Overgangsbepalingen
Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels:
Nr. 132 Recht op invaliditeitspensioen
Recht op invaliditeitspensioen
Het bepaalde in artikel 7.11, hoofdstuk 8, met uitzondering
vóór 1 januari 2003
van artikel 8.4, derde tot en met vijfde lid, hoofdstuk 18,
hoofdstuk 18d en de artikelen 13.2 en 13.3 van het reglement
zoals dat luidde op 31 december 2005 en overgangsbepaling
137 is van toepassing.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in de genoemde
bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag
waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt.
Nr. 133 Recht op invaliditeitspensioen
Recht op invaliditeitspensioen na Het bepaalde in artikel 7.11, hoofdstuk 8, met uitzondering
31 december 2002 en vóór
van artikel 8.4, derde tot en met vijfde lid en de artikelen 13.2
1 januari 2007
en 13.3 van het reglement zoals dat luidde op
31 december 2005 en overgangsbepaling 137 is van
toepassing.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in de genoemde
bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag
waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt.
Nr. 134 Recht op invaliditeitspensioen
Recht op invaliditeitspensioen na ABP kent invaliditeitspensioen toe aan de deelnemer met
31 december 2005 en vóór
recht op een uitkering ingevolge de WIA met analoge
1 januari 2007 als aanvulling op
toepassing van artikel 7.11, hoofdstuk 8, met uitzondering van
een uitkering ingevolge de WIA
artikel 8.4, derde tot en met vijfde lid en de artikelen 13.2 en
13.3 van het reglement zoals dat luidde op
31 december 2005.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in de genoemde
bepalingen eindigt het invaliditeitspensioen uiterlijk op de dag
waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt.
Nr. 135 Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen vóór 2005
Arbeidsongeschiktheid ingetreden 1. Het bepaalde in artikel 7.11, artikel 8.2, vijfde lid en
vóór 29 december 2005 en recht
artikel 8.7 van het reglement zoals dat luidde op
op een uitkering ingevolge de
31 december 2005 en het bepaalde in de
WAO, zonder een lopend recht op
overgangsbepalingen 137 en 138 is van toepassing.
invaliditeitspensioen op
2. De deelnemer die arbeidsongeschikt is voor de
31 december 2006
dienstverhouding waarin hij deelnemer is, heeft na de
beëindiging van die dienstverhouding recht op
invaliditeitspensioen als hij recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
3. Het invaliditeitspensioen gaat niet eerder in dan met
ingang van de dag waarop de
arbeidsongeschiktheidsuitkering ingaat.
4. De gewezen deelnemer heeft recht op
invaliditeitspensioen als hij recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van:
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a. artikel 17 WAO wegens arbeidsongeschiktheid
ingetreden na het einde van zijn verzekering in de zin
van de WAO;
b. artikel 43a WAO wegens arbeidsongeschiktheid
ingetreden binnen vijf jaar na intrekking van zijn
arbeidsongeschiktheiduitkering, dan wel na het einde
van de wachttijd bedoeld in artikel 19 WAO;
c. artikel 47 WAO wegens opnieuw ingetreden
arbeidsongeschiktheid binnen vier weken na intrekking
van zijn arbeidsongeschiktheiduitkering.
5. Voor de vaststelling van het invaliditeitspensioen gaat
ABP uit van het inkomen in het jaar voorafgaande aan het
jaar waarin het recht op invaliditeitspensioen is ontstaan.
6. Als sprake is van een leeftijdskorting op het salaris, werkt
die niet door in het inkomen waarnaar het
invaliditeitspensioen wordt berekend.
7. Het invaliditeitspensioen bij volledige
arbeidsongeschiktheid is het bedrag dat nodig is om de
arbeidsongeschiktheidsuitkering, voor zover deze is
gerelateerd aan inkomen als deelnemer, aan te vullen tot
70% van het inkomen, bedoeld in het vijfde lid.
