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Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

[Naam] 
[Adresgegevens] 

Uw klantnummer 
[klantnummer] 

Heerlen, 
[datum] 

Onderwerp: informatie over uw ouderdomspensioen

Geachte [naam], 

U heeft een opgave gevraagd van uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u: 
Een overzicht van de uitgangspunten die wij hanteerden en met u hebben afgesproken. 
Een opgave van uw pensioen. 
Een bijlage met extra informatie. 

ABP wil uw pensioen afkopen 
Uw bruto ouderdomspensioen is € [bedrag] bruto per jaar. Dit bedrag is lager dan het grensbedrag voor  
de afkoop van pensioenen. Daarom wil ABP uw pensioen afkopen. Dit betekent dat u een eenmalige 
betaling krijgt. Verderop in deze opgave leest u om welke bedragen het gaat en welke keuze u heeft. 

Als u het pensioen wilt aanvragen, dan vragen wij u het volgende te doen 
Accepteer uw pensioenvoorstel in MijnABP. Vul daar ook uw IBAN-rekeningnummer in, zodat we  
uw pensioen overmaken naar de juiste rekening. Vervolgens ontvangt u van ons een bericht met het  
pensioenbedrag dat u krijgt. Wij berekenen uw pensioen op basis van de uitgangspunten in deze opgave. 
Vraag uw pensioen in ieder geval aan vóór de datum waarop u uw pensioen wilt laten ingaan. Deze  
ingangsdatum moet wel liggen tussen uw 60ste en 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd. ABP mag 
geen ouderdomspensioen met een ingangsdatum in het verleden toekennen. 

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. 

Heeft u vragen? 
Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw pensioen? Neem dan op werkdagen tussen  
8 en 17.30 uur contact op met onze Klantenservice: 045 579 62 44. 
Wij helpen u graag. 

Met vriendelijke groet, namens ABP, 

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG
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  Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten   

Meer uitleg over de uitgangspunten en de mogelijkheden (keuzes) die u heeft, vindt u in de bijlage 
met extra informatie. 

De ingangsdatum van uw pensioen is [datum]. U gaat dan voor 100% met ouderdomspensioen. 

U bereikt uw AOW-leeftijd op [datum]. 

ABP past geen loonheffingskorting toe vanaf de ingangsdatum van uw pensioen. 

U bent gehuwd of u heeft uw partner geregistreerd bij de gemeente of ABP. Of u woont samen maar 
heeft uw partner niet bij ABP geregistreerd.
Uw partner heeft geen recht op nabestaandenpensioen van ABP bij uw overlijden als u uw partner niet 
registreert bij ABP terwijl u wel samenwoont. Registreert u uw partner bij ABP voor u de AOW-leeftijd 
bereikt? Dan heeft uw partner mogelijk recht op een nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Kijk 
hiervoor bij de bedragen in de opgave.

Ga voor meer informatie omtrent de verschillende keuzes die u kunt maken en de gevolgen hiervan voor uw pensioen 
naar MijnABP op abp.nl. Inloggen op MijnABP gaat via DigiD . Kijk op abp.nl/digid voor meer uitleg. 

Uw klantnummer [klantnummer] 
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  De opgave van uw ouderdomspensioen 

ABP wil uw pensioen afkopen 
Uw ouderdomspensioen bedraagt € [bedrag] bruto per jaar.  
Dit bedrag is lager dan de afkoopgrens van € 497. Daarom wil ABP uw pensioen afkopen. Dit betekent 
dat u een eenmalige betaling krijgt. U ontvangt uw pensioen dan niet maandelijks. In het afkoopbedrag zit 
ook het nabestaandenpensioen.  
Krijgt u toch liever maandelijks uw pensioen? Dat kan. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op 
via 045 579 62 44. Op abp.nl vindt u meer informatie over afkoop. 

