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Pensioenopbouw via het ABP 
 
Alle FOM werknemers, met uitzondering van degenen die worden gefinancierd uit een Europese 
beurs, zijn verzekerd bij de Stichting Pensioenfonds ABP, zowel voor ouderdoms-, en nabestaanden-
pensioen als voor arbeidsongeschiktheid. De hiervoor verschuldigde premie wordt door FOM samen 
met de werknemer betaald.  
Hoewel het ouderdomspensioen voor veel medewerkers nog ver weg is, vinden we het belangrijk om 
alle medewerkers goed te informeren over het  pensioen. Ook jongere medewerkers kunnen name-
lijk onverhoopt al met pensioenvoorzieningen te maken krijgen zoals in geval van arbeidsongeschikt-
heid of overlijden. 
Op de website van het ABP www.abp.nl/pensioen-bij-abp/pensioen-1-2-3/ is uitgebreide informatie 
op een erg overzichtelijke manier beschikbaar. Helaas is die informatie niet in Engels. Het loont zeker  
de moeite om daar te kijken. De informatie die u daar vindt is hieronder ook samengevat. Uw perso-
neelsfunctionaris of medewerkers van de Centrale Personeelsdienst, cpd@fom.nl , zijn graag bereid 
u (ook in het Engels) te informeren of uw vragen te beantwoorden. 
Disclaimer: Het pensioenreglement is altijd leidend. 
 

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 
• U kunt zelf een keuze maken om uw ABP ouderdomspensioen in te laten gaan op een mo-

ment tussen uw zestigste en uw zeventigste verjaardag. Vanaf uw AOW-leeftijd ( zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/inhoud/aow-
leeftijd-berekenen) ontvangt u naast uw ABP pensioen ook AOW. 

• Ook kunt u er voor kiezen om tussen uw zestigste en zeventigste met deeltijdpensioen te 
gaan en om daarnaast dus gedeeltelijk door te werken. 

• Ook kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering tijdelijk hoger of lager laten zijn. Op deze 
manier kunt u bijvoorbeeld in de jaren voorafgaand aan uw AOW uitkering een hogere pen-
sioenuitkering ontvangen en de pensioenuitkering weer verlagen wanneer u ook AOW krijgt. 

• Wanneer u komt te overlijden krijgt uw partner nabestaandenpensioen mits u op dat mo-
ment nog via ABP pensioen opbouwde. (Dat kan zijn als werkende, als WW gerechtigde of in 
een arbeidsongeschikte situatie). 
(NB. Werkt u niet meer voor een werkgever die bij ABP is aangesloten en overlijdt u voor uw 
67ste? Dan krijgt uw partner geen nabestaandenpensioen van ABP.) 

• Wanneer u komt te overlijden op uw 67ste of daarna krijgt uw partner nabestaandenpensi-
oen. Uw kinderen krijgen tot hun eenentwintigste nabestaandenpensioen. 
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een arbeidsonge-
schiktheidspensioen in aanvulling op de WIA uitkering die u van UWV ontvangt en loopt uw 
pensioenopbouw afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk door. U be-
taalt dan zelf geen premie meer. Meer details vindt u op https://www.abp.nl/pensioen-bij-
abp/pensioen-1-2-3/laag2.aspx#arbeidsongeschiktheid1  

2. Hoe bouwt u in Nederland pensioen op? 
U kunt in Nederland op twee of drie manieren pensioen opbouwen: 1) AOW, 2) pensioen dat u 
opbouwt bij uw werkgever (bij FOM via ABP) en 3) eventueel nog pensioen dat u zelf regelt. Bij-
voorbeeld met een lijfrente of banksparen. 
1. AOW: dit is een uitkering die u na het bereiken van uw AOW-leeftijd ontvangt van de over-

heid. Op svb.nl (of in het Engels op https://www.svb.nl/int/en/index.jsp ) leest u meer over 
de AOW. Inwoners van Nederland en via FOM naar het buitenland gedetacheerde werkne-
mers bouwen jaarlijks twee procent op. (maximaal gedurende 50 jaar)  

2. Pensioen. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. FOM is aangesloten bij het ABP, de in-
houd van deze flyer is toegespitst op opbouw pensioen bij het ABP.  
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• Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal op-
bouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensi-
oen zolang u leeft. Dit heet middelloonregeling. 

