
Waarom dit formulier?
U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en bouwt voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent premievrij 
pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Omdat de premievrije pensioenopbouw uitgaat van 
een lager salaris, heeft dat als gevolg dat u minder pensioen opbouwt. Wilt u op hetzelfde salarisniveau als 
voor uw ziekte pensioen blijven opbouwen? Dat kan. Wij noemen deze regeling vrijwillige voortzetting. Vul dit 
formulier in als u gebruik wilt maken van deze regeling. In de bijlage van dit formulier staat een toelichting.

Terugsturen
Vraag vrijwillige voortzetting bij ons aan binnen negen maanden nadat u arbeidsongeschikt bent geworden 
of nadat u de eerste toekenningsbrief van uw premievrije pensioenopbouw heeft ontvangen. Anders kunnen 
wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. U kunt dit formulier digitaal invullen, printen en daarna 
ondertekenen u het. U stuurt het formulier naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Antwoordnummer 3299
3700 VB Zeist

Aanvraagformulier
Vrijwillige voortzetting bij arbeidsongeschiktheid
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1	 	 Uw	gegevens

1a		 Uw	klantnummer	bij	PFZW
     Klantnummer (U vindt uw klantnummer op uw pensioenoverzicht) 

1b		 Uw	persoonsgegevens
      De heer   Mevrouw  Voorletters  

     Achternaam   

     Geboortedatum  

1c		 Uw	adres
     Straat      Huisnummer 

     Postcode     Woonplaats 

     Land      

     Telefoonnummer 

     E-mailadres   

2	 	 Uw	situatie
     Tijdens arbeidsongeschiktheid is uw pensioenopbouw lager dan toen u werkte.
     Lees voordat u deze vraag invult punt 1 van de toelichting. Die vindt u achter dit formulier.

2a		 Ontvangt	u	een	WIA-uitkering?	Kruis	de	optie	aan	die	voor	u	van	toepassing	is.
      Ja, ik heb een IVA-uitkering en wil vrijwillig voortzetten tot het niveau van mijn laatste salaris.
       Ja, ik heb een WGA-uitkering en wil vrijwillig voortzetten tot het niveau van mijn laatste salaris voor het 

gedeelte dat ik arbeidsongeschikt ben.
       Ja, ik heb een WGA-uitkering. Een deel daarvan is een werkloosheidsuitkering. Ik wil vrijwillig voortzetten 

voor het werkloosheidsdeel.
       Ja, Ik heb een WGA-uitkering. Een deel daarvan is een werkloosheidsuitkering. Ik wil vrijwillig voortzetten 

voor zowel het arbeidsongeschiktheidsdeel als het werkloosheidsdeel van mijn uitkering.

3  Offerte
     Nadat u dit aanvraagformulier heeft opgestuurd, ontvangt u binnen 30 dagen een offerte van ons.
      U bent niet verplicht om op die offerte in te gaan. Als wij de offerte versturen, plaatsen wij deze ook op  

pfzw.nl/mijnpfzw.

4  Ondertekening
      Heeft u het formulier volledig ingevuld? Onderteken dan het formulier en stuur het naar ons op.

     Datum   dag  maand  jaar 

     Naam     

     Handtekening
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Als u arbeidsongeschikt bent, bouwt u minder 
pensioen meer op. Om hier iets aan te doen kunt u 
bij PFZW vrijwillig voortzetten. Dat betekent dat u op 
eigen kosten pensioen opbouwt.

1.	U	ontvangt	een	WIA-uitkering

a. Pensioenopbouw aanvullen bij een WIA-uitkering
Als u een WIA-uitkering ontvangt, heeft u voor het 
gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent recht op 
premievrije pensioenopbouw. Deze is bij een IVA-
uitkering gebaseerd op 75% van het salaris waarover 
u pensioen opbouwde. Bij een WGA-uitkering is dit 
tijdens de eerste twee maanden ook 75% en vanaf 
de derde maand 70%. Doordat u geen volledig 
salaris meer ontvangt, bouwt u ook geen volledig 
pensioen meer op. Wilt u voor het gedeelte dat u 
arbeidsongeschikt bent op hetzelfde salarisniveau 
als voor uw ziekte pensioen blijven opbouwen? Kruis 
dan bij vraag 2a op het formulier de optie aan die 
voor u van toepassing is.

