Brochure
Trouwen en
samenwonen

Trouwen en samenwonen
Trouwen en geregistreerd partnerschap
Als je gaat trouwen is het goed even stil te
staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te
doen, maar het is goed dat je weet dat je
pensioenfonds van alles voor jou doet. Het is
belangrijk te beseffen dat je partner en
eventuele kinderen pensioen krijgen als jou iets
overkomt.
Als je trouwt ontvangt PDN via de
Basisregistratie Personen (BRP) daarvan
bericht. Je hoeft het zelf dus niet te melden bij
ons. Dat moet je overigens wel doen als je in
het buitenland woont. Je moet dan een kopie
van de huwelijksakte aan PDN sturen.

Wanneer wij dat bericht hebben
ontvangen, zorgen wij ervoor dat
je partner automatisch is
verzekerd voor partnerpensioen.
Dat partnerpensioen wordt uitbetaald in het
geval dat je komt te overlijden.
Dezelfde regels als bij trouwen gelden ook voor
een geregistreerd partnerschap.

Samenwonen
Ga je samenwonen zonder te trouwen of een
geregistreerd partnerschap aan te gaan, dan
moet je wél iets doen. Je moet dan je partner
aanmelden bij PDN. Dat doe je door aan PDN
het volgende per post te sturen:
1. het ingevulde en ondertekende formulier
‘Aanmelden partner bij samenwonen’;
2. een volledige, notarieel gewaarmerkte kopie
van het samenlevingscontract;
3. een uittreksel uit de Basisregistratie
Personen (BRP) van je partner;
4. kopie legitimatiebewijs van jou en je partner.
Pas als je partner is aangemeld bij PDN heeft
hij of zij recht op partnerpensioen als jij komt te
overlijden.

Aan het aanmelden van het samenwonen
zijn een aantal voorwaarden verbonden.
Zo moeten jij en je partner beiden ouder zijn
dan 18 jaar en ongehuwd zijn. Jullie mogen
geen familie in rechte lijn zijn.

Geregistreerd partnerschap

Samenlevingscontract

Ongehuwd samenwonenden kunnen bij de
Burgerlijke Stand een akte laten opmaken. Zij
hebben dan wettelijk nagenoeg dezelfde rechten
als gehuwden.
Voor het partnerpensioen van PDN wordt geen
onderscheid gemaakt.

Een samenlevingscontract regelt de
afspraken tussen samenwonenden via een
notariële akte. Die samenleving dien je te
melden bij het pensioenfonds door het
ingevulde en ondertekende formulier
‘Aanmelden partner bij samenwonen’ met de
daarin genoemde documenten aan het
pensioenfonds te sturen.
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Je kunt alleen een partner aanmelden met wie
je al vóór je pensioendatum samenwoont en op
hetzelfde adres staat ingeschreven bij de
gemeente. Verder is belangrijk dat jullie
beschikken over een, door een notaris
opgesteld, samenlevingscontract waarin is
opgenomen dat jullie een gezamenlijke
huishouding voeren en voor elkaar zorgen (in
elkaars levensonderhoud voorzien). Bij
overlijden zal dit getoetst worden.

Trouwen, samenwonen of een
partnerschap aangaan na je
pensioendatum

ze pas in het gezin zijn opgenomen, nadat je al
gepensioneerd was.

(Her)trouwen of (hernieuwd)
partnerschap
Als jij (her)trouwt of een geregistreerd
partnerschap aangaat voor of na je
pensioendatum heeft dat gevolgen voor het
pensioen van je nieuwe partner.
Hertrouwt jouw partner na jouw overlijden, dan
kan dat ook gevolgen hebben voor haar/zijn
partnerpensioen.

Trouw je na je pensioendatum (of ga je
samenwonen of ga je een partnerschap aan),
dan ontvangt je partner geen partnerpensioen
als jij overlijdt.

Kinderen
Als je deelnemer bent, zijn je kinderen
automatisch verzekerd voor wezenpensioen als
je overlijdt. Als de kinderen nog studeren, dan
kan dat wezenpensioen zelfs doorlopen tot 27
jaar. Verliest je kind beide ouders, dan ontvangt
dat kind het dubbele bedrag aan
wezenpensioen.
Je hoeft je kind(eren) niet aan te melden bij het
pensioenfonds.
Krijg je nog een kind na je pensioendatum dan
heeft dát kind geen recht meer op
wezenpensioen als jij overlijdt.

