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Uitvoeringsbesluit Arbeidsongeschiktheidspensioen  

priesters en gehonoreerd diakens (hierna: AOP-besluit) 

 
Het Bestuur van de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (hierna: PNB), 

 

gelet op artikel 21 lid 1 en 22, vijfde lid, van Pensioenreglement I, 

 

gehoord het Verantwoordingsorgaan, 

 

na overleg met de Bisschoppenconferentie, 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

PNB overeenkomstig het bepaalde in de statuten en reglementen pensioenvoorzieningen bij 

arbeidsongeschiktheid treft ter uitvoering van de kerkrechtelijke plicht van de diocesane bisschoppen om te 

voorzien in sociale bijstand bij invaliditeit ten behoeve van priesters en gehonoreerd diakens, als bedoeld in 

canon 281 § 2 van de Codex Iuris Canonici; 

 

het AOP-besluit laatstelijk is gewijzigd per besluit van 3 juni 2015; 

 

het beleid met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen en de aanvraag hieromtrent op onderdelen 

dient te worden verduidelijkt respectievelijk actualisering behoeft, 

 

 

BESLUIT: 

 
 

Artikel 1. Begrip arbeidsongeschiktheid 

1. Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is de priester of gehonoreerd diaken (hierna: clericus) die als 

gevolg van een objectief medisch vast te stellen ziekte en/of gebrek geheel of gedeeltelijk niet in staat is om in 

het kader van zijn beschikbaarheid voor de bisschop, aan wiens gezag hij volgens het kerkelijk recht is 

onderworpen, kerkelijk dienstwerk te verrichten, waartoe hij krachtens zijn wijding gehouden is. 

2. Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid kan een eventueel tekort aan voorhanden zijnde te verrichten 

werkzaamheden binnen het kerkelijk dienstwerk niet worden toegerekend aan de mate van 

arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

3. Voor de toepassing van dit uitvoeringsbesluit wordt niet als arbeidsongeschikt beschouwd de clericus die 

minder dan 35% arbeidsongeschikt is. 
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Artikel 2. Inspanningsverplichting tot re-integratie 

1. Bij arbeidsongeschiktheid is de clericus verplicht om, in samenspraak met zijn bisschop en de door het 

bisdom aangestelde (bedrijfs)arts, al het mogelijke te doen om zijn kerkelijk dienstwerk (al dan niet 

gedeeltelijk) te hervatten, dan wel ander kerkelijk dienstwerk te aanvaarden dat met zijn beperkingen te 

verenigen valt, eventueel via (bij)scholing.  

2. De in het vorige lid genoemde inspanningsverplichting van de clericus in samenspraak met zijn bisschop 

geldt nadrukkelijk ook in de periode na toekenning van het arbeidsongeschiktheidspensioen, voor zover dit 

afhankelijk van de aard der omstandigheden in redelijkheid kan worden gevergd. 

 
Artikel 3. Aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen 

1. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt bij PNB door de clericus in samenspraak met het bisdom 

aangevraagd. Deze aanvraag omvat op zijn minst: 

▪ een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (bijlage 2); 

▪ de probleemanalyse van de door het bisdom aangestelde (bedrijfs)arts; 

▪ een plan van aanpak (bijlage 3); en 

▪ een eindevaluatie (bijlage 4), waaruit blijkt dat de clericus en zijn bisschop aan hun inspanningen 

tot re-integratie hebben voldaan, en dat volledige of gedeeltelijke werkhervatting of -verandering 

niet mogelijk is gebleken. 

2. De clericus die in aanmerking wenst te komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen, dient een 

aanvraag binnen 52 weken na aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, in samenspraak met zijn bisdom, in. 

3. PNB neemt alleen volledig ingevulde aanvragen zoals bedoeld in het eerste lid in behandeling. 

4. Bij aanvragen die niet compleet zijn biedt PNB een hersteltermijn van drie maanden. Deze hersteltermijn 

kan naar het oordeel van PNB ten hoogste driemaal worden verlengd.  

5. Indien toepassing van de vorige artikelleden zou leiden tot kennelijke onbillijkheid jegens de clericus, is PNB 

bevoegd de aanvraag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen ambtshalve in behandeling te nemen. 

6. Aan dit Uitvoeringsbesluit is een handreiking gehecht (bijlage 1) die deel uitmaakt van dit besluit en waarin 

de stappen om tot een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen te komen nader zijn uitgewerkt. 

Deze handreiking en de daarin genoemde termijnen moeten als leidraad bij de aanvraag worden beschouwd. 

De termijnen zoals genoemd in dit besluit, met in achtneming van de relevante feiten en specifieke 

omstandigheden van het geval zijn, doorslaggevend.  

 
Artikel 4. Oproep en onderzoek door het PNB 

1. PNB zal de clericus naar aanleiding van zijn aanvraag om een arbeidsongeschiktheidspensioen doen 

oproepen. 

