Veelgestelde vragen

1.

Hoe wordt het ABP-pensioen berekend?

De pensioenregeling die voor u geldt, is een middelloonregeling. ABP berekent uw pensioen op basis
van uw jaarlijkse salaris. U bouwt elk jaar een stukje pensioen op van uw pensioengevend salaris in
dat jaar. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen uw pensioen.
Ga voor meer informatie over de middelloonregeling naar de pagina ‘Hoe wordt uw pensioen
berekend?’.
Eindloonregeling
Tot 1 januari 2004 keek ABP voor de berekening van uw pensioen naar uw laatst verdiende salaris.
Uw pensioen was dus geen afspiegeling van uw salarisverloop tijdens uw hele carrière, maar van uw
laatst verdiende salaris. Dat heet de eindloonregeling.
2.

Wanneer kan ik met pensioen gaan?

Wanneer u met pensioen kunt gaan, hangt af van uw pensioenregeling. Ga voor meer informatie
naar de pagina ‘Wanneer met pensioen?’.
Wilt u weten hoeveel pensioen u later krijgt? MijnABP is uw persoonlijk, digitaal pensioendossier. U
ziet in één oogopslag hoeveel pensioen u straks netto per maand krijgt. Ga naar MijnABP.
3.

Waar vind ik informatie over het ABP OuderdomsPensioen?

U kunt met pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt tot uiterlijk vijf jaar na uw
AOW-leeftijd. Uw inkomen bestaat dan uit verschillende delen. Afhankelijk van uw situatie is dat:






AOW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
ABP OuderdomsPensioen
eventueel pensioen van een ander pensioenfonds
eventueel persoonlijke aanvullingen (zoals ABP ExtraPensioen of een verzekering)
eventueel salaris als u langer blijft werken

Ga voor meer informatie naar de pagina ‘ABP OuderdomsPensioen’.
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt? Ga naar MijnABP.
4.

Waar vind ik informatie over het ABP KeuzePensioen?

Met ABP KeuzePensioen hebt u de vrijheid om uw pensioen in te vullen zoals u dat wilt. U kiest zelf
wanneer en voor hoeveel uren u stopt met werken. Maar ook hoeveel pensioen u op welk moment
wilt hebben. Bijvoorbeeld eerst een hoger pensioen, daarna een lager pensioen.
Ga voor meer informatie naar de pagina ‘ABP KeuzePensioen’.
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt? Ga naar MijnABP.

5.

Waar vind ik informatie over het ABP ExtraPensioen?

Met ABP ExtraPensioen spaart u voor een hoger ABP-pensioen. U stort een bedrag via uw
brutosalaris. Omdat u geen belasting hoeft te betalen over het gestorte bedrag, levert u dat
belastingvoordeel op. Daar staat wel tegenover dat de pensioenuitkering later wordt belast. Dit
laatste staat bekend als de omkeerregel. U kiest zelf hoeveel en hoe vaak u een bedrag stort. Er is
geen minimum bedrag, wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen.
Ga voor meer informatie naar de pagina ‘ABP ExtraPensioen’. Op deze pagina vindt u ook het
aanmeldformulier.
6.

Welke pensioenpremie betaal ik?

Ga voor meer informatie en een volledig overzicht van de pensioenpremies naar de pagina ‘Wat kost
uw pensioen?’.
7.

Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

U kunt het pensioen dat u bij een ander pensioenfonds hebt opgebouwd, meenemen naar ABP. Dit
heet waardeoverdracht.
Ga naar de pagina ‘Waardeoverdracht naar ABP’ voor meer informatie. Bekijk hier ook of
waardeoverdracht interessant is voor u.
8.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Verhuist u in Nederland, dan krijgt ABP uw nieuwe adres automatisch door van uw gemeente. U
hoeft dus zelf niets te doen.
Verhuist u in of naar het buitenland? Of van het buitenland naar Nederland? Dan hangt het af van uw
situatie. U leest meer informatie op de pagina 'Verhuizen'.

9.

Moet ik een samenwonende partner aanmelden?

Woont u in Nederland en gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan?
Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit automatisch door via de gemeente. U
hoeft dan niets meer te regelen voor het ABP NabestaandenPensioen.
Gaat u samenwonen in Nederland of woont u in het buitenland?
Dan krijgt ABP niet automatisch door dat er iets verandert in uw relatie. U moet dan zelf uw partner
aanmelden bij ABP. Alleen dan kan uw partner na uw overlijden ABP NabestaandenPensioen krijgen.
Wilt u uw partner aanmelden? Ga naar de pagina 'Partner aanmelden’.