Hoe hoog is het afkoopbedrag?
Bruto afkoopbedrag     
Netto afkoopbedrag     

[bedrag] 
[bedrag] 

Het kan zijn dat uw pensioen toch boven de afkoopgrens komt. Bijvoorbeeld als straks blijkt dat u ook nog 
aanvullingen op uw pensioen krijgt. ABP mag uw pensioen dan niet meer afkopen. Dan betalen wij het 
pensioen maandelijks aan u uit. Op abp.nl/aanvulling vindt u meer informatie over aanvullingen.

Als u ervoor kiest om uw pensioen maandelijks te ontvangen, krijgt u onderstaand bedrag.

Uw keuze:   U verhoogt of verlaagt het nabestaandenpensioen niet

Vanaf [datum] 
Bruto per jaar 

Bruto per maand 
Netto per maand 

[bedrag] 

[bedrag] 
[bedrag] 

Het nabestaandenpensioen voor uw partner als u overlijdt

Bij overlijden vanaf 65 jaar bruto per jaar [bedrag] 

De bedragen wijzigen mogelijk nog
Het pensioenbedrag kan nog voor de eerste betaling wijzigen. Maar ook als uw pensioen al is ingegaan, 
kan het bedrag nog veranderen. Het pensioenbedrag kan namelijk wijzigen als:

Uw pensioen niet dit jaar ingaat. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op abp.nl/factoren.
De pensioenregeling wijzigt en daarmee uw pensioenopbouw.
De overheid beslissingen neemt die van invloed zijn op uw pensioen.
Uw burgerlijke staat wijzigt.
U niet meer samenwoont.
U naar het buitenland verhuist.
De loonbelastingtabellen wijzigen.
De regeling zorgverzekeringswet wijzigt.

Uw klantnummer [klantnummer] 
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Kans op pensioenverlaging in 2021 reëel
De kans dat ABP de pensioenen moet verlagen in 2021 is reëel. De ondergrens voor de dekkingsgraad 
heeft minister Koolmees onlangs op 90% gezet. Als op 31 december 2020 de dekkingsgraad lager is dan 
90%, moet ABP de pensioenen verlagen. Als we de pensioenen moeten verlagen, gebeurt dat op zijn 
vroegst vanaf 1 juli 2021. Het besluit hierover valt in januari 2021. Meer informatie en de actuele stand van 
zaken vindt u op abp.nl/verlagen.

Uw klantnummer [klantnummer] 
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Bijlage met extra informatie

De Sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt uw AOW
Vanaf uw AOW- leeftijd krijgt u AOW van de SVB. Wilt u meer weten over uw AOW? Neem 
dan contact op met de SVB of kijk op svb.nl/aow. 

U geeft aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen
Dit doet u in MijnABP. Elke instantie waarvan u een inkomen ontvangt, houdt belasting in. 
Dit heet loonheffing. U heeft recht op een korting op de loonheffing: de loonheffingskorting. 
Deze korting mag u door één instantie laten toepassen. Voor meer informatie kijkt u op abp.nl/
loonheffingskorting. 

U kunt het ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen
Bent u getrouwd of heeft u een partner geregistreerd bij de gemeente of bij ABP? Dan 
kunt u uw ouderdomspensioen verhogen met het nabestaandenpensioen dat u vanaf 1 
juli 1999 heeft opgebouwd. In deze opgave ziet u wat deze keuze voor u betekent. Als u 
volgens onze administratie alleen woont, verhogen wij uw ouderdomspensioen met het 
nabestaandenpensioen. Wilt u dit niet? Neem dan contact met ons op.

U kunt het nabestaandenpensioen verhogen met ouderdomspensioen
Heeft u een partner en vindt u het nabestaandenpensioen in deze opgave te laag? Dan kunt u 
het nabestaandenpensioen verhogen door een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen. Wij 
verhogen het nabestaandenpensioen alleen als u overlijdt nadat uw pensioen is ingegaan.

