U bent het niet eens
met onze beslissing
op uw bezwaar.
Laat het ons weten.
U bouwt pensioen op of krijgt pensioen van ABP. ABP vindt het belangrijk om op een
persoonlijke en juiste manier met u om te gaan. Toch kan het zijn dat u niet tevreden
bent over een beslissing van ABP over uw pensioen. Bent u het niet eens met de

communicatietoolkit. Heeft u vragen of hulp nodig? ABP
In de zomer van 2019 is Helder Overzicht & Inzicht
beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep
gaan bij de Commissie van Beroep.
helpt u graag verder. Neem contact op met uw
toegevoegd in MijnABP. Met Helder Overzicht & Inzicht krijgt
uw werknemer
in éénleest
keer overzicht
In deze flyer
u hoe in
u zijn
datfinanciële
doet en welkerelatiemanager.
stappen er volgen als u in beroep gaat.
toekomst. Dit kan u als werkgever helpen tijdens een
Persoonlijk informeren management en teamleiders
adviesgesprek. Vragen zoals ‘welk effect heeft minder
Informeer management en teamleiders via de reguliere
werken op mijn inkomen voor later’ worden snel inzichtelijk
communicatie ook persoonlijk. Dit kan tijdens reguliere
met Helder Overzicht & Inzicht.
werkoverleggen of via een gerichte e-mail. Hierin kunt u
vertellen over de meerwaarde van Helder Overzicht & Inzicht
ABP vindt het belangrijk dat onze deelnemers een goed
voor uw medewerkers. En dat het ook kan bijdragen aan de
gevoel hebben bij hun inkomen voor later. Dat ze grip
hebben op hun financiële toekomst. Daarom vragen wij u als beleidsdoelstellingen van uw organisatie. Zoals bijvoorbeeld
uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.
werkgever om uw medewerkers op de voordelen van Helder
Het is van belang dat management en teamleiders het
Overzicht & Inzicht te wijzen. Dat kan gemakkelijk met de
initiatief omarmen, zodat ze hun werknemers
verschillende middelen in de ‘HO&I-toolkit’ op abp.nl/
hoi-toolkit. Onderstaande tips kunnen u ook helpen uw rol te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met Helder
Overzicht & Inzicht.
pakken in het financieel bewustzijn van uw medewerkers.
Workshop Helder Overzicht & Inzicht voor HR-adviseurs
Zorg dat uw HR-adviseurs alles weten over Helder Overzicht
& Inzicht en organiseer voorafgaand aan uw interne
campagne een presentatie voor hen. Hier kunt u de
PowerPointpresentatie uit de HO&I-toolkit voor gebruiken.

Werk- en teamoverleg
Vraag management en teamleiders om er tijdens een
regulier werk- of teamoverleg aandacht aan te besteden.
Nodig hen ook uit om ervaringen te delen voor werknemers
die al aan de slag zijn gegaan met Helder Overzicht & Inzicht.

Inzet interne communicatiemiddelen en toolkit
Er staan verschillende communicatiemiddelen in de toolkit
die u kunt inzetten om uw medewerkers te wijzen op Helder
Overzicht & Inzicht. Wees creatief en maak niet alleen
gebruik van uw bestaande kanalen. Bedenk ook nieuwe
acties die de aandacht van uw werknemers te trekken.
Gebruik de posters en digitale middelen uit de

Doe eens anders..!
Op zoek naar een frisse manier om Helder Overzicht &
Inzicht onder de aandacht te brengen? Denk eens aan een
HO&I-lunch voor jonge medewerkers. Bij pensioen wordt
vaak ten onrechte aan oudere collega’s gedacht, maar
pensioen is ook nu relevant voor young professionals.

U bent het niet eens met onze
beslissing op uw bezwaar.
Stap 1.
Stuur uw beroepschrift via een brief of
e-mail aan de secretaris van de commissie
Het adres vindt u in de beslissing op uw bezwaar. In uw
beroepschrift staan in ieder geval uw naam en adres
en een verwijzing naar de beslissing op uw bezwaar.
Belangrijk is dat u in het beroepschrift zet waarom u
het niet eens bent met de beslissing. Stuurt u een brief?
Zet dan uw e-mailadres erin, zodat de secretaris sneller
naar u kan reageren. Natuurlijk krijgt u een ontvangst
bevestiging van uw brief of e-mail.

Stap 2.
U krijgt een toelichting op de beslissing
en uw dossierstukken
De commissie vraagt ABP om een kopie van de beslissing
waar u het niet mee eens bent en de bijbehorende
stukken. Ook geeft ABP een toelichting op de beslissing
en een reactie op uw standpunt. U krijgt deze stukken
opgestuurd. Dat doen wij meestal binnen 8 weken.
We noemen dit het uitwisselen van standpunten.
Op die manier zijn de standpunten voor u, ABP en
de commissie duidelijk.

Stap 3.
U krijgt een beslissing op uw beroep
Na het uitwisselen van standpunten, beoordeelt de
commissie uw beroep. Meestal gebeurt dit binnen
12 weken na het uitwisselen van standpunten.
Soms is er toch meer tijd nodig. Bijvoorbeeld als er op
verzoek van de commissie eerst nog een hoorzitting komt.
De commissie laat u dat op tijd weten en maakt dan
verdere afspraken met u.

Stap 4.
Uw beroepschrift mondeling toelichten
Meestal is de procedure schriftelijk. Alleen als de
commissie dat nodig vindt, vraagt zij u om uw beroep in
een hoorzitting toe te lichten. U bent niet verplicht om
dit te doen.

Stap 5.
Het verloop van een hoorzitting
In een hoorzitting maakt u de commissie duidelijk waarom
u in beroep gaat. Een medewerker van ABP is bij de
hoorzitting om de beslissing van ABP toe te lichten.
Bij de hoorzitting zijn ook de secretaris van de commissie
en een notulist aanwezig. U krijgt een verslag van de
hoorzitting samen met de beslissing van de commissie.

Stap 6.
Als u het niet eens bent met de beslissing
van de commissie
Dan kunt u naar de burgerlijke rechter gaan. Schrijf dan
naar: Rechtbank Limburg burgerlijk recht/kanton
Locatie Maastricht
Postbus 1989
6201 BZ Maastricht
Het is goed om te weten dat aan een procedure
bij de burgerlijke rechter kosten zijn verbonden.
U kunt ook naar de Ombudsman Pensioenen gaan.
Op www.ombudsmanpensioenen.nl leest u wat de
Ombudsman Pensioenen voor u kan doen.
Stuur dan een brief naar:
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

