PR

Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

EF
O

Uw klantnummer
140 61 00 14

Mw G Scxxxxxxxxxx-Krxxxxxx
Xxxxxxxx 192
9999ZZ Xxxxxxx xxx xxx XXxxxx
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Onderwerp: uw nabestaandenpensioen

Heerlen,
15 december 2020
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Geachte mevrouw Scxxxxxxxxxx-Krxxxxxx,

U

Wij hebben begrepen dat uw partner de heer TX Scxxxxxxxxxx op 21 oktober 2020 is overleden. Dat is
een groot verlies. Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke periode.
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U krijgt een nabestaandenpensioen
Uw partner heeft pensioen opgebouwd bij ABP. Daarom krijgt u een nabestaandenpensioen van ABP. U
krijgt uw nabestaandenpensioen vanaf 22 oktober 2020.
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Mogelijk krijgt u een aanvulling op uw nabestaandenpensioen
Dit kan zo zijn als:
• uw overleden partner voor 1986 pensioen opbouwde bij ABP én u of uw overleden partner
tegelijkertijd pensioen opbouwde bij een andere pensioenuitvoerder;
Deze informatie hebben wij niet. Kijk op abp.nl/aanvulling wat u moet doen om in aanmerking te komen
voor de aanvulling. Zodra wij alle informatie hebben, laten wij u weten of u de aanvulling krijgt.
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Bruto per maand

€

1 034,86

€
€
€

197,83
56,39
780,64
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Af: Loonheffing
Af: Bijdrage Zvw
Netto per maand
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U krijgt vanaf 1 november 2020 netto € 780,64
Wij zijn uitgegaan van de gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn en het pensioenreglement dat
nu geldt. Vanaf 1 november 2020 krijgt u:

Over de periode van 22 oktober 2020 tot 1 november 2020 ontvangt u een afwijkende betaling.
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Uw nabestaandenpensioen staat rond de 25ste van elke maand op uw rekening
We maken het bedrag over op IBAN-rekeningnummer NL85INGB5614740864. De eerste uitbetaling is in
januari.
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In januari ontvangt u een betaalspecificatie
Hierop staan de bruto- en nettobedragen.

Bekijk uw betaalspecificatie en jaaropgave ook makkelijk in MijnABP
Heeft u bij ‘mijn gegevens’ uw e-mailadres al ingevuld en post-digitaal op JA staan? Dan krijgt u voortaan
uw post digitaal. U krijgt een mailtje en/of sms-je van ons als er een nieuw bericht voor u klaarstaat
in MijnABP. Dit is makkelijker en sneller voor u. En u draagt hiermee bij aan ons milieu door minder
papierverbruik. U kunt zich bij ‘mijn gegevens’ ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op
de hoogte van actueel pensioennieuws.
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Heeft u vragen?
Bel dan met onze Klantenservice, 045 579 62 55.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag.
Met vriendelijke groet, namens ABP,
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Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG
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Bijlage
In deze bijlage leest u aanvullende informatie over uw nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen
ontvangt u de rest van uw leven.
Mogelijk krijgt u een of meerdere aanvullingen op uw nabestaandenpensioen
Op abp.nl/aanvullingen leest u of u daarvoor in aanmerking komt. Aanvullingen op het
nabestaandenpensioen kunnen wijzigen of vervallen als uw persoonlijke omstandigheden of de hoogte
van uw AOW-uitkering wijzigen.
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U heeft bij één uitkering recht op een korting op de loonheffing
U krijgt nabestaandenpensioen van ABP en u krijgt AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Over
beide uitkeringen betaalt u loonheffing. De SVB past deze loonheffingskorting in de meeste gevallen al
toe. Daarom passen wij standaard géén korting toe. Wilt u dat we de loonheffingskorting wel toepassen?
Geef dit dan schriftelijk aan ons door.
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Vakantiegeld is verwerkt in uw nabestaandenpensioen
Dit krijgt u niet apart.
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U betaalt een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Deze is afhankelijk van uw inkomen. ABP houdt het bedrag elke maand in op uw pensioen.
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Het nabestaandenpensioen kan gevolgen hebben voor toeslagen of uitkeringen
Doordat u een nabestaandenpensioen krijgt, stijgt uw inkomen. Hierdoor kan het zijn dat u andere
instanties geld terug moet geven. Bijvoorbeeld de zorg- of huurtoeslag als u die krijgt. Of een andere
uitkering. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de instantie waarvan u de toeslag of
uitkering krijgt.
Als het pensioen wijzigt, krijgt u een betaalspecificatie
Hierop staan de bruto- en nettobedragen, hoeveel loonheffing u betaalt en wat de bijdrage Zvw is. Uw
betaalspecificatie en jaaropgave vindt u ook in MijnABP.
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Geef wijzigingen door
Welke wijzigingen geeft u aan ons door?
- U krijgt een ander rekeningnummer;
- U gaat samenwonen;
- U en uw partner gaan uit elkaar;
- U woont opnieuw samen en uw partner overlijdt;
- U verhuist naar of in het buitenland.
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Verhoging of verlaging van uw pensioen
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie.
Op 1 januari 2020 is uw pensioen niet verhoogd. Dat kan alleen als ABP genoeg geld in kas heeft en als dit
volgens de wettelijke regels mag. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen.
Er is zelfs een reële kans dat ABP uw pensioen in 2021 moet gaan verlagen.
Meer informatie over verhogen en/of verlagen van uw pensioen vindt u op abp.nl/financieel.
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Wij gaan netjes om met uw gegevens en privacy
Omdat u pensioen van ons krijgt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om welke gegevens het gaat en
waarvoor we ze gebruiken staat in onze privacyverklaring. U vindt de privacyverklaring op abp.nl/privacy
en in MijnABP.
De bedragen kunnen nog wijzigen
Bijvoorbeeld, omdat:
•
de pensioenregeling van ABP wijzigt.
•
uw burgerlijke staat wijzigt, u gaat samenwonen, u en uw partner wonen niet meer samen.
•
de loonbelastingtabellen wijzigen.
•
de regeling zorgverzekeringswet wijzigt.
•
de overheid beslissingen neemt die van invloed zijn op uw pensioen.

