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Voor wie is deze brochure?

Bent u postactief militair?

En ontvangt u een Militair Invaliditeitspensioen of een
(Verhoogd) Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen?
Dan geldt deze brochure voor u.

Bent u militair in actieve

Dan kunt u voor informatie over het Bijzonder Militair

dienst?

NabestaandenPensioen terecht op abp.nl.
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Uw partner en kinderen
Het is heel verstandig u af te vragen wat er financieel gezien gebeurt als u overlijdt.
Want een goed Bijzonder Militair NabestaandenPensioen voor uw (ex)partner en
kinderen is niet vanzelfsprekend. Er zijn regels. Welke dat zijn, leest u in deze brochure.

Voldoende zekerheid

Meestal biedt ons Bijzonder Militair NabestaandenPensioen
voldoende inkomen. Maar door uw persoonlijke situatie of
wensen kan uitbreiding van uw financiële zekerheid nodig
zijn. Dit is uw beslissing. Wij adviseren u deze afweging te
maken aan de hand van uw pensioenoverzicht. Neem bij de
beoordeling mee of u misschien nog andere aanvullingen
voor uw nabestaandenpensioen hebt geregeld.

Wie ontvangt?

Bijzonder Militair NabestaandenPensioen is er voor uw
partner als u op het moment van overlijden pensioen van
ons kreeg op grond van een bepaalde mate van invaliditeit
met dienstverband. Voorwaarde is dat u getrouwd bent,
uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd hebt of uw
partner bij ABP hebt aangemeld.
Het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen is er niet
alleen voor uw partner. Het is er ook voor uw kinderen
onder de 21 jaar. En hebt u eerder een officiële relatie
gehad? Uw ex-partner krijgt geen Bijzonder Militair
NabestaandenPensioen. Uw ex-partner kan dan
mogelijk wel een pensioen krijgen gebaseerd op het
ABP Pensioenreglement.
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U overlijdt. Wie moet wat regelen?

Wat moet uw nabestaande

Woont u in Nederland? Dan hoeft uw nabestaande niets

regelen als u overlijdt?

te doen. De Gemeente informeert ABP als u overlijdt. Kort
na ontvangst van het bericht van overlijden informeert ABP
uw nabestaande. Hierbij vraagt ABP om het toegezonden
formulier te controleren en eventueel aan te vullen. Met dit
formulier kan uw nabestaande ook het rekeningnummer
aangeven waarop hij of zij het Bijzonder Militair
NabestaandenPensioen wil ontvangen.
Woont u in het buitenland? Dan informeert uw
nabestaande ABP door:
-

een rouwkaart, of

-

een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke
stand van de gemeente, of

-

een overlijdensakte van een notaris te sturen aan:
ABP, Postbus 4803, 6401 JL Heerlen, Nederland

Kort na ontvangst van het bericht van overlijden informeert
ABP uw nabestaande.
Overlijdensuitkering

Uw partner ontvangt na uw overlijden naast het Bijzonder
Militair NabestaandenPensioen van ABP eenmalig een
extra uitkering. Deze uitkering bedraagt twee keer het bruto
pensioen per maand. Hebt u geen partner, dan gaat deze
uitkering eventueel naar uw kinderen jonger dan 21 jaar.
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Militair InvaliditeitsPensioen
Als u overlijdt stopt uw Militair InvaliditeitsPensioen op de eerste dag van de maand die
volgt op uw overlijden. ABP keert dan Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP)
uit.

Uw partner is op het

Overlijdt u als gevolg van ziekten of gebreken op grond

moment dat u overlijdt

waarvan u een Militair Invaliditeitspensioen is toegekend?

jonger dan 65 jaar

Dan spreken we van een overlijden door een bijzondere
dienstverbandaandoening. Het Bijzonder Militair
NabestaandenPensioen bedraagt dan 5/7 deel van de
berekeningsgrondslag aan de hand waarvan het Militair
InvaliditeitsPensioen is berekend.
Overlijdt u door een andere oorzaak dan waarvoor u een
Militair InvaliditeitsPensioen is toegekend?
Dan heeft uw nabestaande recht op een Bijzonder
Militair NabestaandenPensioen van 5/7 deel van het
Militair InvaliditeitsPensioen. De eventuele Bijzondere
invaliditeitsverhoging wordt niet meegenomen.
Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang. In het
BMNP is de uitkering op grond van de Algemene
nabestaandenwet (Anw) als basisvoorziening meegenomen.