2. PNB zal de clericus daartoe op een door of namens PNB te bepalen plaats door een of meer daartoe door 

PNB aangewezen deskundigen doen onderzoeken. De mate van arbeidsongeschiktheid (percentage) wordt 

gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig en – voor zover van toepassing - aansluitend arbeidskundig 

onderzoek. 

3. De daartoe door PNB aangewezen deskundige kan, na overleg met PNB, de in het eerste lid bedoelde 

deelnemers oproepen, ondervragen, doen oproepen, doen ondervragen en onderzoeken of doen onderzoeken 

door een of meer door hem daartoe aangewezen deskundigen. 

 
Artikel 5. Deskundigen 

1. PNB wijst als deskundigen vaste verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen aan, verspreid over het land. 

2. De verzekeringsarts onderzoekt de clericus om te beoordelen of en in hoeverre deze als rechtstreeks gevolg 

van objectief vast te stellen ziekte en/of gebrek geheel of gedeeltelijk niet in staat is om arbeid te verrichten 

overeenkomstig artikel 1.  

3. De arbeidsdeskundige adviseert PNB over een vast te stellen arbeidsongeschiktheids-percentage mede aan 

de hand van het rapport van de verzekeringsarts en de nog voor de clericus resterende mogelijkheden tot het 

verrichten van kerkelijk dienstwerk in het kader van zijn beschikbaarheid voor de bisschop, eventueel via 
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(bij)scholing.  

4. Alvorens het eindadvies wordt uitgebracht stelt de arbeidsdeskundige het betreffende bisdom in de 

gelegenheid haar visie ten aanzien van de re-integratiemogelijkheden aan hem kenbaar te maken. 

5. De rapportages van de verzekeringsarts en van de arbeidsdeskundige kunnen worden gedeeld met de 

(bedrijfs)arts respectievelijk met de casemanager van het betreffende bisdom, nadat hiervoor toestemming is 

verkregen door de clericus. 

 
Artikel 6. Recht op en ingang van het arbeidsongeschiktheidspensioen 

1. PNB beslist binnen zes weken nadat een complete aanvraag is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met zes 

weken worden verlengd. PNB beslist op basis van de in artikel 5 vermelde rapporten en met inachtneming van 

alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. 

2. Het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen gaat niet eerder in dan vanaf de datum van de eerste aanvraag 

en nadat de arbeidsongeschiktheid onafgebroken 52 weken heeft geduurd en na afloop van dat tijdvak 

voortduurt. 

3. Voor het bepalen van het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het vorige lid, worden perioden van 

arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 

4. Als eerste dag van de arbeidsongeschiktheid geldt de eerste werkdag, waarop wegens ziekte en/of gebrek 

niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. 

5. De clericus die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen komt tevens in aanmerking voor 

premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw. De voorwaarden hieromtrent zijn vastgelegd in artikel 6 

van Pensioenreglement I. 

 
Artikel 7. Einde van het arbeidsongeschiktheidspensioen 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt zodra de arbeidsongeschiktheid is geëindigd, maar uiterlijk op 

de eerste dag van de maand waarin de clericus de pensioendatum, zoals bedoeld in Pensioenreglement I, 

bereikt. 

 
Artikel 8. Herhaling medisch en arbeidskundig onderzoek 

1. PNB kan uit eigen beweging de clericus na verloop van tijd onderwerpen aan een herhaling van het 

onderzoek, zoals bedoeld in artikel 4 en artikel 5 van dit besluit. Het onderzoek kan resulteren in een hoger of 

lager arbeidsongeschiktheidspensioen dan wel in een intrekking of heropening van voornoemd pensioen. 

2. Herhaling van het onderzoek zoals genoemd in het vorige lid vindt in beginsel eens in de drie jaar plaats – 

of eerder indien daartoe naar het oordeel van PNB gelet op de specifieke omstandigheden van het geval 

aanleiding bestaat –, tot vijf jaar voor het bereiken van de pensioendatum zoals bedoeld in Pensioenreglement 

I. Afhankelijk van de medische situatie van de clericus kan PNB besluiten om de frequentie van het onderzoek 

aan te passen. 

3. PNB besluit in ieder geval tot nadere onderzoeken indien de clericus zijn klerikale staat verliest. In dat geval 

geldt, in afwijking van artikel 1, het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’ ingevolge de Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen. 

4. Onverminderd de vorige leden, kan de clericus in samenspraak met zijn bisschop PNB verzoeken om een 

herhaling van het onderzoek. 