Als u samenwoont heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen
Wilt u dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt? Meld uw partner dan aan bij 
ABP voor uw AOW leeftijd. Dit kan via MijnABP of neem contact op met onze klantenservice 
op 045 579 62 55.

Als uw woonsituatie wijzigt kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen
Dat is het geval als u pensioen heeft opgebouwd voor 1 januari 1995. Woont u alleen en gaat 
u samenwonen of trouwen? Dan verandert uw pensioen. Meestal wordt het lager. U heeft 
mogelijk wel recht op aanvullingen op uw pensioen. Meer informatie hierover ziet u op abp.nl/
aanvullingen. Woont u nu met iemand samen, maar gaat u op een later moment alleen wonen? 
Dan verandert uw pensioen ook. Meestal wordt het hoger.

Voorwaardelijk pensioen kan vervallen als u uit dienst gaat
Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Als u uit 
dienst gaat en u heeft nog geen pensioen opgenomen, dan kan het zijn dat uw voorwaardelijk 
pensioen vervalt. Kijk op abp.nl/voorwaardelijk pensioen voor meer informatie. Hier ziet u ook 
wat u kunt doen om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Uw pensioen wordt hoger als u later met pensioen gaat
Kiest u ervoor om uw pensioen uit te stellen? Dan ontvangt u een hoger pensioen. U moet uw 
pensioen wel uiterlijk 5 jaar na uw AOW leeftijd laten ingaan. 
Heeft u voorwaardelijk pensioen? Dan kan het uitstellen van uw pensioen gevolgen hebben. 
Kijk op abp.nl/voorwaardelijk-pensioen voor meer informatie. 

U gaat nu gedeeltelijk en daarna volledig met pensioen
U ziet het pensioenbedrag dat u nu en vanaf uw AOW- leeftijd krijgt. Wilt u volledig of weer voor 
een deel met ouderdomspensioen? Vraag dit dan uiterlijk twee maanden voor de gewenste 
ingangsdatum aan. 

U heeft (via uw werkgever) bedragen gestort voor ABP ExtraPensioen
Wij hebben wij dit verwerkt in de bedragen van uw ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen. Pas kort voor de eerste betaling van uw pensioen stellen wij het 
definitieve bedrag vast.

Uw klantnummer [klantnummer] 
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U heeft mogelijk recht op een aanvulling op uw pensioen bij ABP
Zie abp.nl/aanvulling voor de voorwaarden en verdere informatie.

Heeft u alleen een rekeningnummer in het buitenland en is dat geen IBAN-nummer?
Kijk dan op abp.nl/buitenland. Hier vindt u het formulier waarmee u uw buitenlands 
rekeningnummer kunt wijzigen.

Uw pensioen kan gevolgen hebben voor toeslagen of uitkeringen
Doordat u nu pensioen gaat ontvangen, kan het zijn dat andere uitkeringen of toeslagen 
vervallen of lager worden. 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 u meer dan 5 jaar voor uw AOW- leeftijd met pensioen gaat
Dan vult u de intentieverklaring in. U moet voor het percentage dat u pensioen aanvraagt 
stoppen met werken. Bijvoorbeeld: U gaat voor 20% met pensioen, dan moet u voor minimaal 
20% minder gaan werken.
Als u de intentieverklaring niet naleeft, kan dit fiscale gevolgen hebben. De Belastingdienst kan 
dan u een boete opleggen. 

U kunt lid worden van de Verenigingen gepensioneerden
Er zijn verschillende verenigingen die zich inzetten voor de behartiging van belangen van 
gepensioneerden. Wilt u ook lid worden van een vereniging? Dat kan. 
Op abp.nl/verenigingen vindt u een overzicht. 

Verhoging van uw pensioen (indexatie)
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.

Meer informatie over verhogen en/of verlagen van uw pensioen vindt u op abp.nl/indexatie en 
abp.nl/verlagen. 

Uw klantnummer [klantnummer] 
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