
Instructie opvragen ABP-dienstjaren 

 

DigiD  

Voor het opvragen van gegevens bij het ABP moet je in het bezit zijn van een DigiD code. 

Heb je deze nog niet, dan moet je deze aanvragen via de website www.digid.nl . 

 

• Je vult je gegevens in op www.digid.nl/aanvragen en je kiest daarna je gebruikersnaam 

en wachtwoord. Houd je mobiele telefoon en burgerservicenummer bij de hand. Je 

burgerservicenummer staat op je paspoort, ID-kaart of rijbewijs.  

• Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post.  

• Je activeert je DigiD met de activeringscode, je gebruikersnaam en je wachtwoord.  

 

Mijn ABP 

Op de site van het ABP kun je het aantal ABP-dienstjaren opvragen. Volg hiervoor de volgende 

stappen: 

 

• Ga naar www.ABP.nl 

• Let op, klik op ‘Cookies toestaan’ als hiernaar wordt gevraagd. 

 

 



 
• In de rechterkolom zie je een knop ‘inloggen’ staan bij MijnABP, klik hier op 

 

• Maak een keuze m.b.t. aanvraag abonnementen. Het is mogelijk om alle vinkjes uit te zetten 

en dus géén abonnement te nemen. De keuze die je hier maakt kan in de toekomst natuurlijk 

altijd gewijzigd worden. 

• Klik de button aan waarop je aangeeft dat je op de hoogte bent van de privacy verklaring 

ABP. 

• Kies vervolgens voor volgende. 

 

 

 

 



 
• Klik vervolgens op de volgende pagina op de oranje knop ‘inloggen’ om met je DigiD in te 

loggen. Vul hier je inloggegevens in. 

 
• Hierna volgt het scherm ‘welkom bij MijnABP’. In het vakje ‘MijnABP geeft inzicht in mijn 

pensioen’ klik je op de knop ‘Ga door’. 

 

 
 



• Hierna wordt je persoonlijke dossier opgehaald en opent er een nieuw scherm waar je 

pensioengegevens te vinden zijn. 

 

• In de kolom rechts op de pagina met ‘Mijn gegevens’ klik je vervolgens op de knop 

‘Werkgevers en diensttijd’. Deze knop vouwt nu uit en toont enkele gegevens. Klik hier op 

‘toon meer’. 
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• Er volgt nu een overzicht met werkgevers en diensttijd. Klik hier op de knop  

 

• Het afdrukvoorbeeld wordt geopend: 

 

• Klik vervolgens op  

• Als u defensiedienstjaren heeft, dan staat er een tweede tabblad ‘defensie’ naast het blauwe 

tabblad ‘werkgevers en diensttijd’. Klik deze aan en voer dezelfde handelingen uit. 

 

                                                           
1
 De rode vakjes in de schermprintjes bevatten persoonlijke informatie welke voor deze instructie 

onherkenbaar zijn gemaakt.  



• De overzichten lever je vervolgens in bij Gerold Kosman en/of Cindy Willemsen, postvakje 

Kwaliteit/Communicatie. Medewerkers van locatie Zuid kunnen hun overzicht in een 

gesloten envelop via de interne post naar hiervoor genoemde medewerkers versturen.  

 

• NB. Alle gegevens die op het formulier staan worden vertrouwelijk behandeld. Het enige 

doel voor het verzamelen van de gegevens is het bepalen van het aantal ABP-dienstjaren.   

  

 