8. Als de belanghebbende heeft afgezien van individuele
bijverzekering tegen de gevolgen van de verlaging van het
invaliditeitspensioen tijdens de vervolguitkeringsfase,
bedraagt het percentage in het zevende lid 65.
9. Voor de deelnemer die op de datum van ingang van het
invaliditeitspensioen 60 jaar of ouder is, bedraagt het
percentage in het zevende lid 75.
10. Het invaliditeitspensioen bij gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid is het bedrag dat nodig is om de
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zover deze is
gerelateerd aan inkomen als deelnemer, aan te vullen tot
een percentage van het inkomen bedoeld in het vijfde lid.
11. Het in het tiende lid bedoeld percentage bedraagt bij een
mate van arbeidsongeschiktheid van:
a. 65% tot 80%: 50,75%.
b. 55% tot 65%: 42%
c. 45% tot 55%: 35%
d. 35% tot 45%: 28%
e. 25% tot 35%: 21%
f. 15% tot 25%: 14%
12. Als de belanghebbende gekozen heeft voor het verlaagde
niveau van het invaliditeitspensioen, bedraagt het
percentage, bedoeld in het tiende lid, bij een mate van
arbeidsongeschiktheid van:
a. 65% tot 80%: 47,25%.
b. 55% tot 65%: 39%
c. 45% tot 55%: 32,5%
d. 35% tot 45%: 26%
e. 25% tot 35%: 19,5%
f. 15% tot 25%: 13%
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13. Het met toepassing van de voorgaande leden
vastgestelde invaliditeitspensioen vult de
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan tot het bedrag van
het ouderdomspensioen.
14. Bij toepassing van het dertiende lid wordt verondersteld
dat het ouderdomspensioen wordt toegekend op de
datum waarop het recht op invaliditeitspensioen is
ingegaan. Het ouderdomspensioen wordt dan berekend
zonder rekening te houden met de franchise.
15. Als de som van het invaliditeitspensioen, de
arbeidsongeschiktheidsuitkering en de inkomsten uit of in
verband met arbeid meer bedraagt dan 95% van het
inkomen waarnaar het invaliditeitspensioen is berekend,
wordt het meerdere in mindering gebracht op het
invaliditeitspensioen.
16. Het vijftiende lid is niet van toepassing als de inkomsten
- vóór intreden van de arbeidsongeschiktheid werden
genoten;
- geen deel uitmaken van het inkomen waarnaar het
invaliditeitspensioen is berekend; en
- de omvang van de arbeid niet is toegenomen.
17. Het invaliditeitspensioen eindigt op de dag waarop de
rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt of op de laatste
dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt.
Nr. 136 Recht op invaliditeitspensioen
Recht op invaliditeitspensioen
1. De hoogte van het invaliditeitspensioen, bepaald met
voor 1 juli 2007
toepassing van hoofdstuk 8 van het reglement zoals dat
luidde op 31 december 2005 en overgangsbepalingen
130, 131, 133 en 134 is gelijk aan het bedrag van het
invaliditeitspensioen dat gold op 30 juni 2007.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is het bedrag voor
vermindering of verhoging in verband met
neveninkomsten, sancties, kortingen of aanvullingen.
3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt het in het eerste lid
bedoelde bedrag naar rato aangepast.
4. Het bedrag genoemd in het eerste lid verhoogd in
verband met aanvullingen, wordt geïndexeerd volgens
het onderdeel “Verhogen van uw pensioen (Indexeren)”.
Nr. 137 Recht op invaliditeitspensioen
Recht op invaliditeitspensioen na 1. De hoogte van het invaliditeitspensioen is het bedrag dat
30 juni 2007
met toepassing van overgangsbepaling 133 of 134 is
vastgesteld.
2. Voor de berekening van de hoogte van het
invaliditeitspensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid
wordt uitgegaan van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, vermenigvuldigd met de
factor 70/75.
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3. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is het bedrag voor
vermindering of verhoging in verband met
neveninkomsten, sancties, kortingen of aanvullingen.
4. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate van
arbeidsongeschiktheid wordt het in het eerste lid
bedoelde bedrag naar rato aangepast.