		
Uw partner is op het

Dan wordt het Algemeen ouderdomspensioen (AOW) als

moment dat u overlijdt

basisvoorziening meegenomen.

ouder dan 65 jaar

10

ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Als u komt te overlijden stopt uw (Verhoogd) Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Uw partner is op het

Overlijdt u door een bedrijfsongeval of een bijzondere

moment dat u overlijdt

dienstverbandaandoening? Dan keren wij een Bijzonder

jonger dan 65 jaar

Militair NabestaandenPensioen uit. Het Bijzonder
Militair NabestaandenPensioen bedraagt dan in de
eerste situatie 5/7 deel van 90,02 procent van de
berekeningsgrondslag aan de hand waarvan het (Verhoogd)
Militair Arbeidsongeschiktheidspensioen is berekend. En in
de tweede situatie 5/7 deel van de berekeningsgrondslag
aan de hand waarvan het Militair InvaliditeitsPensioen is
berekend.
In de eerste situatie eindigt het pensioen op de eerste
dag van de maand waarin u (de militair) 65 jaar zou zijn
geworden. Vanaf dat moment ontvangt uw nabestaande
een ABP NabestaandenPensioen. In de tweede situatie
ontvangt uw partner het BNMP levenslang. In het BMNP is
de uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
(Anw) ook als basisvoorziening meegenomen.

		
Uw partner is op het

Dan wordt het Algemeen ouderdomspensioen (AOW) als

moment dat u overlijdt

basisvoorziening meegenomen.

ouder dan 65 jaar
I

Oorzaak overlijden

Is het overlijden niet het gevolg van een bedrijfsongeval

		

of een bijzondere dienstverbandaandoening? Dan krijgen

		

uw nabestaanden een regulier ABP NabestaandenPensioen.
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Anw/ Toeslag /AOW

Anw

Uw partner kan recht hebben op Anw. De SVB (Sociale
Verzekeringsbank) bepaalt de hoogte hiervan en betaalt
de Anw ook uit. Deze korten wij op het uit te keren BMNP.
Heeft uw partner andere inkomsten? Dan kan de SVB de
Anw korten. Voor informatie over de Anw kan uw partner
contact opnemen met de SVB.

Toeslag

Zolang uw partner jonger dan 65 is, betaalt hij of zij meer
loonheffing en premies sociale verzekeringen dan daarna.
Als tegemoetkoming krijgt uw partner tot 65 jaar een
toeslag van 15% op het BMNP.

AOW

Als 65-plusser krijgt uw partner AOW van de SVB. De
hoogte van de AOW-uitkering van uw partner wordt door
de SVB naar de nieuwe situatie aangepast.
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Uw kinderen
Kinderen zorgen voor extra kosten en daarom staat daar extra inkomen tegenover.

Wat krijgen de kinderen?

Ook zij krijgen Bijzonder Militair Nabestaandenpensioen.
Elk kind krijgt bij een overlijden met bijzonder dienstverband maximaal 1/7 deel van de berekeningsgrondslag
aan de hand waarvan het Militair InvaliditeitsPensioen is
berekend.
Is het overlijden het gevolg is van een andere oorzaak?
Dan krijgt elk kind 1/7 deel van het daadwerkelijk
Militair InvaliditeitsPensioen. Bij een overlijden door een
bedrijfsongeval krijgt elk kind 1/7 deel van 90,02 van uw
berekeningsgrondslag. Alle kinderen samen ontvangen
maximaal 5/7 deel.

Kind jonger dan 18

Van de SVB krijgt uw partner ook nog de ‘halfwezenuitkering’, een verhoging van de Anw als er een kind is
onder de 18 jaar. Wij voegen er voor elk kind BMNP aan
toe zolang het kind:
-

nog geen 21 jaar is èn

-

niet getrouwd is (geweest), nooit bij ons een partner
heeft aangemeld of als iemands partner is aangemeld
en nooit bij de gemeente een partnerschap heeft laten
registreren.