 
Artikel 9. Anticumulatie inkomsten en arbeidsongeschiktheidspensioen 

1. Indien en zodra de clericus aanvullende inkomsten geniet, dient hij dit uit eigen beweging bij PNB te melden. 

PNB zal jaarlijks vragen om een verklaring te ondertekenen waarin dient te worden aangegeven of en in 

hoeverre de inkomstensituatie is gewijzigd. Ook kan PNB – voor zover noodzakelijk - aanvullende officiële 

documentatie opvragen ter verduidelijking van de inkomstensituatie ten behoeve van een juiste vaststelling 

van het recht, de hoogte en de duur van het arbeidsongeschiktheidspensioen. 

2. Voor zover deze aanvullende bruto-inkomsten het door de Belastingdienst gehanteerde bedrag voor 

vrijwilligerswerk (€ 1.800 stand 2021) overschrijden wordt 70% van het meerdere op het bruto 
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arbeidsongeschiktheidspensioen van betrokkene in mindering gebracht.  

 
Artikel 10. Bezwaar 

1. De clericus kan conform artikel 43 van de statuten van PNB tegen een beslissing op zijn aanvraag tot 

toekenning van een arbeidsongeschiktheidspensioen of tegen een beslissing in het kader van een herziening 

dan wel een heropening van een arbeidsongeschiktheidspensioen bezwaar maken bij het Bestuur van PNB. De 

procedure omtrent klachten en geschillen is uitgewerkt in een klachten- en geschillenregeling en beschikbaar 

op de website van PNB. 

2. Indien en voor zover relevant in het concrete geschil wint het Bestuur, alvorens op het bezwaarschrift te 

beslissen, het oordeel in van een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige als bedoeld in artikel 5. Deze 

deskundigen zijn niet betrokken geweest bij de aangevochten beslissing. 

3. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. 

 
Artikel 11. Verplichting tot het verstrekken van inlichtingen 

De clericus aan wie een arbeidsongeschiktheidspensioen is toegekend, is verplicht aan PNB, op verzoek of 

onverwijld uit eigen beweging, alle feiten en omstandigheden mee te delen, waarvan hem redelijkerwijs 

duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op pensioen, de hoogte van het pensioen, het 

geldend maken van het recht op pensioen of op het pensioenbedrag dat wordt uitgekeerd. 

 
Artikel 12. Onvoorziene gevallen, titel en inwerkingtreding 

1. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het Bestuur na overleg met het desbetreffende bisdom. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘AOP-besluit priesters en gehonoreerd diakens’. 

3. Dit AOP-besluit treedt in werking op 1 juli 2021 en vervangt het ‘Uitvoeringsbesluit 

arbeidsongeschiktheidspensioen voor priesters en diakens’ van 20 september 2004, zoals laatstelijk herzien 

per 3 juni 2015.  

 
 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 juni 2021. 
 
 
 
 

J.L.M. van Susante A.J.H.N. van de Wiel 

(Voorzitter) (Secretaris) 
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Bijlage 1 

 

Handreiking aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen 
Voor priesters en gehonoreerd diakens 

 

Deze handreiking betreft een uitwerking van de aanvraagprocedure voor een arbeidsongeschiktheidspensioen 
zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van het AOP-besluit. Deze handreiking en de daarin genoemde termijnen moeten 
als leidraad bij de aanvraag worden beschouwd. Uiteindelijk zijn de termijnen zoals bedoeld in dit 
Uitvoeringsbesluit, met in achtneming van de relevante feiten en specifieke omstandigheden van het geval, 
doorslaggevend. 

 

Deze handreiking is primair bedoeld voor de bisdommen en de pensioenuitvoeringsorganisatie en dient als 
hulpmiddel bij het doorlopen van een arbeidsongeschiktheidstraject bij voornoemde deelnemerscategorieën. 

 

“Centraal staat de arbeidsongeschikte clericus. Alles is erop gericht om de arbeidsongeschikte te blijven betrekken 
bij werkzaamheden in het kader van zijn beschikbaarheid voor de bisschop. Immers het is een ervaringsgegeven 
dat hoe langer de arbeidsongeschikte uit het (arbeids)proces is, hoe groter de afstand wordt tot zijn arbeid.” 
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Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen 
 
In de tabel vanaf de volgende pagina worden de navolgende begrippen en afkortingen gebruikt: 
 

ABTN: Actuariële en bedrijfstechnische nota (het bedrijfsplan van het pensioenfonds); 

zie ook website www.pnb.nl  

AD: Arbeidsdeskundige zoals aangewezen door het PNB-Bestuur in de zin van het 

Uitvoeringsbesluit. 

AO: Arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit. 

AOP: Het arbeidsongeschiktheidspensioen zoals bedoeld in Pensioenreglement I. 

AOP-besluit: Het AOP-besluit priesters en gehonoreerd diakens, zoals laatstelijk is vastgesteld 

op 9 juni 2021. 

AZL Pensioenuitvoering De pensioenadministrateur van PNB. 

(bedrijfs)arts: De door het bisdom aangestelde (bedrijfs)arts die primair betrokken is bij de 

behandeling van de arbeidsongeschikte clericus vanuit de verantwoordelijkheid 

van het bisdom. 

