
 
 

Productwijzer ABP ExtraPensioen 
U bouwt pensioen op bij ABP. Met ABP ExtraPensioen spaart u voor extra pensioen.  

Hoe werkt ABP ExtraPensioen? 

U stort via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris. De inleg in ABP ExtraPensioen mag niet hoger 

zijn dan uw fiscale ruimte. Deze ‘inleg’ voegen wij toe aan het vermogen van ABP. Zolang u pensioen 

opbouwt bij ABP, krijgt uw inleg hetzelfde rendement als het vermogen van ABP. Met het uiteindelijke saldo 

(uw inleg en het behaalde rendement) verhoogt u uw ouderdomspensioen. 

Deelneming ABP ExtraPensioen 

U spaart in ABP ExtraPensioen zodra wij de eerste storting via uw werkgever ontvangen 

U kunt elke maand een vast bedrag storten. Of u stort één keer op een moment dat het u uitkomt. U kunt 

stoppen met storten wanneer u wil en eventueel later toch weer beginnen. De keuze is aan u. 

Stopt uw pensioenopbouw bij ABP? Dan kunt u niet meer storten 

Dit geldt als u volledig arbeidsongeschikt of werkloos wordt of volledig met (vervroegd) pensioen gaat. Gaat 

u werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij ABP? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar het 

nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat geldt ook voor ABP ExtraPensioen. Neemt u uw pensioen niet 

mee naar het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar? Dan zetten wij uw totale saldo om in pensioen. Er 

wordt dan geen rendement meer gemaakt. 

Storten in ABP ExtraPensioen 

Er geldt geen minimale storting, wel een maximale 

De Wet op de Loonbelasting beslist wat het maximum is. Dit noemen we ook wel de ‘fiscale ruimte’. U vindt 

deze in MijnABP. De fiscale ruimte bij ABP gaat alleen over de tijd dat u bij ABP pensioen opbouwde. ABP 

is verplicht om te controleren of uw storting binnen de fiscale ruimte valt. U krijgt een bericht van ons als u 

over de fiscale ruimte heen gaat. Het bedrag dat u te veel heeft gestort, maken wij dan weer over naar uw 

werkgever. 

U heeft in het verleden gespaard in een lijfrente en u gaat nu sparen in ABP ExtraPensioen 

Stortingen in ABP ExtraPensioen beïnvloeden uw fiscale lijfrenteruimte 

De fiscale ruimte heeft u nodig om te weten hoeveel u kunt storten in ABP ExtraPensioen. 

Dit is niet hetzelfde als de fiscale lijfrenteruimte. Die hoort bij een lijfrentepolis. Wilt u storten in ABP 

ExtraPensioen én heeft u een lijfrentepolis? Dan kan uw fiscale lijfrenteruimte anders zijn. In dat geval moet 

u mogelijk alsnog inkomstenbelasting betalen over afgetrokken lijfrentepremies. Kijk voor informatie over uw 

fiscale lijfrenteruimte op de website van de Belastingdienst. 

Wat ABP ExtraPensioen u oplevert, berekent u met de rekenmodule op abp.nl 

Op abp.nl berekent u snel wat een (extra) storting in ABP ExtraPensioen oplevert. Op dit moment gaat ABP 

uit van een gemiddelde pensioenbetaling vanaf 67 jaar van 21,3 jaar. 

 



 

 

ABP ExtraPensioen heeft voor- en nadelen 

Voordelen: 

- U heeft een inleggarantie. Meer hierover leest u op de volgende bladzijde. 

- Over het loon dat u spaart met ABP ExtraPensioen hoeft u geen belasting te betalen. 

- U betaalt geen werknemerspremies (WW, WAO/WIA) en inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet (ZVW).  

Nadeel: 

- Het deel van uw bruto inkomen dat u inlegt in ABP Extra Pensioen, telt niet mee voor van de 

hoogte van een eventuele WW, Ziektewet of WIAuitkering. Deze uitkeringen kunnen daardoor 

lager uitvallen. 

Rendementen 

Uw ABP ExtraPensioen stijgt of daalt met de beleggingsresultaten van ABP 

Wij verminderen kosten op uw ABP ExtraPensioen. Dit zijn de kosten voor vermogensbeheer, 

administratiekosten en kosten voor de inlegbescherming. Deze kosten bedragen 0,04% van het gemaakte 

rendement per maand. 

Hoe werkt de inleggarantie? 

