € 26,16 per uur. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt dan
als volgt berekend.
Vergelijking van het maatmaninkomen met de theoretische resterende verdiencapaciteit
geeft een verlies te zien van:
€ 26,16 -/- € 10,59
------------------------ x 100% = 60%
€ 26,16
Stel dat de dierenarts nog voor 50% in de praktijk werkt. Op grond daarvan wordt de
dierenarts in dit voorbeeld aan het einde van de wachttijd 45 tot 55% arbeidsongeschikt
beschouwd. Om de medische beperkingen en het arbeidsongeschiktheidspercentage te
kunnen bepalen, is altijd een gesprek met de arts en de arbeidsdeskundige
noodzakelijk. Tenzij de arts aangeeft dat er geen mogelijkheid tot enige arbeid is. Dan
is de arbeidsongeschiktheidsklasse 80 tot 100%.

Na de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
CLN stuurt het rapport van de arbeidsdeskundige naar de administrateur van het
pensioenfonds en een kopie daarvan aan de dierenarts, zodat de dierenarts weet

wat er in het rapport staat. De dierenarts kan de arbeidsdeskundige overigens om
advies vragen in verband met voorzieningen, aanpassingen en andere zaken die
verband houden met de arbeidsongeschiktheid.
Toekenning premievrijstelling
Het pensioenfonds is verzekerd voor de voortzetting van de pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid van de deelnemers. Het pensioenfonds stuurt daarom het
rapport van de arbeidsdeskundige of de WIA beschikking naar de verzekeraar bij
wie het fonds de dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico heeft ondergebracht.
Op grond van het rapport van CLN of de WIA beschikking claimt het pensioenfonds
bij de herverzekeraar van het fonds de betalingen van de desbetreffende
pensioenpremie.
Als de herverzekeraar de claim honoreert, is de premievrije voortzetting van de
pensioenopbouw, zoals door de herverzekeraar gehonoreerd, rond.
Het pensioenfonds heeft met de herverzekeraar afgesproken dat de UWV
beschikking of het CLN rapport bindend is.
Eerste ziektedag vanaf 1 januari 2015: Beoordeling
beroepsarbeidsongeschiktheid
Om voor premievrijstelling in aanmerking te komen moet de dierenarts de dekking
premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebben verzekerd bij het pensioenfonds.
Zowel dierenartsen in loondienst, als zelfstandig dierenartsen worden na het
verstrijken van de wachttijd van 2 jaar beoordeeld door een extern bureau:
Cunningham Lindsey Nederland B.V. (CLN). Wanneer een dierenarts een
toekenning van een eigen particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft is
onder bepaalde voorwaarden een keuring door CLN niet nodig. Het pensioenfonds
volgt dan de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Na beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
CLN stuurt het rapport van de arbeidsdeskundige naar de administrateur van het
pensioenfonds en een kopie daarvan aan de dierenarts, zodat de dierenarts weet
wat er in het rapport staat. De dierenarts kan de arbeidsdeskundige overigens om
advies vragen in verband met voorzieningen, aanpassingen en andere zaken die
verband houden met de arbeidsongeschiktheid.
Toekenning premievrijstelling
Op basis van het rapport van CLN kent het pensioenfonds de premievrijstelling toe.
Vragen?
Als u vragen hebt, beantwoorden we die graag.
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen.
Dit artikel geeft een populaire samenvatting van de regeling over mogelijke
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Daarom
kunt u aan dit artikel geen rechten ontlenen. Bepalend daarvoor is het actuele
pensioenreglement. U vindt het pensioenreglement eveneens op de website van
ons pensioenfonds.

