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Postbus 4804, 6401 JL Heerlen

[Naam] 
[Adresgegevens] 

Uw klantnummer
[klantnummer] 

Heerlen, 
[datum] 

Onderwerp: Vraag nu de rest van uw pensioen aan bij ABP

Geachte [naam], 

U krijgt maandelijks een deel van het ouderdomspensioen dat u opgebouwd heeft bij ABP. Vraag nu ook 
zelf de rest van uw pensioen aan. U ontvangt dan uw volledige pensioen. 

In stappen uw pensioen aanvragen: zo werkt het 
Op abp.nl/stappenplan leest u hoe u in stappen uw pensioen aanvraagt. In MijnABP doorloopt u stap voor 
stap uw pensioenkeuzes. U krijgt dan snel en eenvoudig een duidelijk beeld van de bedragen die u straks 
kunt verwachten. Lukt het niet om 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. 

Stel uw DigiD correct in om uw pensioen aan te vragen via MijnABP 
Om uw pensioen aan te vragen via MijnABP, heeft u de juiste DigiD-instelling nodig. Het kan 2 tot 5 
werkdagen duren om dit voor het eerst in te stellen. Voor meer uitleg, kijk op abp.nl/digid. 

Pensioen ontvangen vanaf uw AOW-leeftijd 
Veel mensen kiezen ervoor om de rest van hun pensioen in te laten gaan op hun AOW-leeftijd. Er staat 
een voorstel klaar in MijnABP. Kiest u hiervoor? Dan ontvangt u pensioen van ABP zodra uw AOW start. 
Bekijk uw pensioenvoorstel op abp.nl/pensioenvoorstel. U heeft meerdere pensioenkeuzes. Wilt u weten 
welke? Bekijk en bereken uw keuzes op abp.nl/keuzes. 

U krijgt ook AOW 
Naast uw pensioen van ABP krijgt u waarschijnlijk ook AOW. Dit is het basispensioen dat u van de 
overheid krijgt vanaf uw AOW-leeftijd. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u hierover 
bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB. 

U kunt ook na uw AOW-leeftijd met pensioen 
De standaard pensioenleeftijd bij ABP is de AOW-leeftijd. Kiest u ervoor om uw pensioen uit te stellen tot 
na uw AOW-leeftijd, bijvoorbeeld omdat u doorwerkt? Dan krijgt u een hoger pensioen. U hoeft nu geen 
actie te ondernemen, ook niet als u een herinneringsbrief krijgt. U moet uw pensioen wel uiterlijk 5 jaar na 
uw AOW-leeftijd laten ingaan. Dit moet u zelf aanvragen. Heeft u voorwaardelijk pensioen? Dan heeft het 
uitstellen van uw pensioen mogelijk gevolgen. Kijk op abp.nl/voorwaardelijk voor meer informatie. 

Belangrijk om te weten: u kunt uw pensioen alleen laten ingaan op een datum in de toekomst. 

Heeft u uw partner nog niet aangemeld? 
Als u een partner heeft, is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt. Bijvoorbeeld voor uw 
nabestaandenpensioen.  Doe dit dan voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Aanmelden hoeft niet als u 
getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan ontvangen wij die gegevens automatisch. 
Uw partner aanmelden gaat makkelijk via MijnABP. Wij vragen u dan om uw samenlevingscontract te 
uploaden. U vindt meer informatie op abp.nl/partner. 

https://abp.nl/voorwaardelijk


PROEFDRUK
PROEFDRUK

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. 

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


