Let op valkuil bij arbeidsongeschiktheid
Lichamelijk ongemak kan voor fysiotherapeuten het einde van hun loopbaan betekenen.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomt dat het hele inkomen dan in één klap
wegvalt. Maar denk niet meteen dat je tot aan je pensioen een uitkering krijgt. Vaak
loopt de verzekering maar tot 65 jaar. Dat betekent ruim 2 jaar geen inkomen.
SPF sprak met 2 fysiotherapeuten die hun vak niet meer kunnen uitoefenen. Allebei
hebben ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering en dus een uitkering. Toch zitten ze
met een inkomensgat te kijken. Hun verzekering loopt tot hun 65ste terwijl hun pensioen
pas op hun 67ste ingaat.
€ 50.000 tekort
Eén van de twee is Anja Minheere. “Het probleem is ontstaan doordat de overheid de
AOW-leeftijd naar achteren is gaan schuiven. Ons pensioenfonds paste de
pensioenleeftijd daarop aan. Bij de verzekering gebeurde dat niet automatisch. Het
opschuiven van de AOW- en pensioenleeftijd gebeurde toen ik al arbeidsongeschikt was.
Ik kon mijn verzekering niet meer oprekken naar 67 jaar. Dus nou heb ik opeens 2 jaar
geen inkomen. Dat is toch gauw een gat van € 50.000.”
Advies aan alle collega’s
Anja raadt alle collega’s aan om de polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed
te bekijken. “Zorg dat de einddatum gelijk valt met je pensioenleeftijd. Ook als de
overheid in de toekomst de AOW-leeftijd verder opschuift. Ook je pensioen schuift dan
verder op. Zorg dat je verzekering daar op aansluit.”
Een mogelijke oplossing in dit soort situaties is het vervroegen van uw pensioen.
Consequentie hiervan is wel dat de periodieke pensioenuitkering hierdoor lager uitvalt.
SPF vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de situatie waarin beide
fysiotherapeuten zijn gekomen als gevolg van hun arbeidsongeschiktheid en de
verhoging van de AOW-leeftijd. Het kan helaas maar beperkt bijdragen aan de oplossing
van dit probleem.
Wat heeft u aan onze pensioenregeling voor deze situatie? Eerder met pensioen gaan kan bij SPF
vanaf 60 jaar. Maar het pensioen is dan lager. Want u bouwt minder lang pensioen op én u moet
langer doen met uw opgebouwde pensioen. Op onze website kunt u zelf berekenen wat eerder
met pensioen gaan financieel betekent.
Sinds 1 januari 2015 is de standaard pensioenleeftijd bij SPF 67 jaar. De pensioenen die waren
opgebouwd tot 1 januari 2015 zijn toen omgerekend naar de nieuwe hogere pensioenleeftijd. De
pensioenen werden daardoor hoger. Want we rekenen op 2 jaar langer pensioen opbouw en 2 jaar
korter pensioen uitkeren.

Lees het volledige interview met Anja Minheere en Frans Ooms.
“Overheid heeft ons met probleem opgezadeld”
Frans Ooms uit Tilburg en Anja Minheere uit Venray dachten dat ze hun
financiële zaken goed hadden geregeld. Ook als hun lichaam het zou laten
afweten. Het blijkt anders uit te pakken. Beiden zijn arbeidsongeschikt en
ontvangen al maandelijks een uitkering. Die stopt 2 jaar voordat ze hun AOW
ontvangen. Zij vertellen hun relaas.

Toen Anja Minheere (55) klaar was met haar studie aan de Deventer Akademie voor
Fysiotherapie in Deventer, vertrok ze naar Duitsland om daar haar vak uit te oefenen.
Op haar 33e keerde ze terug naar Nederland om ook hier weer als fysiotherapeut aan de
slag te gaan. Omdat ze in Duitsland geen pensioen had opgebouwd, koos ze er voor om
bij SPF de maximale pensioenpremie te betalen om zo nog een inhaalslag te maken. Ook
sloot ze bij terugkeer direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Dat was maar
goed ook want in 2003, op haar 41ste, werd bij Anja MS geconstateerd. Ze werkte nog 10
jaar voor 20% als fysiotherapeute, maar in 2013 moest ze definitief stoppen en werd ze
volledig arbeidsongeschikt verklaard.
Eigen praktijk
Ook Frans Ooms (61) kwam na jaren ziek thuis te zitten. Hij begon op zijn 30e als
fysiotherapeut bij een praktijk in Oisterwijk. Hij sloot zich aan bij een maatschap en
startte later een eigen praktijk. Eerst aan huis en later in een nieuw praktijkpand. Rond
2007 kreeg Frans last van zijn pols. Dat werd van kwaad tot erger. In 2010, op zijn 54ste,
werd hij voor 100% afgekeurd. Gelukkig had ook hij een
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
Wat beiden niet wisten en niet konden voorzien, was dat de overheid de AOW
stapsgewijs zou verhogen naar nu 67 jaar en 3 maanden. Ook het pensioenfonds schoof
daarna de pensioenleeftijd op. Anja: “Op zich logische maatregelen omdat we gemiddeld
steeds langer leven. Maar bij mij brak wel de paniek uit. Mijn uitkering stopt op mijn
65ste. En ik kan de verzekering niet verlengen. De verzekeringsmaatschappij zegt niet
‘och wat zielig, we zullen er een paar jaar bij doen.’ Een brandend huis kun je niet
verzekeren.”
Krantenwijk
Anja, die alleen woont: “Ik zal de tering naar de nering moeten zetten. De auto eruit,
kleiner gaan wonen. Ruim 2 jaar geen inkomen betekent dat ik ergens € 50.000 vandaan
moet halen. Ik heb MS, een krantenwijk erbij doen is geen optie. De kans is groot dat ik
voor bijstand naar de gemeente moet.” Frans heeft iets meer geluk, omdat hij nog
eigenaar is van het voormalige praktijkpand dat hij verhuurt. “Maar ook wij hebben
stappen terug moeten doen. Van de caravan hebben we inmiddels afscheid genomen.”
“Niet zielig”
Frans benadrukt dat ze vooral niet als “zielig” willen overkomen. “We willen collegafysiotherapeuten en zelfstandigen uit andere branches wakker schudden. Ook zij hebben
misschien wel zo’n inkomensgat. En zij kunnen er nog iets aan doen.”
De twee hebben ook geen behoefte om te wijzen met een beschuldigende vinger. Frans:
“Wel willen ze dit probleem onder de aandacht brengen bij de overheid en organisaties
als KNGF, SPF en de verzekeraar. Wij zijn in een situatie terecht gekomen waar we zelf
niks aan kunnen doen. Het is overmacht. Als fysiotherapeuten hebben we alles gedaan
wat ons is aangeraden vanuit de branche. Keurig de adviezen gevolgd. En dan gebeurt je
dit. Er is niemand geweest die het opnam voor ons belang. Je voelt je in de kou gezet.”
Wie nog meer?
Anja en Frans willen graag weten hoe groot het probleem is. “Hoeveel collega’s in onze
en andere branches zitten in hetzelfde schuitje. Wellicht dat we meer gehoor vinden als
we ons als groep tot de instanties wenden.”
U kunt een reactie sturen aan Anja en Frans via info@fysiopensioen.nl onder vermelding
van ‘Anja en Frans’. Het pensioen stuurt uw reactie dan door aan Anja en Frans.

