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Voorzieningen
In deze brochure kunt u lezen wat een voorziening is, welke voorzieningen er zijn, hoe u
die aanvraagt en waar u moet zijn voor informatie.

Dienstverbandaandoening

Bent u (gewezen) beroeps of dienstplichtig militair, of
reservist? En u hebt in militaire dienst een verwonding,
ziekte of een gebrek opgelopen? We noemen dit een
dienstverbandaandoening. Voor die aandoening(en) hebt u
onder voorwaarden recht op een voorziening(en).
Hebt u een dienstverbandaandoening opgelopen op of
na 1 januari 1998? Dan bestaat alleen aanspraak op een
voorziening als dit is gebeurd tijdens buitengewone of
daarmee vergelijkbare omstandigheden.

Voorziening

Een voorziening is een middel dat de nadelige gevolgen
van een handicap (gedeeltelijk) opheft, vermindert of
verzacht. Ook kan een financiële tegemoetkoming worden
gegeven voor de kosten die gemoeid zijn met de handicap,
bijvoorbeeld de kosten van vervoer.
Het is een voorwaarde dat de voorziening:
-

om medische of sociaal-medische reden noodzakelijk is

-

persoonsgebonden is

-

voor langere tijd noodzakelijk is

-

niet algemeen gebruikelijk is.
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De meeste voorkomende voorzieningen sommen we hier
voor u op:
-

vervoer

-

rolstoelen

-

levering revalidatiehulpmiddelen

-

conditietraining

-

fiets

-

hobby en ontspanning

-

wonen

-

huishoudelijke uitgaven.

Verder in deze brochure leest u hier meer over.
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Vergoeding voor vervoer
De regeling voorziet in de kosten voor leefvoorzieningen en werkvoorzieningen. We
geven u hierbij een opsomming van de leefvoorzieningen. Op pagina 12 komen de
werkvoorzieningen aan bod.

Leefvoorzieningen

Bij leefvoorzieningen gaat het alleen om de kosten voor
privé-vervoer. Hierbij kunt u denken aan:
-

een financiële tegemoetkoming in de kosten voor
gebruik van een eigen auto, een (rolstoel)taxi of vervoer
door derden

-

financiële hulp bij aanschaf van een auto of verstrekking
van een auto in bruikleen

-

een financiële tegemoetkoming in de kosten van
autorijlessen en/of proef- en gewenningslessen

-

een vergoeding van de kosten voor noodzakelijke auto,
aanpassingen en keuringskosten die daarmee verband
houden

-

een vergoeding van de kosten voor een gehandicapten
parkeerplaats en/of Europese parkeerontheffing

-

een vergoeding van de kosten in de woonplaatsservice
van bijv. de ANWB

-

een vergoeding van de kosten bij verlenging van het
rijbewijs in verband met invaliditeit.

Inkomensgrenzen

Of u recht hebt op de eerste twee vervoersvoorzieningen
is afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. Dit is uw inkomen
uit arbeid, eigen bedrijf, pensioen of uitkering. Ook het
militair invaliditeitspensioen telt mee, zonder de bijzondere
invaliditeitsverhoging.
De inkomensgrenzen worden jaarlijks vastgesteld. Wilt u
weten hoe hoog deze zijn? Bel dan onze Klantenservice.
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Aftrekposten

Kosten die u maakt als gevolg van ziekte of gebrek zijn
onder voorwaarden aftrekbaar als ze niet ergens anders
voor vergoeding in aanmerking komen. Zijn gezinsleden
van uw inkomen afhankelijk? Ook hun kosten die het
gevolg zijn van ziekte of gebrek mag u dan in mindering
brengen.
Als aftrekpost accepteren wij:
-

paramedische of niet algemeen erkende geneeskundige
behandelingen

-

(alternatieve) geneesmiddelen op voorschrift van een

-

kosten voor huishoudelijke hulp of gezinsverzorging

behandelend arts
(voor zover dit verband houdt met ziekte of gebrek van
u of uw gezinsleden) en niet reeds door ABP worden
vergoed

Belangrijk

-

aanschaf van kunst- en hulpmiddelen

-

de eigen bijdrage voor een aantal verstrekkingen.

Krijgt u van een ander, bijvoorbeeld van de gemeente,
een tegemoetkoming in deze kosten? Die brengen wij in
mindering op onze vergoeding.
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Leefvoorzieningen nader bekeken
Er zijn allerlei voorzieningen mogelijk die uw leven vergemakkelijken. De belangrijkste
noemen we voor u op. Maar er is natuurlijk ook maatwerk mogelijk.

Rolstoelen

Onder deze categorie valt onder meer:
-

de verstrekking van een rolstoel in bruikleen

-

een vergoeding voor kosten van noodzakelijke
rolstoelaanpassingen en accessoires

-

een vergoeding voor onderhouds-, reparatie- en
keuringskosten

-

een vergoeding voor de kosten van een elektrische
buitenrolstoel, scootmobiel, rolstoeltraining en
weerbeschermende rolstoelkleding

-

een tegemoetkoming in de kosten van een sportrolstoel
(inclusief onderhoud en reparatiekosten) of rolstoelkleding

-

de premie van de verzekering van een buitenrolstoel.

Levering

Wanneer het recht op een voorziening voor u is vastgesteld

revalidatiehulpmiddelen

en als blijkt dat u een revalidatiehulpmiddel nodig hebt,
dan mag dat hulpmiddel alleen geleverd worden door een
bedrijf dat door ons is aangewezen. Deze verzorgen ook
het onderhoud en reparatie. Wij geven u graag de adressen.
Voor de aanschaf van een voorziening is altijd vooraf
toestemming van ons nodig.

Conditietraining

U kunt nu ook een tegemoetkoming krijgen in de aanschafkosten van fitnessapparatuur. Tenminste, als de
behandelend arts de conditietraining voorschrijft voor de
dienstverbandaandoening en het bovendien gewenst is
dat de training thuis plaatsvindt.
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Fiets

Kunt u niet rijden met een gewone fiets, maar wel met
bijvoorbeeld een driewielfiets? U kunt van ons een
tegemoetkoming krijgen in de extra kosten.

Hobby en ontspanning

Hebt u een dienstverbandaandoening? In dat geval komt
u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de
kosten van een hobby. Er geldt een eigen bijdrage die is
vastgesteld aan de hand van uw bruto inkomen. Moet een
attribuut dat bij de hobby nodig is, aangepast worden? Dan
kunt u ook hiervoor een tegemoetkoming krijgen.

Wonen

Een tegemoetkoming in de kosten in verband met woningaanpassing of verhuizing vraagt u in eerste instantie altijd
aan bij de gemeente. Op het bedrag dat u van de gemeente
krijgt, geven wij een aanvulling in de vorm van een
tegemoetkoming in de kosten van:
-

de verhuizing als die is uitgevoerd door een erkende
verhuizer

-

de herinrichting van een nieuwe woning

-

de eigen bijdrage van een woningaanpassing op basis
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Belangrijk

Stuur samen met de aanvraag de beslissing van de
gemeente mee. Hebt u de rekening van de verhuizer?
Betaal deze en stuur die ook meteen naar ABP.
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Huishoudelijke uitgaven

Hieronder verstaan we:
-

de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp bij hulp van
de thuiszorg. Deze eigen bijdrage wordt bepaald door
het Centraal Administratie Kantoor

-

de kosten van particuliere huishoudelijke hulp als de
thuiszorg die niet kan bieden

-

de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp afgegeven
door het Centrum Indicatiestelling Zorg

-

de aansluiting en het abonnement van een vaste
telefoon die wordt gebruikt door iemand die
voortdurend onder controle staat van een arts en
regelmatig medische hulp moet inroepen.

-

een tegemoetkoming in de kosten van een mobiele
telefoon die gebruikt wordt als alarmeringstoestel voor
buitenshuis

-

extra slijtage van kleren, schoenen en beddengoed,
de vervanging van kleren en de extra kosten van
verwarming en elektriciteit.

Maatwerk

Soms is het nodig dat er een bijzondere voorziening wordt
getroffen. Samen met u zoeken we dan een passende
oplossing. Laat u door ABP informeren.
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Ondersteuning voor als u werkt
De regeling kent ook werkvoorzieningen. Deze hebben alleen betrekking op extra kosten
voor vervoer van en naar het werk of hulp bij reïntegratie in het arbeidsproces.

Vervoer

Gaat u vanwege uw invaliditeit niet met het openbaar
vervoer naar uw werk? En maakt u om medische
redenen gebruik van ander vervoer? Dan zijn er
mogelijkheden voor een tegemoetkoming. Soms komt
u zelfs in aanmerking voor zowel een tegemoetkoming
in de kosten van woon-werkverkeer én voor de kosten
van privé vervoer. Voor het woon-werkverkeer geldt
overigens geen inkomensgrens. Voorwaarde is wel
dat de uitvoeringsinstelling van uw werkgever geen
vervoersvoorziening toekent, omdat uw bruto inkomen
te hoog is. Krijgt u een reiskostenvergoeding van
uw werkgever? Wij brengen die in mindering op onze
tegemoetkoming.
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Aanvragen
U kunt een voorziening gemakkelijk aanvragen. Stuur ons een brief of e-mail waarin u
aangeeft waarom u een voorziening nodig hebt. Geef ook aan welke voorziening u nodig
denkt te hebben. We gaan dan voor u aan de slag. Houd er wel rekening mee dat een
medisch of arbeidskundig onderzoek nodig is. Hierover krijgt u dan bericht.
Meer weten

Wilt u meer weten over het medisch onderzoek?
Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam
Sociaal Medisch Onderzoek: (0031) (0)30 272 92 72.