Deze regeling geldt ook voor een stiefkind, geadopteerd
kind of een pleegkind.
Vanaf 21

Het BMNP stopt zodra het kind 21 jaar wordt. Ook als het
kind na zijn 21ste nog studeert. Gaat het kind voor zijn
21ste een officiële relatie aan? Dan stopt het BMNP ook.
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Dubbele uitkering

Vallen beide ouders weg dan verdubbelen wij de uitkering
per kind tot 2/7 deel van de berekeningsgrondslag aan
de hand waarvan het Militair InvaliditeitsPensioen is
berekend. Of 2/7 deel van het daadwerkelijk Militair
InvaliditeitsPensioen.

Voor uw ex-partner

Uw ex-partner heeft geen recht op een Bijzonder Militair
NabestaandenPensioen. Hij of zij heeft eventueel recht op
een ABP NabestaandenPensioen.

Hoeveel?

Een antwoord op de vraag hoeveel uw partner krijgt is
altijd maatwerk. De gemakkelijkste weg naar het antwoord
is uw pensioenoverzicht van ABP. Daar ziet u op welk
bruto jaarbedrag uw partner kan rekenen. Op abp.nl kunt
u het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen bekijken.
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Houdt uw pensioen zijn waarde?
ABP toetst elk jaar of uw pensioen(opbouw) de gemiddelde loonontwikkeling voor
personeel van overheid en onderwijs kan volgen. Dit is indexatie: verhoging van uw
pensioen in verband met de gemiddelde salarisstijging bij overheid en onderwijs.

Veranderingen

Een nieuwe relatie of het bereiken van een bepaalde
leeftijd heeft gevolgen voor het Bijzonder Militair
NabestaandenPensioen. Het pensioen berekent ABP
opnieuw of vervalt helemaal.

Verandering van situatie

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen

Partner wordt 65 jaar

- Bijzonder Militair NabestaandenPensioen blijft

		

- AOW komt erbij

		

- Anw-compensatie vervalt

		

- Toeslag voor de sociale premies vervalt

Partner trouwt opnieuw,

- Bijzonder Militair NabestaandenPensioen wordt

laat partnerschap registreren,		 opnieuw berekend en ten minste gehalveerd
of wordt als partner

- Anw-compensatie vervalt

aangemeld bij ABP

- Toeslag voor de sociale premies vervalt

Kind wordt 21, trouwt

- Bijzonder Militair NabestaandenPensioen en toeslag

of wordt aangemeld als		 eindigt
partner bij ABP
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Zorgloket
Bent u een militair oorlogs- en dienstslachtoffer met een dienstverbandaandoening?
Voor uw nazorg is één aanspreekpunt bij ABP ondergebracht, het Zorgloket.

Eén loket

Bij het zorgloket werken zorgcoördinatoren en
casemanagers. Zij kunnen u en uw nabestaanden helpen bij
eventuele vragen.
Voor meer informatie over het Zorgloket belt u:
(0031) (0)45 579 80 05.
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Meer informatie

ABP is er voor u

Via onze internetsite abp.nl

Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt bij

Op abp.nl vindt u steeds de meest actuele

ABP, uw pensioenfonds. We proberen u zo goed

informatie, vraag & antwoord, nieuws en

mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet

uitleg.

tevreden bent over onze dienstverlening. Als dat
zo is, bel dan direct. We bekijken samen hoe we

Uw persoonlijk digitaal dossier MijnABP

u verder kunnen helpen. Maar kunnen wij het niet

In MijnABP vindt u uw persoonlijke pensioen

oplossen? Dan kunt u gebruik maken van onze

gegevens, in grafieken weergegeven.

klachtenregeling.

Hiermee willen wij u goed inzicht geven in
uw pensioensituatie. U ziet in één oogopslag

Bent u het niet eens met onze beslissing? Neem

of uw pensioen goed is geregeld. U komt op

dan eerst contact op met ons. Dan kunnen wij

MijnABP via abp.nl

samen met u bekijken hoe we u verder kunnen
helpen. Kunnen wij uw bezwaar niet wegnemen?

