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Onderwerp: arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 

 

Beste      , 
 
 

 

Ziek worden en daardoor langere of kortere tijd niet kunnen werken, is heel vervelend. 

Arbeidsongeschikt worden is zelfs zeer ingrijpend. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 

 

U kunt ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen aanvragen 

U heeft hier recht op omdat u van UWV een WIA-uitkering ontvangt. UWV gaf dit aan ons door. Het 

arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Dit is een aparte regeling. Het 

gaat niet af van uw ouderdomspensioen. 

 

Kijk vóór u het arbeidsongeschiktheidspensioen aanvraagt eerst op abp.nl/arbeidsongeschikt  

Hier leest u meer over het arbeidsongeschiktheidspensioen. En wanneer dit stopt. U kunt het 

bijvoorbeeld niet zelf stopzetten. Ook leest u hier wat voor gevolgen het kan hebben voor toeslagen of 

andere uitkeringen die u ontvangt. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl. 

 

Wilt u het arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen? 

U kunt dit in 5 stappen snel en makkelijk regelen: 

 

1. Ga naar MijnABP op abp.nl. 

2. Log in met uw DigiD. Kijk op abp.nl/digid voor meer uitleg. 

3. Vul de gegevens in bij het onderdeel ‘arbeidsongeschiktheidspensioen’.  

4. Kijk of wij loonheffingskorting moeten toepassen: meer informatie hierover leest u op 

abp.nl/loonheffing. Of neem contact op met de Belastingdienst.     

5. Klik op akkoord om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. 

 

Na stap 5 berekenen wij uw definitieve arbeidsongeschiktheidspensioen. U krijgt hierover een brief.  

 

Let op als u van UWV een voorschot krijgt op uw WIA-uitkering 

Want als UWV uiteindelijk beslist dat u toch géén WIA-uitkering krijgt, heeft u ook geen recht op 

arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierdoor kan het zijn dat u het arbeidsongeschiktheidspensioen aan 

ons terug moet betalen. U mag uw arbeidsongeschiktheidspensioen natuurlijk ook later aanvragen. 

Wanneer u zeker weet dat u een WIA-uitkering krijgt. U krijgt dan van ons een nabetaling. 
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Mogelijk heeft u ook recht op premievrije pensioenopbouw 

Dit betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u hier premie voor betaalt. Als u uw 

arbeidsongeschiktheidspensioen heeft aangevraagd hoeft u hiervoor niets meer te doen. Wij sturen u 

een brief als u hier recht op heeft. Deze pensioenopbouw is minder dan wanneer u niet 

arbeidsongeschikt bent. U kunt dit deel zelf aanvullen. Lees hier meer over op 

abp.nl/pensioenaanvullen 

 

Vraagt u uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet aan? Dan loopt u geld mis  

Want dan kunnen wij deze aanvulling op uw WIA-uitkering niet aan u betalen. 

En dan heeft u ook geen recht op premievrije pensioenopbouw. Uw eventuele partner kan daardoor 

ook inkomen missen als u overlijdt. 

 

Heeft u vragen?  

Ga dan naar abp.nl of bel onze Klantenservice op 045 579 60 70.  

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag.  

 

 

Met vriendelijke groet, namens ABP,  

 

Edward Heijkers  

Manager Pensioenuitvoering 