• U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele 
brutoloon. Er wordt namelijk eerst een zogenaamd franchisebedrag in mindering gebracht 
omdat er rekening mee wordt gehouden dat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. 
Welk opbouwpercentage en welke franchise voor u gelden kunt u zien op uw Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO) dat u ook via www.mijnabp.nl kunt bekijken. 

• U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. via 
https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/pensioenpremie/ kunt u zien hoeveel. De premie 
die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.  

3. Welke keuzen heeft u zelf nog meer? 
• Heeft u voor FOM al elders pensioen opgebouwd? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pen-

sioen meenemen naar ABP. Dit heet pensioenoverdracht. 
• U kunt binnen bepaalde fiscale grenzen extra pensioen opbouwen 
• U bouwt pensioen op over het salaris tot ongeveer € 100.000 (in 2016 € 101.519). Verdient u 

meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de netto pensioenregeling. 
• Als u geen partner (meer) heeft of als uw partner zelf een goede pensioen voorziening heeft 

kunt u er (éénmalig) voor kiezen nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensi-
oen.  

• Als u met pensioen gaat of weggaat bij ABP en er is geen of te weinig nabestaandenpensioen 
voor uw partner als u overlijdt, dan kunt u (éénmalig) een deel van uw ouderdomspensioen 
ruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner. 

4. Hoe zeker is uw pensioen? 
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat uw pensioen niet met de prijzen 
meegroeit. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de stijgende levensverwachting, de (lage) ren-
testand en (tegenvallende) beleggingsresultaten. 

5. Wanneer moet u zelf in actie komen? 
• Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen dan meenemen naar uw 

nieuwe pensioenuitvoerder.  
• Als u helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. 
• Als u in het buitenland gaat trouwen of als u in het buitenland een geregistreerd partner-

schap aangaat moet u het ABP daarover informeren. Het zelfde geldt als u gaat samenwonen 
óók in Nederland. Nederlandse huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden  au-
tomatisch bij het ABP gemeld. 

• Ook als u het eerder gemelde samenwonen beëindigt of als u in het buitenland gaat scheiden 
of uw geregistreerd partnerschap beëindigt moet u het ABP daarover informeren. Uw ex-
partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het hu-
welijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijken-
de afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.  

• Als u werkloos wordt bouwt u nog 37,5% pensioen op. UWV meldt dit bij ABP. Als u meer 
pensioen wilt opbouwen moet u dat zelf bij ABP aanvragen. 

• Als u naar het buitenland verhuist moet u zelf uw (ook toekomstige) adreswijzigingen aan het 
ABP doorgeven 

6. links naar informatie 
• Het ABP geeft via www.abp.nl/pensioen-bij-abp/pensioen-1-2-3/ overzichtelijke informatie 

'in drie lagen'. Op de aangegeven ABP pagina ('laag 1') is de basisinformatie eenvoudig be-
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schikbaar via 7 dropdown menu's. Binnen deze dropdown menu's kan weer doorgeklikt wor-
den naar twee niveaus ('laag 2' en 'laag 3') met meer gedetailleerde informatie.  

• Het pensioenreglement, waar al het bovenstaande formeel is geregeld kunt u raadplegen via: 
https://www.abp.nl/images/pensioenreglement.pdf   

• Via www.mijnabp.nl kunt u relatief eenvoudig inzicht krijgen in wat het effect is van de hier-
voor genoemde keuzemogelijkheden in uw individuele situatie. U logt bij mijn ABP in met uw 
Digid. Een Digid kan worden aangevraagd via www.digid.nl/ (Engels: www.digid.nl/en/). 

• Bekijk in elk geval één keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijn-
pensioenoverzicht.nl.  
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