
 

Toelichting vrijwillig verzekeren van premievrijstelling bij blijvende en algehele 

beroepsarbeidsongeschiktheid 

Uw keuze voor verzekeren van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid 

Bij aanvang van uw deelname aan de pensioenregeling van SPV kunt u kiezen voor de verzekering 

van premievrijstelling. Koos u bij aanmelding niet voor verzekering van premievrijstelling bij 

beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan kan dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog. Of binnen 

3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. 

Wat is premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid?  

Moet u vanwege blijvende algehele beroepsarbeidsongeschiktheid stoppen met de uitoefening van 

uw beroep als verloskundige? Dan zou u daardoor uw toekomstige pensioenopbouw moeten missen. 

U kunt dit voorkomen door u vrijwillig te verzekeren voor premievrijstelling bij 

arbeidsongeschiktheid. In bepaalde gevallen, en onder de voorwaarden die staan in artikel 11 van 

het pensioenreglement, gaat uw pensioenopbouw voort, zonder dat u daarvoor premie betaalt.  

Wat is blijvende algehele beroepsarbeidsongeschiktheid? 

Onder blijvende algehele beroepsarbeidsongeschiktheid verstaan we de objectief medisch vast te 

stellen blijvende, volledige ongeschiktheid tot de uitoefening van beroepswerkzaamheden als 

rechtstreeks gevolg van ziekte of ongeval.  

Wie stelt de beroepsarbeidsongeschiktheid vast? 

De Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid stelt vast of er sprake is van blijvende algehele 

beroepsarbeidsongeschiktheid. 

U moet een uitkering ontvangen om premievrijstelling te krijgen  

SPV mag op grond van fiscale regelgeving alleen premievrijstelling verlenen als u daadwerkelijk een 

inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering op ten minste minimumloonniveau of een 

uitkering op grond van de WIA ontvangt. Ontvangt u op het moment van vaststelling van de blijvende 

algehele beroepsarbeidsongeschiktheid geen inkomensvervangende uitkering of WIA uitkering? Dan 

mag SPV geen premievrijstelling verlenen.   

U krijgt de betaalde premie voor de verzekering van premievrijstelling in dat geval niet terug van SPV. 

U wilt de verzekering van premievrijstelling stoppen 

U kunt op elke moment de verzekering van premievrijstelling opzeggen. Dit gaat dan in per de eerste 

van de maand volgend op het moment van opzeggen. U kunt de verzekering niet met terugwerkende 

kracht beëindigen. Heeft u de verzekering opgezegd? Dan is opnieuw aanmelden voor de verzekering 

niet mogelijk. 

  



Wat kost de verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? 

Voor de verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid is de premie 0,5% van 

uw pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van uw inkomen waarover u pensioen 

opbouwt. 
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