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Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

[Naam] 
[Adresgegevens 
buitenland] 

Uw klantnummer
[klantnummer] 

Heerlen, 
[datum] 

Onderwerp: Inzicht in uw keuzemogelijkheden

Geachte [naam], 

Weet u wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat? En welke keuzes u heeft? In MijnABP heeft u 
de mogelijkheid om verschillende pensioenberekeningen te maken en uw pensioen naar wens aan te 
passen. U kunt die berekeningen zo vaak maken als u wilt. De keuzes legt u pas vast als u uw pensioen 
aanvraagt. 

Pensioen aanvragen in stappen: ook voor vervroegd pensioen 
Op abp.nl/stappenplan leest u hoe u in stappen uw pensioen aanvraagt. In MijnABP doorloopt u stap voor 
stap uw pensioenkeuzes. Lukt het niet uw aanvraag definitief te maken in MijnABP? Neem dan gerust 
contact met ons op en houd behalve uw klantnummer ook uw IBAN-rekeningnummer bij de hand. 

Activeer alvast uw DigiD om wijzigingen te maken in MijnABP 
Kijk op abp.nl/digid hoe u DigiD instelt om in MijnABP wijzigingen te kunnen maken. Bij veel mensen is 
dit nodig om zaken aan te passen, zoals bijvoorbeeld aanvragen van pensioen. Soms moet u een paar 
dagen wachten op een brief met inloggegevens van DigiD. Het is dus verstandig om dit nu alvast in orde 
te maken. 

U woont samen in het buitenland of u woont en trouwt in het buitenland 
Wilt u regelen dat uw partner mogelijk nabestaandenpensioen ontvangt als u overlijdt? Geef dit dan aan 
ons door voordat u de AOW-leeftijd bereikt. U kunt uw partner alleen schriftelijk aanmelden bij ABP. Wij 
vragen u een kopie van de huwelijksakte of samenlevingscontract als bewijsstuk mee te sturen. Stuur 
deze gegevens naar ABP Partnerregistratie, Postbus 4806, 6401 JL Heerlen, Nederland. U krijgt een 
bevestiging van ons wanneer wij uw partner hebben aangemeld. 

Controleer uw gegevens 
In MijnABP ziet u ook een overzicht van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Controleer of 
deze gegevens nog actueel zijn. Check ook uw e-mailadres en telefoonnummer. U kunt dit makkelijk zelf 
veranderen in MijnABP. 
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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,

Rob Bakker
Manager Pensioenuitvoering APG