5. Het bedrag genoemd in het eerste lid verhoogd in
verband met aanvullingen wordt geïndexeerd volgens het
onderdeel “Verhogen van uw pensioen (Indexeren)”.
Nr. 138 Recht op invaliditeitspensioen
Invaliditeitspensioen bij
1.
hulpbehoevendheid toegekend
voor 1 januari 2010
2.

De hoogte van het invaliditeitspensioen is het bedrag dat
met toepassing van overgangsbepaling 130, 131, 132, 133
of 134 is vastgesteld.
Voor de berekening van de hoogte van het
invaliditeitspensioen, bedraagt het bij volledige
arbeidsongeschiktheid vermelde percentage ten hoogste
100.
3. Het artikel is niet van toepassing als betrokkene in een
inrichting is opgenomen en de verblijfkosten ten laste
komen van een verzekering inzake ziektekosten.

Nr. 139 Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen vóór 2010
Recht op
Als het recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen is
ArbeidsongeschiktheidsPensioen
ontstaan voor 1 januari 2010 blijft hoofdstuk 11 zoals dat
op grond van hoofdstuk 11 op
luidde op 31 december 2009, met uitzondering van artikel
31 december 2009
11.14, van toepassing, tenzij het ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen volgens het onderdeel
“Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen” hoger is.
Nr. 140 Recht op invaliditeitspensioen vóór 2018
Lopend recht op
1. Het bepaalde in hoofdstuk 11, zoals dat luidde op
ArbeidsongeschiktheidsPensioen
31 december 2017 is van toepassing met uitzondering
op 31 december 2017
van artikel 11.6 tweede lid.
2. In geval van overlijden wordt een overlijdensuitkering
vastgesteld op basis van artikel 11.17 zoals dat gold op
31 december 2017
3. Bij de vaststelling van de aanvulling op de
vervolguitkering wordt de verlaging van de
vervolguitkering als gevolg van toepassing van artikel 62
tweede lid van de WIA niet gecompenseerd.
4. Het tweede lid is niet van toepassing als:
a. op 31 december 2017 de vervolguitkering al verlaagd
wordt als gevolg van toepassing van artikel 62 tweede
lid van de WIA, en:
b. voor zolang dat artikel zonder onderbreking van
toepassing blijft na die datum.
Nr. 141 Recht op herplaatsingstoelage
Recht op herplaatsingstoelage
Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel 13.1, artikel
vóór 1 januari 2007
13.3, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van het reglement zoals
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dat luidde op 31 december 2005 en het bepaalde in de
overgangsbepalingen 143 en 144 is van toepassing.
In afwijking van hetgeen is opgenomen in de genoemde
bepalingen eindigt de herplaatsingstoelage uiterlijk op de dag
waarop de rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt.
Nr. 142 Recht op herplaatsingstoelage
Arbeidsongeschiktheid ingetreden 1. Recht op herplaatsingstoelage heeft de deelnemer die:
vóór 29 december 2005 en recht
a. tijdens zijn ongeschiktheid tot het verrichten van
op een uitkering ingevolge de
arbeid als deelnemer wegens ziekte of na ontslag op
WAO, zonder lopend recht op
grond van ongeschiktheid tot het verrichten van
herplaatsingstoelage op
arbeid als deelnemer wegens ziekte onder andere
31 december 2006.
voorwaarden wordt herplaatst in zijn
dienstverhouding dan wel in een of meer andere
dienstverhoudingen; en
b. niet volledig arbeidsongeschikt is, en zijn resterende
verdiencapaciteit volledig benut.
2. In afwijking van het eerste lid heeft de deelnemer die bij
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens
ziekte voor ontslag wordt herplaatst niet eerder recht op
een herplaatsingstoelage dan na afloop van de periode,
bedoeld in artikel 19 van de WAO.
