Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

[Naam en adres
van uw werknemer]

Uw klantnummer
[klantnummer]

Heerlen,
[datum

Onderwerp: beëindiging van uw deelname bij ABP
Geachte [naam werknemer],
Op [datum] is uw deelname bij ABP beëindigd. U bouwt geen pensioen meer op bij ABP.
Op MijnABP kunt u zien hoeveel pensioen u tot nu toe bij ABP heeft opgebouwd. U ziet hoe hoog uw
uitkering is als u met pensioen gaat. En de hoogte van de eventuele uitkering voor uw partner en/of
kinderen als u overlijdt.
Let op! Omdat uw pensioenopbouw bij ABP stopt, moet u belangrijke keuzes maken:
 Uw opgebouwde pensioen blijft achter bij ABP. U kunt uw opgebouwde pensioen ook meenemen
naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht. ABP mag op dit moment
geen waardeoverdracht uitvoeren omdat onze beleidsdekkingsgraad onder de 100% is. U kunt
waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 Doordat uw deelname is beëindigd, wordt het nabestaandenpensioen voor uw partner mogelijk
lager. Op MijnABP kunt u bekijken of u aan de voorwaarden voldoet om uw
nabestaandenpensioen te verhogen met (een deel van) uw ouderdomspensioen. En wat dit
betekent voor uw pensioen. Dit kunt u zien tot [datum]. Is dit op u van toepassing? Indien
u uw nabestaandenpensioen wilt verhogen dan moet u dit vóór die datum aanvragen. Let op! Na
deze datum kunt u hier niet meer voor kiezen.
 U kunt uw pensioenopbouw bij ABP maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Start u uw eigen
bedrijf, dan is dat maximaal tien jaar. Als u dit wilt, geef dit dan binnen 9 maanden na uw ontslag
aan ons door.
Op MijnABP leest u meer over de keuzes die u kunt maken.
Let op: Bent u opnieuw deelnemer geworden in de ABP-pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u in
dienst bent getreden bij een andere bij ABP aangesloten werkgever of omdat u een
werkloosheidsuitkering ontvangt? Dan is dit nog niet in onze administratie verwerkt en ontvangt u dit
bericht onterecht. U blijft in dat geval pensioen opbouwen bij ABP.
Pensioen van € 503,24 of minder?
Heeft u een klein pensioen bij ons opgebouwd, tussen € 2 en € 503,24 bruto per jaar? Bouwt u
ergens anders pensioen op, dan dragen wij het kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe
pensioenuitvoerder. U krijgt hierover van ons een brief.
Wilt u dit niet en maakt u bezwaar na het krijgen van onze brief? Of bouwt u geen pensioen op bij een
andere pensioenuitvoerder? In dat geval kopen wij uw pensioen af op uw pensioenleeftijd.

Heeft u vragen?
Ga dan naar abp.nl of bel onze Klantenservice op 045 579 60 70.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur en helpen u graag.
Met vriendelijke groet, namens ABP,

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG

