[naam]
[adres]
Onderwerp: toekenning ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AOP)
Beste [naam],
[Vast tekstblok]
Wij hebben uw aanvraag voor arbeidsongeschiktheidspensioen verwerkt. In deze brief leest u wat dit voor u
betekent.
[Keuze 1 / als het Arbeidsongeschiktheidspensioen nihil is]

Wij kennen u ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen toe
Op dit moment is de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen nihil. Dat komt doordat uw WIA-jaarloon
hoger is dan uw pensioengevend jaarinkomen van voordat uw WIA-uitkering inging, of doordat u uw
restverdiencapaciteit niet invult. Als uw situatie verandert gaan we de hoogte van uw
arbeidsongeschiktheidspensioen opnieuw vaststellen. Het is mogelijk dat uw arbeidsongeschiktheidspensioen
dan wel tot uitbetaling komt.
[Keuze 1 / als het Arbeidsongeschiktheidspensioen > 0]

U krijgt ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Vanaf [ingangsdatum AOP] heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Uw AOP bedraagt bruto € [actueel
recht] per maand. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering van UWV, waar u met ingang van [ingangsdatum
WIA] recht op heeft.
[Keuze 1 / als het Arbeidsongeschiktheidspensioen > 0 en is beëindigd]

U krijgt ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
U heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen over de periode [ingangsdatum AOP] tot [einddatum AOP].
AOP is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering van UWV, waar u over de
periode [ingangsdatum WIA] tot [einddatum WIA] recht op heeft gehad.

[Keuze 2 / wel Voortzetting Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid]

Wij hebben uw premievrije pensioenopbouw toegekend
Dat betekent dat wij vanaf de ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheidspensioen uw pensioen premievrij
voortzetten tot uiterlijk de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is van positieve invloed op uw ouderdoms- en
nabestaandenpensioen. Uw pensioenopbouw wordt gedeeltelijk voortgezet voor het deel dat u arbeidsongeschikt
bent op basis van de inkomsten die u had voordat u ziek werd.
[Keuze 2 / geen Voortzetting Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid]

Geen premievrije pensioenopbouw
Uw aanvraag voor arbeidsongeschiktheidspensioen leidt vooralsnog niet tot premievrije pensioenopbouw. Dat
komt omdat u nog steeds in dienst bent. Wijzigt uw dienstverband, of wordt u ontslagen? Dan ontvangen wij deze
informatie van uw (ex-)werkgever. U hoeft ons hierover niet te informeren.

[Keuze 3 / bij een nabetaling]

U krijgt een nabetaling
U ontvangt een nabetaling over de periode [ingangsdatum AOP] tot 1 [lusmaand] [jaar]. Voor de hoogte van de
nabetaling verwijzen wij u naar de betaalspecificatie die u binnenkort ontvangt.]
[Keuze 4 / bij een voorschot]

U heeft een voorschot ontvangen
In onze brief van 18 juni 2019 hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om een maandelijks voorschot
aan te vragen. U heeft toen een voorschot aangevraagd. Wij hebben uw AOP nu definitief vastgesteld. Dat
betekent dat uw voorschot nu stopt. U krijgt nu uw definitieve AOP. Wij houden uw al ontvangen voorschot in op
de nabetaling die u ontvangt.

[Vast tekstblok]
Wanneer betalen wij uw ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen uit?
In de maand [lusmaand] ontvangt u de betaling op uw IBAN-rekeningnummer [IBAN].
U heeft ervoor gekozen de loonheffingskorting [4niet]4 door ABP te laten toepassen.
[Vast tekstblok]
Tot wanneer heeft u recht/ontvangt u ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen?
U heeft recht op AOP tot uiterlijk uw AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij UWV uw WIA-uitkering eerder dan uw AOWgerechtigde leeftijd beëindigt. Wijzigt UWV uw WIA-uitkering naar een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u
maximaal 10 jaar recht op AOP.
U hoeft ons niet te informeren over wijzigingen van uw WIA-uitkering
Wij ontvangen informatie van UWV over uw WIA-uitkering. Uw WIA heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van
uw AOP. Als uw WIA-uitkering verandert krijgen wij dat door van UWV. U hoeft daarom zelf niets op te sturen. Wij
beoordelen de wijzigingen van uw WIA-uitkering en u ontvangt vanzelf bericht wanneer uw AOP is gewijzigd.
[Vast tekstblok]
Op MijnABP leest u meer informatie
Op MijnABP leest u uw komende nettobetaling (alleen als u een betaling gaat ontvangen). Als u premievrij
pensioen opbouwt wordt dit ook getoond.
Heeft u vragen?
Bel dan gerust onze Klantenservice op telefoonnummer 045 579 69 75. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8
tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet, namens ABP

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG

[Vast tekstblok]

Uitgangspunten
Uw WIA-uitkering van UWV
U bent [gedeeltelijk] [volledig] arbeidsongeschikt.
WIA-dagloon en WIA-jaarloon
Het WIA-dagloon wordt door UWV vastgesteld op basis van het inkomen dat u verdiende voordat u ziek werd. De
hoogte van het WIA-dagloon ontvangen wij van UWV en bedraagt € [WIA-dagloon/ongemaximeerd dagloon]. Op
jaarbasis bedraagt dit € [WIA-jaarloon].

