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Beste leden van de VG-Océ, 

Van een van onze leden, Dhr. Hay  Thijssen kregen wij een bericht over het terugvragen van te weinig 
uitbetaald pensioen door het ABP.  
Wie voor 1995 bij het ABP pensioen heeft opgebouwd, terwijl de partner gelijktijdig bij een of 
meerdere andere pensioeninstanties pensioen betaalde, heeft waarschijnlijk recht op ‘aanpassing 
van het pensioen wegens samenvallende diensttijd’. 
Dit onderwerp is afgelopen week ook behandeld in het TV programma “Meldpunt” van MAX. 

Wij vinden, samen met Hay Thijssen, dit onderwerp dermate belangrijk dat wij dit graag extra 
onder uw aandacht willen brengen. Wij willen echter wel benadrukken, dat het gaat  om uit te 
keren pensioen van de partner, opgebouwd bij het ABP. Wij citeren Hay Thijssen: 

“Zelf heb ik van 1982 tot 2008 bij Océ R&D gewerkt, terwijl mijn vrouw in het onderwijs enkele jaren 
bij het ABP pensioen heeft opgebouwd. We hebben de benodigde formulieren gedownload van de 
site van het ABP en deze opgestuurd naar ASR en PME (Pensioenfonds Metalelektro - (voormalig Océ 
Pensioenfonds) en ingevuld retour gekregen. De ingevulde formulieren zijn naar ABP gestuurd, met 
de vraag om aanpassing van het pensioen. 

We hebben kortgeleden een toezegging van het ABP gekregen dat de pensioenuitkering per maand 
wordt aangepast en we krijgen een nabetaling van te weinig ontvangen pensioen - vanaf de 
pensioengerechtigde leeftijd tot heden - in een keer. 
Het gaat dus om “aanpassing van uw pensioen vanwege samenvallende diensttijd“ 

Misschien zijn er meer collega’s die onder deze regeling vallen, maar die nog niet op de hoogte zijn 
van deze mogelijkheid.  
Op de site van ABP, www.abp.nl kunt u in het zoekvak “samenvallende diensttijd” invullen.  
Of maak gebruik van onderstaande mogelijkheden: 

Via deze link: site van het ABP  en via de link naar het TV programma “Meldpunt”: 

Met dank aan Hay Thijssen voor zijn tip en bijdrage. 

Namens het bestuur  
van de VG-Océ, 

Met vriendelijke groet, 
Henk Mariën. 


