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11 c,p Samen bouwen 
n D aan goed pensioen 

Postbus 4825, 6401 JM Heerlen 

Uw klantnummer Heerlen, 
19 januari 2023 

Onderwerp: Pensioen en scheiding 

Beste mevrouw, 

Uw gemeente liet ons weten dat uw relatie is beeindigd op ... . Uw ex-partner heeft pensioen bij ons 
opgebouwd. Misschien heeft u er nog niet aan gedacht, maar een scheiding kan gevolgen hebben voor 
pensioen. In deze brief leest u hier meer over. Uw ex-partner ontvangt ook een brief. 

Geef ons de afspraken door over het ouderdomspensioen 

Welke keuze u en uw ex-partner ook gemaakt hebben, geef deze aan ons door binnen 2 jaar. Wij 
registreren dan de afspraken. Wij voeren deze afspraken in de toekomst uit als uw ex-partner met 
pensioen gaat of als deze overlijdt. De afspraken over het ouderdomspensioen kunt u doorgeven via het 
mededelingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op abp.nl/mededelingsformulier. 

Ook op www.abp.nl/scheiden vindt u veel informatie . 

U krijgt mogelijk pensioen als uw ex-partner overlijdt 

Dit noemen wij bijzonder nabestaandenpensioen. 
Als uw ex-partner, ... , voor zijn of haar 65ste overlijdt, ontvangt u € ... bruto per jaar. Overlijdt uw ex-
partner op of na zijn of haar 65ste, dan ontvangt u € ... bruto per jaar. 

Wilt u het pensioen niet ontvangen? Dan kunt u hier ook van afzien. 

U krijgt extra informatie bij deze brief 
Dit is belangrijke informatie voor u! Hierin leest u bijvoorbeeld welke keuzes u kunt maken bij het 
verdelen van pensioen. Ook leest u wat er mogelijk is voor het bijzonder nabestaandenpensioen. Ook op 
www.abp.nl/scheiden vindt u veel informatie. 

ABP verhoogt uw pensioen in januari 2023 met 11,96% 

Dit is gelijk aan het stijgen van de prijzen van september 2021 tot september 2022. ABP probeert uw 
pensioen ieder jaar 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. Na de verhoging in juli 
2022, verhogen we uw pensioen nu opnieuw. Wij kunnen dat doen omdat de financiele situatie van ABP 
goed genoeg is. Maar ook omdat wij in 2022 gebruik mogen maken van soepelere regels. Omdat ABP wil 
overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. 

Wij kijken altijd naar de belangen van alle deelnemers 
Dat deden wij ook bij het besluit om de pensioenen te verhogen. Zoals elk jaar beoordelen wij aan het 
einde van het jaar opnieuw onze financiele situatie. En wat dat betekent voor uw pensioen in 2024. Op 
abp.nl/verhogen leest u meer over verhogen. 

De uitvoering van de ABP-pensioenregeling word! verzorgd door APG. 