Casemanager: Het door het bisdom aangestelde vaste aanspreekpunt voor de 

arbeidsongeschikte clericus en het PNB. 

Clericus: De deelnemer als bedoeld in artikel 1, derde lid sub a en c Pensioenreglement I, 

voor zover het een priester of gehonoreerd diaken betreft. 

Eindevaluatie:  Het plan van aanpak dat als bijlage 4 bij het AOP-besluit is gevoegd. 

Plan van aanpak: Het plan van aanpak dat als bijlage 3 bij het AOP-besluit is gevoegd. 

Probleemanalyse: Is de clericus bijna 6 weken ziek? Dan heeft hij 1 of meer gesprekken gehad met 

de door het bisdom aangestelde (bedrijfs)arts. De arts bekijkt welke activiteiten 

hij wel of niet kan doen. Hij maakt na dit onderzoek een Probleemanalyse. Hierin 

staat wat nodig is voor de re-integratie. Met al deze gegevens bekijkt de clericus 

met de arts hoe hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De clericus en het 

bisdom krijgen de Probleemanalyse uiterlijk in de zesde week nadat de clericus 

zich heeft ziekgemeld. 

VA: Verzekeringsarts zoals aangewezen door het PNB-Bestuur in de zin van het 

Uitvoeringsbesluit. 

 
  

http://www.pnb.nl/
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Stap  Omschrijving Beoogde actie Actiehouder 

0. Jaarlijkse inventarisatie 
arbeidsongeschikten t.b.v. 
actuariële inschatting 
voorziening AOP 

▪ Alle bisdommen ontvangen 1x per 
jaar een verzoek om aan te geven of 
en zo ja hoeveel personen op dat 
moment langer dan 6 weken ziek zijn 
en naar verwachting op termijn 
kunnen instromen in de AOP-
voorziening. 

PNB  

 
Jaar 1 

 

1. Registratie 
arbeidsongeschiktheid  

▪ Vastleggen 1ste dag 
arbeidsongeschiktheid 

▪ Melding bij door het bisdom 
aangestelde (bedrijf)sarts 

▪ Aanwijzen casemanager bisdom 
▪ Start opbouw AO-dossier 

Bisdom 

2. Week 6: probleemanalyse ▪ Oorzaak arbeidsongeschiktheid 
▪ Verwachte duur 

arbeidsongeschiktheid 
▪ Omvang beperkingen 
▪ Preventiemaatregelen 
▪ Verkenning re-

integratiemogelijkheden 

 (bedrijfs)arts 

3. Week 8: Plan van aanpak ▪ Aandacht voor het verloop 
arbeidsongeschiktheid staat centraal 

▪ Afspraken conform format ‘Plan van 
Aanpak – kerkelijk’ vastleggen 

▪ Maatregelen terugkeer naar 
werk/aanpassen werk/ander passend 
werk (re-integratie) 

Bisdom samen met de clericus 

4. Week 9 t/m 41: Uitvoering 
plan van aanpak 

▪ Inzet is revalidatie → gericht op 
hersteld melding → einde 
arbeidsongeschiktheid, of  

▪ Volgen van de ontwikkelingen 
(frequentie afhankelijk van individueel 
geval), en 

▪ Eventueel bijstellen van acties in Plan 
van Aanpak 

Bisdom en clericus i.o.m. 
(bedrijfs)arts 

5. Uiterlijk week 42: 
Eindevaluatie 

▪ Is er uitzicht op herstel voor week 52 
→ einde arbeidsongeschiktheid; zo 
nee: 

▪ bevindingen conform format 
‘Eindevaluatie – kerkelijk’ vastleggen 
 

Bisdom en clericus i.o.m. 
(bedrijfs)arts 

6a. Week 42: Vooraankondiging  
aanvraag bij PNB 

E-mail aan PNB (eventueel telefonische 
afstemming over aan te leveren 
stukken) 

Casemanager bisdom 

6b. Week 42: Voorwaarden 
aanvraag PNB delen en 
voorlopige afspraak VA + AD 
inplannen  

▪ Voorlopige toets PNB op 
compleetheid dossier 

▪ Voorlopige afspraak VA + AD 
inplannen 

 
 

PNB/AZL Pensioenuitvoering  
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Stap  Omschrijving Beoogde actie Actiehouder 

7. Week 52: Formele aanvraag E-mail:  
▪ Aanvraagformulier (inclusief 

toestemming clericus overdracht 
dossier) 

▪ AO-dossier: 
o Probleemanalyse 
o Plan van aanpak 
o Formulier eindevaluatie  
o Overig (optioneel) 

Bisdom/clericus  

 
Jaar 2 e.v.  