Stiefkinderen en pleegkinderen
Stiefkinderen en pleegkinderen die tot je
huishouden behoren en door jou onderhouden
worden, kan het bestuur gelijk stellen met eigen
kinderen in het geval dat jij overlijdt.
Pleegkinderen of stiefkinderen komen niet
meer in aanmerking voor wezenpensioen, als
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Overzicht gevolgen trouwen/geregistreerd partnerschap of samenwonen

Jij trouwt of gaat een
partnerschap aan voor je
pensionering.

Je nieuwe partner heeft recht op partnerpensioen.

Jij hertrouwt of gaat een
hernieuwd partnerschap
aan voor je pensionering.

Je nieuwe partner heeft recht op partnerpensioen dat
berekend wordt over de periode van echtscheiding
van je vorige partner tot de pensionering.

Jij (her)trouwt of gaat een
(hernieuwd) partnerschap
na je pensionering.

Jij overlijdt voor je
pensioendatum en je partner
trouwt of gaat een
(hernieuwd) partnerschap
aan.

Jij overlijdt na je
pensioendatum en je
partner trouwt of gaat
een (hernieuwd)
partnerschap aan.

Je nieuwe partner heeft geen recht op partnerpensioen.

Je partner ontvangt minder partnerpensioen. Het
tijdelijk en (gewoon) partnerpensioen wordt opnieuw
berekend.

Je partner behoudt zijn of haar partnerpensioen.
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De gevolgen van hertrouwen, een nieuw partnerschap of samenlevingscontract voor het
partnerpensioen
Je bent

Werknemer

Hertrouwen / nieuw partnerschap /
samenlevingscontract

Je bouwt nog pensioen op en
hertrouwt voor je
pensionering.

Gevolgen voor het
partnerpensioen

Je nieuwe partner heeft na je
overlijden recht op het
partnerpensioen dat is
opgebouwd over de periode
van het begin van de
echtscheiding van de vorige
partner tot je pensionering.

Je ex-partner heeft na je
overlijden recht op het
partnerpensioen dat is
opgebouwd vanaf de datum
dat je deelnemer werd aan
de pensioenregeling t/m de
datum van de
(echt)scheiding.
Gewezen
deelnemer
(slaper)

Je bent niet meer werkzaam,
maar je hebt wel nog
pensioenaanspraken bij PDN.
Je hertrouwt voor je
pensionering.

Je nieuwe partner heeft
na je overlijden recht op
partnerpensioen van PDN.

Je ex-partner(s) heeft/
hebben recht op
partnerpensioen na je
overlijden.

Gepensioneerde

Geprepensioneerd of
postactief

Je ontvangt ouderdomspensioen van PDN. Je
hertrouwt na je pensionering.

Je nieuwe partner heeft geen
recht op partnerpensioen.

Je zit in de periode tussen je
actieve loopbaan en je
pensionering en je hertrouwt
(ouderdomspensioen).

De gevolgen zijn afhankelijk
van meerdere factoren. Neem
contact op met de Pension
Desk om te horen wat de
gevolgen zijn voor je eigen
situatie.
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Je bent

Hertrouwen / nieuw partnerschap /
samenlevingscontract

Je overleden
partner is
overleden vóór
zijn pensioenleeftijd.

Je bent jonger
dan de AOWleeftijd.

Je bent ouder
dan de AOWleeftijd.

Gevolgen voor het
partnerpensioen

Je ontvangt minder
partnerpensioen. Het
tijdelijk en (gewoon)
partnerpensioen
wordt namelijk
opnieuw berekend.
Het aanvullend
partnerpensioen
vervalt. Neem voor
meer informatie
contact op met de
Pension Desk van
PDN.

Je behoudt recht op
(hetzelfde)
partnerpensioen.
Nabestaande

Je ontvangt partnerpensioen van PDN en je
(her)trouwt of gaat
(opnieuw) samenwonen.

Je overleden
partner is
overleden ná
zijn pensioenleeftijd.
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Je bent jonger
dan de AOWleeftijd.

Je bent ouder
dan de AOWleeftijd.

Je ontvangt minder
partnerpensioen. Het
aanvullend partnerpensioen vervalt
namelijk. Het tijdelijk
en (gewoon)
partnerpensioen blijft
ongewijzigd.
Je behoudt recht op
(hetzelfde)
partnerpensioen.
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Contact
Bij vragen over je pensioen kun je terecht op de
website: pdnpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel.: 045 - 5788100
e-mail: info.PDN@dsm.com

Pensioenreglement
Lees meer over trouwen en samenwonen in het
pensioenreglement door op het icoon hiernaast te
klikken.

Disclaimer
De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland,
gevestigd te Heerlen (het ‘pensioenfonds’) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan
wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers
algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te
zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch
de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de
informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden
van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer
geldende pensioenreglement.
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