 Vraag uw vrijwillige voortzetting aan binnen negen 
maanden nadat u uw toekenningsbrief premievrije 
pensioenopbouw heeft ontvangen. Anders kunnen wij 
uw aanvraag niet in behandeling nemen.

b. Pensioenopbouw aanvullen voor het 
werkloosheidsdeel van de WGA- uitkering
Als u een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt, 
heeft u voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt 
bent recht op premievrije pensioenopbouw. Benut 
u uw restverdiencapaciteit niet of niet volledig, dan 
heeft u voor het gedeelte dat u werkloos bent een 
aanvulling op uw uitkering maar géén premievrije 
pensioenopbouw bij PFZW. Voor dit gedeelte geldt 
de bescherming bij verlof en werkloosheid. Voor het 
gedeelte dat u werkloos bent, kunt u een vrijwillige 
voortzetting aanvragen. Wilt u dat doen? Kruis dan 
het vakje ‘Ja, ik heb een WGA-uitkering en ik wil 
vrijwillig voortzetten voor het deel van mijn uitkering 
in verband met werkloosheid’ aan bij vraag 2 op het 
formulier.

 Vraag uw vrijwillige voortzetting aan binnen negen 
maanden nadat u uw toekenningsbrief premievrije 
pensioenopbouw heeft ontvangen. Anders kunnen wij 
uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Let	op! Wilt u uw vrijwillige voortzetting stoppen? 
Dat doet u met het formulier ‘Wijzigen van uw 
vrijwillige voortzetting’. U vindt dat op  
pfzw.nl/formulieren.

Bescherming	bij	verlof	en	werkloosheid
Is een deel van uw loongerelateerde WGA-uitkering 
een uitkering in verband met werkloosheid? 
Dan betaalt u minder premie voor uw vrijwillige 
voortzetting. In de pensioenregeling van PFZW 
bent u dan beschermd voor de risico’s van 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. U betaalt hier 
geen premie voor. Bij punt 2 heeft u aangegeven 
of u een uitkering ontvangt waarvoor de 
bescherming bij verlof en werkloosheid geldt. Is deze 
risicodekking zonder pensioenopbouw voldoende 
voor u, dan hoeft u geen vrijwillige voortzetting 
af te sluiten. U moet zich dan wel zelf aanmelden 
voor de risicodekking. Dat doet u via het formulier 
‘Bescherming bij verlof en werkloosheid’. Dat kunt 
u zelf downloaden op www.pfzw.nl/formulieren of 
opvragen bij de klantenservice, telefoon:  
(030) 277 55 77.

2.	Premie	betalen
De premie voor uw vrijwillige voortzetting betaalt 
u voor: ouderdomspensioen, partnerpensioen en 
arbeidsongeschiktheidspensioen.
Let	op! U heeft alleen recht op premievrije 
pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheids-
pensioen bij PFZW als u een WIA-uitkering ontvangt 
van UWV. Kunt u de pensioenpremie verrekenen 
bij de belastingaangifte? Betaalt u de rekening 
voor uw premie zelf? Dan kunt u de premie in veel 
gevallen verrekenen met uw inkomstenbelasting. 
Hoe u dat doet leest u in de offerte voor de vrijwillige 
voortzetting.

Heeft	u	vragen?
Als u nog vragen heeft over dit formulier of de 
voorwaarden, kunt u contact opnemen met de 
klantenservice via (030) 277 55 77. Zij helpen u 
graag verder. De klantenservice is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Toelichting
Vrijwillige voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid
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