 

8. Week 53-54: Beoordeling 
dossier 

Beoordeling compleetheid dossier 
 

PNB/AZL Pensioenuitvoering  

9. Week 53-54: terugkoppeling 
aan bisdom + clericus 

▪ Verzoek aanvullende info, of 
▪ Bevestiging compleetheid met 

melding dat dossier wordt 
overgedragen aan VA en AD 

▪ Afspraak VA en AD (stap 6b) definitief 
bevestigen) 

PNB/AZL Pensioenuitvoering 

10. Week 54: Overdracht dossier 
aan VA 

Compleet dossier overdragen aan VA, 
tevens contactgegevens VA delen met 
(bedrijfs)arts bisdom zodat 
laatstgenoemde kan zorgdragen voor 
rechtstreekse aanlevering medische 
informatie aan VA. 

PNB/AZL Pensioenuitvoering  

11a. Week 55: Beoordeling door 
VA 

▪ Afspraak VA met de clericus,  
▪ Rapport VA overdracht aan AD, tenzij 

volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt 

VA 

11b. Week 55: Beoordeling door 
AD 

▪ Afspraak AD met clericus, 
▪ Beoordeling rapport VA → functies 

met inachtneming “kerkelijk 
dienstwerk” (individueel bepaald) en 
raadpleging betreffend bisdom inzake 
haar visie ten aanzien van de re-
integratiemogelijkheden 

AD 

12. Week 56: Eindadvies VA/AD Eindadvies van VA en/of AD aan PNB  
over de arbeidsongeschiktheid   

VA/AD 

13. Week 57: Besluit PNB op 
eindadvies VA/AD 

Advies overnemen, tenzij twijfels 
omtrent inhoud dan wel wijze van 
totstandkoming + berekening maken 
AOP en premievrije voortzetting 

PNB/AZL Pensioenuitvoering 

14. Week 58: Mededeling  
beslissing PNB aan clericus 

1. Brief naar clericus: 
▪ Beslissing 
▪ Recht, hoogte en duur AOP 
▪ Hoogte premievrije voortzetting 
▪ Informeren over vervolgprocedure 

(herkeuringen) en contactmomenten 
▪ Wijzen op bezwaarmogelijkheden 
2. Kopie beslissing naar casemanager 

bisdom inclusief kopie rapportage 
AD + kopie rapportage VA aan 
(bedrijfs)arts  

PNB/AZL Pensioenuitvoering 
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Stap  Omschrijving Beoogde actie Actiehouder 

15. Week 104: terugkerende 
contactmomenten 

▪ Jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht 
▪ Jaarlijkse nieuwsbrieven 
▪ Jaarlijks brief: “hoe gaat het met u?”, 

(inkomens)situatie gewijzigd, 
ondersteuning nodig? 

▪ Jaarlijks contact casemanager bisdom 

PNB/AZL Pensioenuitvoering 

16. In jaar 4 (of eerder o.b.v. 
beoordeling reactie jaarlijkse 
uitvraag dan wel advies AD 
afbouwschema): herkeuring 
tenzij duurzaam en volledig 
AO c.q. tot 5 jaar voor de 
pensioendatum 

▪ Aankondiging naar clericus 
▪ Verzoek aan VA conform stap 10 
▪ Beoordelen rapport VA/AD 
▪ Dossier beëindigen/omvang AO 

stijgt/daalt/afbouwschema 
▪ Terugkoppeling aan clericus 

PNB/AZL Pensioenuitvoering/ 
VA/AD 

 
Stap 16 wordt binnen een cyclus van drie jaar (of eerder o.b.v. beoordeling reactie jaarlijkse uitvraag dan wel 
advies AD afbouwschema) herhaald tot dat de clericus de leeftijd van 5 jaar voor de pensioendatum heeft bereikt, 
tenzij duurzaam en volledig AO. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier 
Arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting pensioenopbouw  

voor geïncardineerde priesters en gehonoreerde diakens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie: 01-2021 
Proces:  02.19.02 

 

 

josephst
Text Box
AOP-besluitBijlage 2



 

Pagina: 2 

Klantnummer: 011-____________-01 

Datum: __________________ 

 

 

1. Inleiding 

 

Met dit formulier vraagt u een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de 

pensioenopbouw aan voor een geïncardineerde priester of gehonoreerde diaken bij de Instelling 

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (het PNB). De basis voor deze aanvraag wordt 

gevormd door Pensioenreglement I en het Uitvoeringsbesluit arbeidsongeschiktheidspensioen. 

 

Vul dit formulier compleet in en laat dit namens het betreffende bisdom ondertekenen door de 

casemanager en de deelnemer zelf. Dien dit formulier op zijn vroegst in vanaf week 43 maar uiterlijk in 

week 52 na aanvang van de eerste ziektedag.  

Let op: alleen complete aanvragen worden in behandeling worden genomen. Bij een niet-complete 

aanlevering worden geen voorschotten verstrekt. 