3. Onverminderd de overige voorwaarden in het eerste lid
geldt in afwijking van onderdeel a dat voor de deelnemer
die recht heeft op een ontslaguitkering of
werkloosheidsuitkering, dat hij eerst recht heeft op een
herplaatsingstoelage als hij recht heeft op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
4. De herplaatsingstoelage bedraagt het nadelige verschil
tussen enerzijds 80% van het inkomen dat als grondslag
dient/zou hebben gediend voor de berekening van het
invaliditeitspensioen en anderzijds het totaal van het
waarmee overeenkomende inkomen uit de nieuwe
dienstverhouding, de arbeidsongeschiktheidsuitkering en
het invaliditeitspensioen.
5. De herplaatsingstoelage eindigt op de dag waarop de
rechthebbende de AOW-leeftijd bereikt of op de laatste
dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt.
6. Het bepaalde in artikel 8.8, hoofdstuk 9, artikel 13.1,
artikel 13.3, artikel 13.4 en hoofdstuk 18d van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en de
overgangsbepalingen 143 en 144 is van toepassing.
Het in het vierde lid genoemde percentage bedraagt 100.
Recht op WAO ontstaan vóór 1
januari 2004 en recht op
herplaatsingstoelage ontstaan
vóór 1 januari 2009.
Nr. 143 Recht op herplaatsingstoelage
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Recht op herplaatsingstoelage
voor 1 juli 2007

1. De hoogte van de herplaatsingstoelage, bepaald met
toepassing van artikel 9.2 van het reglement zoals dat
luidde op 31 december 2005 en de overgangsbepaling
141 of 142 is gelijk aan het bedrag van de
herplaatsingstoelage dat gold op 30 juni 2007.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is het bedrag voor
vermindering of verhoging in verband met sancties,
kortingen of aanvullingen.
3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate van
arbeidsongeschiktheid of van de inkomsten uit de nieuwe
dienstverhouding wordt de herplaatsingstoelage opnieuw
vastgesteld. De herplaatsingstoelage wordt berekend aan
de hand van de mate van arbeidsgeschiktheid, de
berekeningsgrondslag, als bedoeld in artikel 8.3 van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en het
inkomen uit de nieuwe dienstverhouding.
4. De berekeningsgrondslag als genoemd in het derde lid
verhoogd in verband met aanvullingen wordt geïndexeerd
volgens het onderdeel “Verhogen van uw pensioen
(Indexeren)”.

Nr. 144 Recht op herplaatsingstoelage
Recht op herplaatsingstoelage na 1. De hoogte van de herplaatsingstoelage is het bedrag dat
30 juni 2007
op basis van overgangsbepaling 141 of 142 is vastgesteld.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is het bedrag voor
vermindering of verhoging in verband met sancties,
kortingen of aanvullingen.
3. Bij wijziging vanaf 1 juli 2007 van de mate van
arbeidsongeschiktheid of van de inkomsten uit de nieuwe
dienstverhouding wordt de herplaatsingstoelage opnieuw
vastgesteld. De herplaatsingstoelage wordt berekend aan
de hand van de mate van arbeidsgeschiktheid, de
berekeningsgrondslag, als bedoeld in artikel 8.3 van het
reglement zoals dat luidde op 31 december 2005 en het
inkomen uit de nieuwe dienstbetrekking.
4. De berekeningsgrondslag als genoemd in het derde lid
verhoogd in verband met aanvullingen wordt geïndexeerd
volgens het onderdeel “Verhogen van uw pensioen
(Indexeren)”.
Nr. 145 Toelage bezwarende functie
De deelnemer die ingevolge het
Akkoord Arbeidsvoorwaarden
sector politie 2005-2007 in
aanmerking komt voor een
levensloopbijdrage ten behoeve
van de toelage bezwarende
functie en inhaal toelage
bezwarende functie

Wanneer bij de vaststelling van de herplaatsingstoelage wordt
uitgegaan van een berekeningsgrondslag die is afgeleid van
een jaarinkomen vóór 01-01-2006, wordt het inkomen uit de
nieuwe dienstverhouding verminderd met de
levensloopbijdrage die verkregen is op grond van het Akkoord
Arbeidsvoorwaarden sector politie 2005-2007.