[Keuze / als het Arbeidsongeschiktheidspensioen > 0]

Bruto/netto
Uw arbeidsongeschiktheidspensioen per maand:
Uw uitkering van ABP bedraagt per maand:
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen bruto
Andere uitkeringen
Af: bijdrage Zvw
Af: loonheffing

€
€
€
€

[bedrag]
[bedrag]
[bedrag]
[bedrag]

Dit is netto

€

[bedrag]

Gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet in op de eerste van de maand, dan ontvangt u de eerste maand
een gedeelte van het pensioen.
U bent een inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verschuldigd. De
Belastingdienst schrijft voor hoe dit berekend moet worden. Ontvangt u een nabetaling, dan is het mogelijk dat wij
deze premie niet in één maand kunnen innen. De te weinig ingehouden premie Zvw wordt ingehouden op de
volgende betalingen totdat de volledig verschuldigde premie Zvw is geïnd. Dit betekent dat uw netto uitkering de
komende maanden lager of zelfs nihil kan zijn. Als dit in uw situatie zo is kan het zijn dat bovenstaande
bruto/netto niet correct is

[Vast tekstblok]

Belangrijk
Bedragen
De bruto- en nettobedragen zijn inclusief vakantiegeld. De bedragen
zijn gebaseerd op de huidige regelgeving, de actuele
loonbelastingtabellen en de actuele regeling bijdrage
zorgverzekeringswet. De berekening van uw AOP uitkering is op
zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons
bekende gegevens en het pensioenreglement. Het pensioenreglement
is uiteindelijk bepalend.
Buitenland
Woont u in het buitenland? Dan kan uw netto pensioenbedrag anders
zijn dan u in MijnABP ziet. Ook terugkeer naar Nederland kan van
invloed zijn op de getoonde netto bedragen. Heeft u vragen over fiscale
gevolgen van wonen in het buitenland? Neem dan contact op met de
Belastingdienst buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. Of via
BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.
Wijziging in bedragen
De bedragen kunnen in de toekomst nog veranderen. Bijvoorbeeld
vanwege gegevens die wij van uw werkgever of uitkeringsinstantie
ontvangen, nieuwe loonbelastingtabellen, een verandering in uw
persoonlijke situatie of algemene aanpassingen (indexatie/verlaging)
van uw pensioen.
Loonheffingskorting
ABP houdt loonheffing in op uw ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
U heeft recht op een korting op de loonheffing: de loonheffingskorting.
Deze mag u maar door één uitbetalende instantie tegelijk laten
toepassen. Bij het aanvragen van uw ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen heeft u doorgegeven of ABP wel of
geen loonheffingskorting moet toepassen op uw uitkering. Wij hebben
bij de berekening van uw uitkering rekening gehouden met uw keuze.
Wilt u uw keuze aanpassen? Dit kunt u zelf doen in MijnABP. Of neem
contact met ons op.
Woont u in het buitenland? Dan geldt de loonheffingskorting niet bij de
inhouding loonbelasting.
Naheffing
Naast uw ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen en WIA-uitkering
ontvangt u misschien nog salaris of een andere uitkering. ABP, UWV
(uw uitkeringsinstantie) en uw werkgever en houden mogelijk alle drie
loonheffing in. Doordat de Belastingdienst uw inkomen optelt, valt u
mogelijk in een hoger belastingtarief. In dat geval is er te weinig
loonheffing ingehouden. De belastingdienst verrekent dit achteraf met
een naheffing. U kunt dit voorkomen door een voorlopige aanslag aan
te vragen bij de Belastingdienst.

Gevolgen van een hogere pensioenuitkering
Door het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (en
eventuele nabetaling) wordt uw inkomen hoger. Dat kan gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld uw zorg- en huurtoeslag of andere
uitkeringen. Mogelijk moet u deze toeslag of uitkeringen terugbetalen
en gaat u ook meer belasting betalen. U kunt over deze gevolgen
contact opnemen met uw uitkeringsinstantie.
Ontvangt u ook een nabetaling?
De verplichte inhouding van loonheffing over de nabetaling vindt plaats
met toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen (het
percentagetarief). Het is mogelijk dat u een (hogere) aanslag
inkomstenbelasting ontvangt als gevolg van deze nabetaling.
Verder willen wij u wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van de
zogenoemde middelingsregeling. De Belastingdienst berekent dan
hoeveel belasting u verschuldigd zou zijn op basis van uw gemiddelde
inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Hieruit volgt
mogelijk een belastingteruggaaf. U kunt de middelingsregeling zelf
aanvragen bij de Belastingdienst.
Verhoging of verlaging van uw pensioen
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van
de prijzen. Dat noemen we indexatie. Op 1 januari 2021 is uw pensioen
niet verhoogd. Dat kan alleen als ABP genoeg geld in kas heeft en als dit
volgens de wettelijke regels mag. Uw pensioen wordt in 2021 ook niet
verlaagd. Maar er bestaat een kans dat ABP uw pensioen in de
komende jaren wel moet verlagen.
Actuele informatie over verhogen en/of verlagen van uw pensioen
vindt u op abp.nl/financieel.