 

2. Algemene  gegevens 

 

Naam bisdom:    ________________________________________________________________________________ 

 

Naam casemanager:   ________________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer casemanager:  ________________________________________________________________________________ 

 

E-mailadres casemanager:  ________________________________________________________________________________ 

 

Naam bedrijfsarts/arbodienst: ________________________________________________________________________________ 

 

Naam deelnemer:   ________________________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum:   ________________________________________________________________________________ 

 

Klantnummer PNB:   ________________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer deelnemer:  ________________________________________________________________________________ 

 

E-mailadres deelnemer:  ________________________________________________________________________________ 

 

Eerste ziektedag:    ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina: 3 

Klantnummer: 011-____________-01 

Datum: __________________ 

 

3. Mee te sturen bijlagen 

Stuur bij deze aanvraag de volgende bijlagen mee: 

□ probleemanalyse, 

□ plan van aanpak, 

□ eindevaluatie, 

□ overig (optioneel, bijvoorbeeld tussentijdse evaluatie). 

 

4. Vertrouwelijkheid 

Uiteraard worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor 

de beoordeling van uw aanvraag en in het kader van eventuele toekomstige herkeuringen. De 

vragenlijst en bijlagen worden opgeborgen in uw persoonlijk dossier.  

Met de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het bisdom en het PNB om de 

daarvoor noodzakelijke formulieren en rapporten, voor zover in het kader van deze aanvraag  van 

belang, onderling uit te wisselen. 

 

Wij wijzen u erop dat u uw toestemming te allen tijde mag intrekken. Deze intrekking heeft geen 

invloed op de legitimiteit van de betreffende verwerkingen vóór intrekking. Intrekken van uw 

toestemming kan eenvoudig door ons een vormloze brief of e-mail te sturen waarop u dit kenbaar 

maakt. 

 

5. Ondertekening 

 

Datum:    …………………………………………………… 

 

Naam deelnemer:   …………………………………………………… 

 

Handtekening:   …………………………………………………… 

 

Naam casemanager: …………………………………………………… 

 

Handtekening:   …………………………………………………… 

 

6. Vervolg 

Indien uw aanvraag compleet is en in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt dat aan de geldende 

re-integratieverplichtingen is voldaan, wordt uw dossier overgedragen aan de verzekeringsarts van 

het PNB. Vervolgens wordt een afspraak met de deelnemer gemaakt voor een onderzoek  door de 

verzekeringsarts. Aansluitend volgt, voor zover de verzekeringsarts dit noodzakelijk acht, een 

arbeidsdeskundig onderzoek. Het PNB neemt vervolgens op basis van de rapportages van de 

verzekeringsarts en arbeidsdeskundige een besluit over de toekenning van het 

arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Ervan 

uitgaande dat het dossier compleet is en de afspraken binnen de planning worden afgerond ontvangt u 

dit besluit uiterlijk in week 58 na aanvang van uw eerste ziektedag.  

 

Stuur dit formulier met bijlagen naar: 

pf-pnb@azl.eu 

T.a.v. afdeling Pensioenuitvoering bijzonderheden 

mailto:pf-pnb@azl.eu
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Plan van aanpak re-integratie 
Als een priester of gehonoreerde diaken ziek is, gaat u samen aan de slag met de re-integratie. U maakt 

afspraken die u vastlegt in het Plan van aanpak. U vult het Plan van aanpak samen met de priester of 

gehonoreerde diaken in uiterlijk in week 8 na de eerste ziektedag dan wel 2 weken na de 

Probleemanalyse van de bedrijfsarts. 

Bewaar het formulier in uw eigen administratie en geef de priester of gehonoreerde diaken een kopie. 

Het Plan van aanpak maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier.  

1. Priester of gehonoreerde diaken 

Voorletters en achternaam 
 

________________________________________________________ 

Burgerservicenummer 
 

________________________________________________________ 

  
 

2. Bisdom 

Naam van het Bisdom  
 

________________________________________________________ 

Naam van de 
contactpersoon bij Bisdom  
 
E-mailadres van de 
contactpersoon bij Bisdom 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________ 

Naam en plaats van de 
Kerkelijke Instelling waar de 
clericus is benoemd. 
 