Belangrijk

Let erop dat u vóór aanschaf of start van de voorziening
eerst een aanvraag bij ons indient. Anders moeten we uw
verzoek helaas afwijzen.

Ons adres

Stuur uw aanvraag voor een voorziening naar:
ABP
Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen
e-mail: brdvz@abp.nl
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Zorgloket
Bent u een militair oorlogs- en dienstslachtoffer met een dienstverbandaandoening?
Voor uw nazorg is één aanspreekpunt, het Zorgloket.

Eén loket

Dit loket regelt voor u onder andere:
- medische beoordelingen
- uitkeringen
- voorzieningen en
- geneeskundige verzorging.
Bij het Zorgloket werken zorgcoördinatoren en casemanagers. Zij helpen u bij problemen van fysieke of
psychische aard. Ook kunt u op hun hulp terugvallen bij
financiële of juridische problemen en bij het aanvragen van
een uitkering of voorziening. En zij kunnen u ondersteunen
bij het vinden van ander werk. 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 site 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, brochures,

mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet

nieuws en 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

MijnABP is uw persoonlijk digitaal

oplossen? Dan kunt u gebruik maken van onze

pensioendossier. Op MijnABP kunt u uw

klachtenregeling.

toekomstig pensioeninkomen bekijken in
grafieken en netto bedragen per maand. In

Bent u het niet eens met onze beslissing? Neem

één oogopslag ziet u of uw pensioen goed is

dan eerst contact op met ons. Dan kunnen wij

geregeld. U vindt Mijn ABP op 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

Als u klachten hebt over hoe wij de voorzieningen

pensioen.

regeling uitvoeren, neem dan eerst contact met
ABP 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

Klantenservice
Wij helpen u graag persoonlijk. U kunt ons
elke werkdag bellen tussen 8 en 17 uur via
(0031) (0)45 579 81 93.

19

Veteranen
Wie maakt de pensioenregeling?

Veteraneninstituut

De pensioenregeling van ABP komt tot stand in de

Hebt u gediend onder oorlogsomstandigheden

Pensioenkamer. Met daarin vertegenwoordigers

of daarmee vergelijkbare situaties? Of hebt u

van vakcentrales en werkgeversorganisaties uit

deelgenomen aan vredesmissies, al dan niet

overheid en onderwijs. Ook het bestuur van ABP,

binnen VN-verband? Dan staan de diensten

dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de

van het Veteraneninstituut tot uw beschikking.

pensioenregeling, bestaat uit vertegenwoordigers

Wilt u hierover meer weten, dan kunt u met

van vakcentrales en werkgeversorganisaties uit

hen contact opnemen:

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

Internet
www.veteraneninstituut.nl

belangrijkste adviesorganen van het ABP-Bestuur.
Op verzoek van het Bestuur of op eigen initiatief

Telefoon

adviseren beide raden over het beleid van het

(0031) (0)343 47 41 47

pensioenfonds.

op werkdagen tijdens kantooruren

De deelnemersraad, uw belangenbehartiger

Postadres

Via de deelnemersraad worden uw

Veteraneninstituut

belangen behartigd. Zij vertegenwoordigt

Postbus 125

belangenorganisaties van werknemers

3940 AC Doorn

en gepensioneerden. De raad bestaat uit
24 vertegenwoordigers van werknemers en

Bezoekadres

12 namens de gepensioneerden.

Veteraneninstituut

De vier vakcentrales voor overheidspersoneel

Willem van Lanschotplein 2

ACOP, CCOOP, CMHF en AC en de Nederlandse

3941 XP Doorn

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 is het pensioenfonds voor werknemers van overheid
en onderwijs. Tegenwoordig zijn meer dan tweeënhalf
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, die wordt uitgevoerd in
opdracht van werkgevers en werknemers. Zonder
winstoogmerk.

ABP Bijzondere Regelingen Defensie | Postbus 4490 | 6401 CZ Heerlen
In deze brochure leest u de belangrijkste regels. U kunt er
geen rechten aan ontlenen.
maart 2009
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