10.

Hoe wordt mijn pensioen verdeeld als ik ga scheiden?

U en uw (ex-)partner gaan uit elkaar. Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Deze gevolgen zijn
afhankelijk van de manier waarop u uit elkaar gaat en hoe u uw pensioen verdeelt.
Op de pagina ‘Uit elkaar gaan’ leest u of u uw pensioen kunt verdelen en hoe u dit kunt doen.
11.

Wat is mijn pensioenopbouw als ik werkloos word?

U bent werkloos en hebt een WW-uitkering? Dan blijft u pensioen opbouwen, maar wel minder dan
toen u nog werkte.
U bouwt nog maar 37,5% op van wat u daarvoor opbouwde. De premie hiervoor betaalt de
werkgever die u ontslagen heeft. Blijft u werkloos en houdt u recht op uw werkloosheidsuitkering,
dan stopt uw pensioenopbouw zodra u AOW ontvangt.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de pagina ‘Gevolgen van werkloosheid op
pensioenopbouw’.
Werkt u als militair bij Defensie? Kijk dan op de pagina ‘Werkloos’.
12.

Hoeveel pensioen krijg ik als ik eerder stop met werken?

Hoeveel pensioen u krijgt als u eerder stopt met werken hangt af van uw persoonlijke situatie.
Informatie hierover vindt u op MijnABP, uw persoonlijk digitaal pensioendossier. Daar kunt u uw
toekomstig pensioen bekijken. Ga naar MijnABP.
13.

Waar vind ik informatie over het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen?

Als u arbeidsongeschikt bent, is uw inkomen vaak lager dan uw oorspronkelijke salaris. ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen kan uw inkomensverlies gedeeltelijk aanvullen.
Op de pagina ‘ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen’ leest u of u in aanmerking komt voor het ABP
ArbeidsongeschiktheidsPensioen. En hoe u het kunt aanvragen.
14.

Waar vind ik informatie over ABP NabestaandenPensioen?

U wilt uw nabestaanden na uw overlijden financieel verzorgd achterlaten. Dat kan met het ABP
NabestaandenPensioen.
Op de pagina ‘ABP NabestaandenPensioen’ leest u wie er in aanmerking kunnen komen voor het ABP
NabestaandenPensioen. En wat u daarvoor moet doen.
15.

Wat is MijnABP?

MijnABP is uw persoonlijke, digitale pensioendossier. Op MijnABP kunt u uw toekomstig
pensioeninkomen bekijken in grafieken en nettobedragen per maand.
In één oogopslag ziet u of uw pensioen goed is geregeld. U kunt zien welke keuzes u kunt maken voor
uw toekomstig pensioen. U ziet ook meteen de gevolgen van elke keuze. Wat gebeurt er als u een
tijdje naar het buitenland gaat? Wat als u eerder of later met pensioen gaat? Wat als u met
deeltijdpensioen wil.

ABP actualiseert elke maand uw gegevens in MijnABP. Daardoor is MijnABP actueler dan uw meest
recente pensioenoverzicht. Verandert er iets in uw pensioen, dan kunt u in MijnABP uw persoonlijke
situatie bekijken. Ga naar MijnABP.
16.

Wanneer ontvang ik mijn pensioenoverzicht?

Wanneer u uw pensioenoverzicht ontvangt, is niet precies vertellen. De verzending start in april en
duurt een aantal maanden. ABP verstuurt elk jaar zo’n 1,2 miljoen pensioenoverzichten. Dat kan niet
ineens.
U vindt uw pensioenoverzicht ook op MijnABP. Daar staat het pensioenoverzicht dat u het laatst hebt
ontvangen.
Meer informatie vindt u op de pagina 'UniformPensioenoverzicht (UPO)'.
17.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds. Deze
verhouding wordt uitgedrukt in een percentage dat aangeeft hoe groot het vermogen is ten opzichte
van de waarde van de pensioenverplichtingen. Als de dekkingsgraad 100% is, is het vermogen precies
gelijk aan de verplichtingen.
ABP publiceert maandelijks de dekkingsgraad. Lees meer op de pagina ‘Dekkingsgraad’.