 

________________________________________________________ 

 

3. Arbodienst/bedrijfsarts 

 

Naam bedrijfsarts*  
 

_______________________________________________________ 

*= bedrijfsarts die de 

Probleemanalyse heeft opgesteld  
 

Telefoonnummer bedrijfsarts ______________________________________________________ 

Emailadres bedrijfsarts  ______________________________________________________ 
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4. Ambt waarin de priester of gehonoreerde diaken is benoemd 

 

Ambt 
 
 

________________________________________________________ 

Omschrijf de laatste 
werkzaamheden die de 
priester of gehonoreerde 
diaken verrichtte vóór de 
ziekmelding  
 

________________________________________________________ 

 

5. Visie priester of gehonoreerde diaken en kerkelijke instelling 

 

Geef de visie van de 
priester of gehonoreerde 
diaken over zijn functie en 
zijn arbeidsmogelijkheden  
 
 

 
 
________________________________________________________ 
 

  
Geef de visie van de 
kerkelijke instelling over de 
functie en de arbeids-
mogelijkheden van de 
priester of gehonoreerde 
diaken 

 
 
 
________________________________________________________ 

 

 

6. Einddoel re-integratie 

Bij arbeidsongeschiktheid is de priester of gehonoreerde diaken verplicht om in overleg met zijn 
bedrijfsarts en met de bisschop zo spoedig mogelijk al het mogelijke te doen om zijn werk al dan niet 
gedeeltelijk te hervatten dan wel ander werk - in het kader van zijn beschikbaarheid voor de bisschop 
- te aanvaarden dat met zijn beperkingen te verenigen valt, eventueel via (bij)scholing1.  
 
Het einddoel van de re-integratie is dat de priester of gehonoreerde diaken weer in zijn oude functie 
gaat werken.  
Als dat niet kan, probeert de kerkelijke instelling samen met de bisschop een andere functie in het 
kader van de beschikbaarheid voor de bisschop te vinden. 
 
Bij het einddoel gaat het om de doelstelling die u op lange termijn wilt bereiken. Het gaat dus niet 
alleen om de doelstelling na 1 jaar ziekte, maar ook daarna. Dit einddoel baseert u op het advies van 
de bedrijfsarts uit de Probleemanalyse. Heeft u een ander einddoel dan het advies van de 
bedrijfsarts, geef dan aan wat hiervan de reden is. 

 
1 Zie ook artikel 3 jo. artikel 1, lid 1, Uitvoeringsbesluit Vaststelling en wijziging arbeidsongeschiktheidspensioen voor 

priesters en gehonoreerde diakens 
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Wat is het einddoel van de 
re-integratie?  
 

 
U kunt meerdere vakjes aankruisen 

 
o Werkhervatting in de eigen functie 
o Gedeeltelijke werkhervatting in de eigen functie 
o Werkhervatting in de eigen functie met aanpassingen 
o Werkhervatting in een andere functie in het kader van de 

beschikbaarheid voor de bisschop 
o Gedeeltelijke werkhervatting in een andere functie in het 

kader van de beschikbaarheid voor de bisschop 
 o Ander einddoel dan het advies van uw bedrijfsarts, 

namelijk____________________________ 
  

 

7. Afspraken re-integratie 

Vul de activiteiten in die ondernomen moeten worden om de priester of gehonoreerde diaken te re-
integreren.  
Betrek hierbij de Probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts. Geef ook aan  
wie de activiteiten moet uitvoeren en wat daarvoor de planning is. Wijken de activiteiten af van  
het advies van de bedrijfsarts, motiveer dat dan. 

 

 

Werkinhoud 

Aanpassingen met het oog op verbetering werkbalans, vermindering werkbelasting, aanpassing 
takenpakket, tijdelijk andere functie, verbetering planning, assistentie collega’s, verbeteren 
vaardigheden, coaching, etc.  

Activiteit Wie  Planning/wanneer 

   

   

   

 

Werkomstandigheden 

Aanpassingen werkruimte, hulpmiddelen (digitaal, anderszins), aanpassing werktijden, reistijden etc. 

Activiteit Wie  Planning/wanneer 
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Werkverhoudingen 

Aanpassing/verbetering in werkoverleg, bemiddeling, oplossen conflict, etc.  

Activiteit Wie  Planning/wanneer 

   

   

   

 

 

Sociaal medische zaken 

Deze acties vinden plaats op advies van de bedrijfsarts 

Activiteit Wie  Planning/wanneer 

   

   

   

 

 

Overige activiteiten 

Activiteiten die u niet kwijt kunt in bovenstaande categorieën 

Activiteit Wie  Planning/wanneer 

   

   

   

 

Overzicht van (geplande) contactmomenten: 

Datum overleg: Onderwerp van bespreking:  Wie: 

   

   

   

   

   

 

 

8. Te laat opstellen Plan van aanpak 

 
 
 
Als het Plan van aanpak te laat is 
opgesteld, wat is daarvan dan de reden? 

Is het Plan van aanpak meer dan 2 weken na de 
Probleemanalyse opgesteld, geef hiervoor dan de reden. 
 