Het kan gebeuren dat het saldo van uw ABP ExtraPensioen lager is dan de totale inleg. Bijvoorbeeld als 

de beleggingsresultaten slecht zijn. In dat geval geldt de inleggarantie. Dit betekent dat u altijd minimaal 

de premies terugkrijgt die u heeft betaald. Bij goede beleggingsresultaten, kan uw saldo weer boven het 

totale bedrag van uw stortingen komen.  

Bekijk in onderstaand schema hoe de inleggarantie werkt. Om het iets makkelijker te maken, rekenen we 

hier met een jaarrendement. In de praktijk wordt gerekend met een maandrendement. 

jaar storting rendement bedrag incl. beschikbaar 

(voorbeeld) rendement kapitaal incl. 

en kosten 0,5% inleggarantie 

1 € 1 000 5% € 1 045 € 1 045 

2 € 1 000 -4% € 1 953 € 2 000 

3 € 1 000 -3% € 2 850 € 3 000 

4 € 1 000 2% € 3 907 € 4 000 

5 € 1 000 7% € 5 226 € 5 226  

Wordt het pensioen hier uitbetaald in het tweede, derde of vierde jaar? Dan geldt de inleggarantie en wordt 

tenminste € 2 000, € 3 000 of € 4 000 toegevoegd aan uw pensioen. In het vijfde jaar van dit voorbeeld is 

de inleggarantie niet meer nodig. Het totale rendement op de beleggingen is dan namelijk positief. 

 

  



ABP ExtraPensioen bij overlijden 

U overlijdt voordat u met pensioen gaat 

- U bouwt pensioen op bij ABP en u overlijdt: Uw saldo gaat naar het nabestaandenpensioen. 

- U bouwt geen pensioen meer op bij ABP en u overlijdt: Als u stopt met pensioen opbouwen bij ABP 

is het saldo op uw ontslagdatum al omgezet in een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

U overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan  

Als u met pensioen gaat, wordt uw hele inleg en rendement omgezet in ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen. Bij het nabestaandenpensioen dat uw partner krijgt, houden wij dus rekening met 

het ABP ExtraPensioen. 

Bijvoorbeeld:  

Als uw ouderdomspensioen door uw ABP ExtraPensioen is verhoogd met € 1 000 per jaar, dan wordt het 

nabestaandenpensioen verhoogd met 7/10, dus € 700 per jaar.  

ABP ExtraPensioen en indexatie 

Zolang u pensioen opbouwt bij ABP, geldt voor ABP ExtraPensioen het beleggingsrendement van ABP. Als 

u met pensioen gaat, wordt uw ABP ExtraPensioen toegevoegd aan uw pensioen. Het ABP ExtraPensioen 

is dan onderdeel van het ouderdomspensioen en gaat mee met de algemene indexatie van ABP. Meer 

informatie over indexatie vindt u op abp.nl onder ‘Pensioen bij ABP’, kies voor ‘Pensioen 123’ en dan voor 

‘Hoe zeker is uw pensioen’. 

ABP ExtraPensioen op het Uniform Pensioenoverzicht 

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel ABP ExtraPensioen u heeft gestort en wat het 

rendement hierop is. Ook hebben wij uw totale saldo (inleg en rendement) omgerekend naar een 

pensioenbedrag. Hiervoor gebruiken we de omrekeningsfactoren die op 1 januari 2021 gelden. Deze 

omrekeningsfactoren wijzigen jaarlijks. Daarnaast is het pensioenbedrag afhankelijk van uw toekomstige 

inleg en het nog te behalen rendement.   

Bent u gestopt met pensioen opbouwen bij ABP? 
En bent u niet binnen 100 dagen weer opnieuw gaan opbouwen bij ABP? Dan krijgt u een 

Pensioenoverzicht einde deelneming. Hierop ziet u het opgebouwde ABP ExtraPensioen tot aan uw 

ontslag, het rendement en het totaalbedrag. In het getoonde ouderdoms- en nabestaandenpensioen is het 

totaalbedrag (inleg en rendement) omgezet in  extra pensioen.  

Brief eerste inleg 
Alleen bij uw eerste storting krijgt u een bevestiging van deelname. Veranderingen in uw storting en nieuwe 

stortingen regelt u via uw werkgever. U hoeft ABP hier niet over te informeren. 

Wilt u weten wat een volgende inleg betekent voor uw pensioen? Kijk dan op MijnABP. 

Ook ziet u de opbrengst terug op het pensioenoverzicht van volgend jaar. 

 

http://abp.nl/

