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1.

Procedure medische keuringen i.v.m. invaliditeitspensioen

1.1.

Inleiding

PCN kent een invaliditeitspensioen dat ingaat op de eerste van de maand van het moment waarop
het recht ontstaat.
a. Voor de deelnemer op het tijdstip van ontslag als hij op dat moment uit hoofde van ziekten of
gebreken blijvend arbeidsongeschikt is om zijn/haar betrekking te vervullen;
b. Voor de wachtgelder: indien hij binnen het tijdvak waarover hij/zij recht op wachtgeld heeft
blijvend ongeschikt is om zijn/haar betrekking te vervullen uit hoofde van ziekten of gebreken,
maar niet eerder dan op het tijdstip waarop het recht op wachtgeld eindigt;
c. Voor de gewezen deelnemer: indien hij binnen het tijdvak waarover hij na het tijdstip waarop
voor hem het ontslag wegens ziekte is ingegaan recht had op doorbetaling van loon ten laste
van het lichaam uit welke dienst hij was ontslagen, uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend
ongeschikt is geworden om die betrekking te vervullen.
Het invaliditeitspensioen gaat niet vroeger in dan vijf jaar voor de eerste dag van de maand waarin
de aanvraag werd ingediend of waarin ambtshalve toekenning plaatsvond.
Op grond van artikel 2 van de bijlage van het Protocol Pensioenovereenkomst, getekend op 3 juni
2010 is het recht op invaliditeitspensioen afhankelijk van een beslissing van het pensioenfonds. Die
beslissing wordt door het pensioenfonds genomen nadat een geneeskundig onderzoek heeft
plaatsgevonden. PCN heeft een keuringsarts aangewezen om het geneeskundig onderzoek
(hierna ook wel medische keuring) voor PCN uit te voeren (zie ook artikel 8 van het
pensioenreglement).
1.2.

Doel van deze procedurebeschrijving

Het doel van deze beschrijving is om vast te leggen welke stappen er genomen moeten worden en
voor wiens rekening de kosten van het geneeskundig onderzoek komen.
1.3.

Procedure ten behoeve van keuring vanwege invaliditeitspensioen

Over de wijze waarop een geneeskundig onderzoek moet worden georganiseerd geldt de volgende
procedure:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

De werkgever of werknemer informeert PCN over het (voorgenomen) besluit om een
werknemer vanwege arbeidsongeschiktheid te ontslaan nadat de datum
doorbetaalverplichting wegens ziekte is gepasseerd.
Indien aan de voorwaarden voor geneeskundig onderzoek wordt voldaan, stuurt PCN een
aanvraagformulier medische keuring naar de deelnemer. Het aanvraagformulier bevat onder
andere een machtiging die de deelnemer aan PCN geeft voor het opvragen van het
medische dossiers bij de bedrijfsarts en andere behandelend artsen (inclusief de huisarts).
De deelnemer/werknemer vult samen met de werkgever het aanvraagformulier in en stuurt
dit naar PCN.
PCN beoordeelt het aanvraagformulier op volledigheid en meldt de deelnemer aan voor een
keuring bij de door het bestuur aangewezen keuringsarts en stuurt het getekende
aanvraagformulier naar de keuringsarts.
De keuringsarts verzoekt zo nodig de bedrijfsarts om de medische rapportages toe te sturen
aan de keuringsarts van PCN.
De keuringsarts meldt ontvangst formulier en rapportage aan PCN.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

1.4.

De keuringsarts nodigt betrokkene uit voor een keuring.
Mocht aanvullend onderzoek nodig zijn, dan is de keuringsarts bevoegd om dat te regelen
na toestemming van PCN.
Als de procedure langer gaat duren dan 6 weken, dan informeert de keuringsarts PCN.
De keuringsarts brengt een rapport uit aan PCN waarin is aangegeven of de deelnemer
blijvend arbeidsongeschikt is om zijn/haar betrekking te vervullen.
Na ontvangst van het advies van de keuringsarts neemt PCN een besluit over het al dan niet
toekennen van het invaliditeitspensioen en de eventuele ingangsdatum van het
invaliditeitspensioen.
PCN informeert de deelnemer.
Indien het invaliditeitspensioen wordt toegekend, berekent PCN de hoogte van het
invaliditeitspensioen en stuurt een brief aan de deelnemer met de uitkomsten van de
berekening. Verder vraagt PCN informatie op bij de deelnemer om het invaliditeitspensioen
te kunnen uitbetalen.
De deelnemer levert alle benodigde stukken in bij PCN.
PCN voert het besluit uit en keert al dan niet vanaf de vastgestelde ingangsdatum een
invaliditeitspensioen uit.
Voorwaarden voor het geneeskundig onderzoek door de keuringsarts van PCN

PCN stelt een aantal voorwaarden voordat PCN het verzoek tot geneeskundig onderzoek voor
invaliditeitspensioen in behandeling neemt:
1.

2.
3.
4.

1.5.

De werkgever betaalt de werknemer al geruime tijd het salaris door, terwijl de werknemer
niet werkt vanwege ziekte. De termijn is afhankelijk van de doorbetalingsverplichting van de
werkgever volgens de arbeidsvoorwaarden welke door de werkgever zijn afgesproken met
de werknemer, en/of voortvloeien uit toepasselijke wet- en regelgeving. De werkgever geeft
bij het aanvraagformulier een inhoudelijke onderbouwing welke termijn van
doorbetalingsverplichting van toepassing is en of deze volledig is doorlopen. De bedrijfsarts
begeleidt tijdens de ziekteperiode.
De gewenste datum uitdienst ligt tussen de 6 maanden en een jaar in de toekomst.
De datum einde doorbetalingsverplichting ligt voor de gewenste datum uitdienst.
Een volledig ingevuld aanvraagformulier medische keuring invaliditeitspensioen, zodat de
keuringsarts van PCN voldoende informatie kan verzamelen om het geneeskundig
onderzoek uit te voeren.
Hoogte van het invaliditeitspensioen

De hoogte van het invaliditeitspensioen wordt vastgesteld volgens het pensioenreglement.
Op het invaliditeitspensioen worden de inkomsten uit onderneming en arbeid als bedoeld in artikel
6 van de Wet inkomstenbelasting BES, die de deelnemer ontvangt zolang de deelnemer de AOVgerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft, in mindering gebracht voor zover deze inkomsten,
opgeteld bij het pensioen, de pensioengrondslag vermeerderd met de franchise, in het jaar waarin
recht op invaliditeitspensioen is ingegaan, overschrijden.
Dit betekent dat indien de werknemer bij u werkzaam blijft in een andere functie of elders
inkomsten heeft zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet inkomstenbelasting BES, deze inkomsten in
mindering worden gebracht op het invaliditeitspensioen. Hieronder een voorbeeld.
Het invaliditeitspensioen gaat in op 01-08-2020
Pensioengrondslag 2020
:
$19.640
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Franchise 2020
Totaal inkomen maximaal

:
:

$15.360+
$35.000

Als iemand een invaliditeitspensioen ontvangt van $11.000 bruto per jaar, dan mag hij/zij $ 24.000
aan andere inkomsten hebben, voordat PCN een korting op het invaliditeitspensioen gaat
toepassen.
1.6.

Kosten geneeskundig onderzoek

De kosten voor het geneeskundig onderzoek door de keuringsarts van PCN en de reiskosten van
de deelnemer voor dit geneeskundig onderzoek komen voor rekening van PCN.
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