ABP Magazine

Dan kunt u overwegen schriftelijk bezwaar in te

Twee keer per jaar ontvangt u ABP Magazine

dienen.

in uw brievenbus. Zo blijft u goed op de hoogte
van alle ontwikkelingen rond uw pensioen.

Als u klachten hebt over hoe wij de regeling
uitvoeren, neem dan eerst contact met ons op.

ABP Nieuwsbrief

Blijven uw klachten bestaan? Dan kunt u daarna

Benieuwd naar interessante nieuwsfeiten

terecht bij de Nationale Ombudsman:

uit pensioenland? Tips en speciale

Postbus 93122

aanbiedingen? Meepraten over actuele

2509 AC Den Haag.

vraagstukken? Meld u via abp.nl aan voor de

(0031) (0))800 335 55 55

digitale ABP Nieuwsbrief.

Of kijk op www.ombudsman.nl

Vragen?
Wij helpen u graag persoonlijk. U kunt ons
elke werkdag bellen tussen 8 en 17.30 uur via
(0031) (0)45 579 62 65.
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Veteranen
Wie maakt de pensioenregeling?

Veteraneninstituut

De pensioenregeling van ABP komt tot

Hebt u gediend onder oorlogsomstandigheden

stand in de Pensioenkamer. Met daarin

of daarmee vergelijkbare situaties? Of hebt u

vertegenwoordigers van vakcentrales en

deelgenomen aan vredesmissies, al dan niet

werkgeversorganisaties uit overheid en

binnen VN-verband? Dan staan de diensten van

onderwijs. Ook het bestuur van ABP, dat

het Veteraneninstituut tot uw beschikking. Wilt u

verantwoordelijk is voor de uitvoering

hierover meer weten, dan kunt u met hen contact

van de pensioenregeling, bestaat uit

opnemen:

vertegenwoordigers van vakcentrales en
werkgeversorganisaties uit overheid en
onderwijs.

Internet
www.veteraneninstituut.nl

Naast het Bestuur is er een Deelnemersraad
en een Werkgeversraad. Samen vormen zij

Telefoon

de belangrijkste adviesorganen van het ABP-

(0031) (0)343 47 41 47

Bestuur. Op verzoek van het Bestuur of op

op werkdagen tijdens kantooruren

eigen initiatief adviseren beide raden over het
beleid van het pensioenfonds.

Postadres
Veteraneninstituut

De deelnemersraad, uw belangenbehartiger

Postbus 125

Via de deelnemersraad worden uw

3940 AC Doorn

belangen behartigd. Zij vertegenwoordigt
belangenorganisaties van werknemers

Bezoekadres

en gepensioneerden. De raad bestaat uit

Veteraneninstituut

24 vertegenwoordigers van werknemers en

Willem van Lanschotplein 2

12 namens de gepensioneerden.

3941 XP Doorn

De vier vakcentrales voor overheidspersoneel
ACOP, CCOOP, CMHF en AC en de
Nederlandse Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) benoemen de
leden. Op abp.nl vindt u de verslagen van de
vergaderingen.
Als lid van een van deze organisaties kunt u
uw stem laten horen.

Zekerheid die u samen regelt
ABP verzorgt het pensioen voor werknemers van overheid
en onderwijs. Tegenwoordig zijn meer dan twee en een half
miljoen mensen klant bij ABP: ze bouwen pensioen op,
ontvangen elke maand een pensioen of hebben een
pensioentegoed. Solidariteit is het belangrijkste kenmerk
van de ABP pensioenregeling. ABP voert deze regeling uit
in opdracht van werkgevers en werknemers. Zonder
winstoogmerk.

ABP Bijzondere Regelingen Defensie | Postbus 4803 | 6401 JL Heerlen
In deze brochure leest u de belangrijkste regels. U kunt er
geen rechten aan ontlenen.
september 2008
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Stichting Pensioenfonds ABP is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 41074000.
De uitvoering van de ABP-pensioenregeling wordt verzorgd door
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