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Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

Onderwerp: Uw pensioen is toegekend

Heerlen,
[datum]
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[Naam]
[Adresgegevens]

Uw klantnummer
[klantnummer]
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Geachte [naam],

U heeft uw pensioen aangevraagd. Graag informeer ik u over de betaling van uw pensioen.
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U krijgt vanaf [datum] elke maand € [bedrag] bruto.
Dit bedrag bestaat uit:

€

[bedrag]

Netto per maand

€

[bedrag]
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Bruto per maand

De eerste betaling van uw pensioen krijgt u in de maand [maand]
U ontvangt in die maand ook een betaalspecificatie, met daarop de bruto- en nettobedragen. Gaat uw
pensioen niet in op [maand]? Dan is de eerste betaling een ander bedrag.
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Wij maken uw pensioen over op [rekeningnummer]
U krijgt uw pensioen iedere maand rond de 23ste. Wilt u het rekeningnummer veranderen? Dat kan op
MijnABP.
U heeft mogelijk recht op een aanvulling
Heeft u of uw partner, in dezelfde periode dat u voor 1995 bij ABP pensioen opbouwde, ook bij een ander
pensioenfonds pensioen opgebouwd? Of bent u tijdens uw pensioenopbouw bij ABP voor 1986 niet
verzekerd geweest voor de AOW? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvulling op uw ABP-pensioen. Op
abp.nl/aanvulling leest u hier meer over.
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Met vriendelijke groet, namens ABP,
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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.

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG
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De bedragen kunnen altijd nog wijzigen
Bijvoorbeeld 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.
• U al een ander pensioen van ABP krijgt. Dan is de bijdrage Zvw mogelijk hoger dan u hierboven
leest. Dat heeft te maken met voorschriften van de Belastingdienst. Op de website van de
Belastingdienst leest u daar meer over.
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Dit zijn de uitgangspunten voor uw pensioen.
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U gaat op [datum] met pensioen. Dan gaat u voor 100% met pensioen.
Uw deeltijdfactor bij [bedrijf] wijzigt van [percentage] naar 0.0.
Dit is met het pensioenbedrag dat u al krijgt.
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ABP past geen loonheffingskorting toe vanaf de ingangsdatum van uw pensioen.
Vanaf AOW-datum past ABP standaard geen loonheffingskorting toe. Wilt u dat wel? Geef dit een maand
voordat u de AOW-leeftijd bereikt aan ons door.
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U verhoogt uw nabestaandenpensioen bij uw overlijden met een deel van uw ouderdomspensioen. Hoe
hoog het nabestaandenpensioen wordt door deze keuze, ziet u in MijnABP of in de brief met uw
pensioenvoorstel.
U bent gehuwd of samenwonend.
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U krijgt in de toekomst een aanvulling samenvallende diensttijd op uw pensioen
Deze aanvulling krijgt u omdat u en uw partner voor 1995 tegelijkertijd pensioen hebben opgebouwd bij
ABP. Woont u niet meer met uw partner samen? Dan vervalt deze aanvulling. U heeft mogelijk recht op
andere aanvullingen. Controleer op abp.nl/aanvulling of dit voor u geldt.

K

U
R

D

EF

O

PR

PR

Vanaf [datum]
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Bijlage: Berekening ouderdomspensioen

€

Ouderdomspensioen bruto per jaar
Dit is met uw lopend pensioen

Vanaf [datum]

€
-€
-€
€

[bedrag]
[bedrag]
[bedrag]
[bedrag]

€

[bedrag]

€

[bedrag]

Vanaf [datum]
Ouderdomspensioen bruto per maand zonder aanvullingen
Aanvullingen bruto per maand
Ouderdomspensioen bruto per maand
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Dit is netto

[bedrag]
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Dit is netto
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Ouderdomspensioen bruto per maand
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Ouderdomspensioen bruto per maand
Af: bijdrage zvw
Af: loonheffing
Dit is netto

[bedrag]

€
€
€

[bedrag]
[bedrag]
[bedrag]

€

[bedrag]

U krijgt 1 keer een nabetaling van bruto € [bedrag]
U heeft namelijk te weinig pensioen gekregen tot [datum].
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De hogere pensioenuitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen of uitkeringen
Doordat u een nabetaling en een hoger ouderdomspensioen krijgt, stijgt uw inkomen. Hierdoor moet u
mogelijk andere instanties geld teruggeven. 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.
Door de nabetaling krijgt u misschien een (hogere) aanslag inkomstenbelasting
Daarom willen wij graag de middelingsregeling van de Belastingdienst onder uw aandacht brengen. Dit
kan voordelig zijn voor u. U kunt de middelingsregeling zelf aanvragen bij de Belastingdienst.
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ABP nabestaandenpensioen
De bedragen aan nabestaandenpensioen vindt u terug in uw pensioenvoorstel.
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Ook belangrijk om te weten

Uw keuzes zijn definitief
U heeft keuzes gemaakt. Die ziet u in de uitgangspunten. Na de ingangsdatum van uw pensioen kunt u
die niet meer veranderen.
U krijgt bij een wijziging van uw pensioen altijd een betaalspecificatie
Hierop ziet u de bruto en nettobedragen. Ook ontvangt u ieder jaar een jaaropgave van ons.
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In uw pensioen zit vakantiegeld
Dat is iedere maand opgenomen in uw brutopensioen. U krijgt daarom in mei geen vakantiegeld van ABP.
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De betaaldatums staan op abp.nl
U krijgt uw pensioen iedere maand rond de 23ste.
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De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt 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.
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U geeft wijzigingen door op MijnABP
Bijvoorbeeld een nieuw rekeningnummer, loonheffingskorting of dat u samen gaat wonen.
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Verhoging of verlaging van uw pensioen
ABP hoeft uw pensioen in 2021 niet te verlagen. De kans dat ABP uw pensioen de komende jaren wel
moet verlagen, blijft aanwezig. Of een verlaging nodig is, is afhankelijk van de financiële situatie van het
fonds en de wettelijke regels. In 2021 kan ABP uw pensioen niet verhogen. ABP streeft ernaar ieder jaar
uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Dat kan alleen als ABP
genoeg geld in kas heeft en als dit volgens de wettelijke regels mag. Kijk op abp.nl/financieel voor actuele
informatie.
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Kijk voor meer informatie op abp.nl
Hier vindt u steeds de meest actuele informatie, meest gestelde vragen, nieuws en uitleg over uw
pensioen.