 

____________________________________________ 
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9. Ondertekening  

 Bisdom  
 
 

Priester of gehonoreerde diaken 

Naam Bisdom 
 
 

__________________________ ___________________________ 

Namens het Bisdom 
(naam) 
 
(functie) 
 
 
Datum  
 
 

 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
 

 
__________________________ 
 
___________________________ 
 
 
___________________________ 
 

 
 
Handtekening 
 
 

 
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 
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Eindevaluatie  
Als een priester of gehonoreerde diaken langdurig ziek is, kan hij binnen negen maanden na de 
eerste ziektedag een arbeidsongeschiktheidspensioen bij PNB aanvragen.1 De aanvraag wordt door 
PNB alleen in behandeling genomen als een schriftelijke rapportage van de bisschop en de 
bedrijfsarts beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de priester of gehonoreerde diaken en zijn bisschop 
aan hun inspanningen tot re-integratie hebben voldaan en dat volledige of gedeeltelijke (parttime) 
werkhervatting of -verandering niet mogelijk is gebleken2.  
 

U vult deze Eindevaluatie samen met de priester of gehonoreerde diaken in uiterlijk in week 42 na de 
eerste ziektedag. Bewaar dit formulier in uw eigen administratie en geef de priester of gehonoreerde 
diaken een kopie. Deze Eindevaluatie maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier.  

 

1. Priester of gehonoreerde diaken 

Voorletters en achternaam 
 

________________________________________________________ 

Adres  ________________________________________________________ 
 
Geboortedatum 
 

 
________________________________________________________ 

Burgerservicenummer 
 

________________________________________________________ 

Telefoonnummer  
 

________________________________________________________ 

E-mailadres  
 

________________________________________________________ 

 

2. Bisdom 

Naam  
 

________________________________________________________ 

Naam contactpersoon  
 

________________________________________________________ 

Functie contactpersoon  
 

________________________________________________________ 

Adres  
 

________________________________________________________ 

Telefoonnummer 
contactpersoon  
 

 
________________________________________________________ 
 

E-mailadres 
contactpersoon  
 
 

 
_______________________________________________________ 

 
1   Het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen kan niet eerder ingaan dan 52 weken na de eerste ziektedag. 
2 Zie ook artikel 4, lid 4, Uitvoeringsbesluit Vaststelling en wijziging arbeidsongeschiktheidspensioen voor 
priesters en gehonoreerde diakens 
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3. Arbodienst/bedrijfsarts 

 
Naam arbodienst 

 

 
________________________________________________________ 

Naam bedrijfsarts  ________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer 
bedrijfsarts  
 

 
________________________________________________________ 

E-mailadres bedrijfsarts 
 

________________________________________________________ 

 

4. Stand van zaken werkhervatting  

 
Stand van zaken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt meerdere vakjes aankruisen 

 
o De priester of gehonoreerde diaken verricht zijn eigen 

functie 
Uren per week _______ Sinds _____________ 
 

o De priester of gehonoreerde diaken verricht zijn eigen 
functie met aanpassingen 
Uren per week _______ Sinds _____________ 
De aanpassingen zijn: 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

o De priester of gehonoreerde diaken verricht een andere 
functie  
Uren per week _______ Sinds _____________ 
Functie _______________________________ 
 

o De priester of gehonoreerde diaken werkt nu niet, maar kan 
in de toekomst wel werken 
Geef aan waarom de priester of gehonoreerde diaken nog 
niet werkt: 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
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Zijn er nog mogelijkheden 
voor werkhervatting in een 
andere functie in het kader 
van de beschikbaarheid 
voor de bisschop?  

o De priester of gehonoreerde diaken kan niet werken en is 
niet belastbaar voor werk 

 
 
 

o Ja 
Geef aan welke mogelijkheden er nog zijn: 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

o Nee,  
Reden: 

  
 

5. Verantwoording van de re-integratieactiviteiten  

 

Zijn de afgesproken re-integratie-activiteiten volgens plan uitgevoerd? 

o Ja 

o Nee  => omschrijf hieronder waarom niet. Hebben meningsverschillen tussen de priester of 

gehonoreerde diaken en u daarbij een rol gespeeld? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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6. Documenten  

 
Bij dit Eindverslag zijn de 
volgende documenten 
gevoegd: 
 
NB Eventuele medische 
informatie moet altijd door 
de priester of 
gehonoreerde diaken zelf 
aangeleverd worden,  
niet door de kerkelijke 
instelling  

 
U kunt meerdere vakjes aankruisen 

 
o Probleemanalyse 
o Bijstelling(en) Probleemanalyse 
o Plan van aanpak 
o Bijstelling(en) plan van aanpak 
o Bijlagen. Benoem welke, bijvoorbeeld een 

arbeidsdeskundige rapportage 
______________________________________________ 

 

7. Ondertekening  

 Bisdom 
 
 

Priester of gehonoreerde diaken 

Naam 
 
Namens het bisdom 
(naam) 
 
(functie) 
 

__________________________ 
 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

___________________________ 

Datum  
 
 

___________________________ 
 

__________________________ 

Handtekening 
 
 

___________________________ ___________________________ 
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