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Gebeurtenissen
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Gebeurtenissen melden bij PDN
Deze brochure geeft je een overzicht welke
gebeurtenissen je wél en welke je niet hoeft te
melden bij Stichting Pensioenfonds DSM
Nederland (PDN). Als melding noodzakelijk is,
vind je in deze brochure de documenten die je
moet opsturen. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen privé-gebeurtenissen en
gebeurtenissen in de werksituatie.
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PRIVE-GEBEURTENISSEN melden bij PDN
Partnerschap

Melding wel of niet nodig?
Je gaat trouwen.

Woon je in Nederland?
Melding is niet nodig.
Woon je in het buitenland? Stuur een kopie van de huwelijksakte
naar PDN.

Je sluit een geregistreerd
partnerschap.

Woon je in Nederland?
Je hoeft niets te doen.
Woon je in het buitenland? Stuur een kopie van de akte van het
geregistreerd partnerschap naar PDN.

Je gaat samenwonen met
samenlevingscontract.

Je moet altijd je partner aanmelden. Aanmelding doe je door de volgende
documenten naar PDN 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 geldig legitimatiebewijs van jou en je partner.

Einde partnerschap
Je gaat scheiden.

Je geregistreerd partnerschap
wordt beëindigd.
Je samenlevingscontract wordt
beëindigd.
Verhuizen

Melding wel of niet nodig?
Woon je in Nederland?
Woon je in het buitenland?

Je hoeft niets te doen.
Stuur een kopie van de scheidingsakte naar PDN.

Woon je in Nederland?
Woon je in het buitenland?

Je hoeft niets te doen.
Stuur een kopie van de akte van de
beëindiging geregistreerd partnerschap
naar PDN.

De beëindiging van het samenlevingscontract moet je melden aan PDN.
Melding wel of niet nodig?

Verhuis je binnen Nederland?

Melding is niet nodig.

Ben je van Nederland naar het
buitenland verhuisd?

1. Stuur een verhuisbericht naar PDN of ga naar jouw digitale
dossier ‘Mijn PDN Pensioen’ kies dan ‘Mijn gegevens’ en voer
onder ‘Wijzigen adres buitenland’ het nieuwe adres in.
2. Stuur alleen een geldige kopie legitimatiebewijs mee als je een
verhuisbericht stuurt naar PDN.

Ben je in het buitenland verhuisd?

1. Stuur een verhuisbericht naar PDN, of ga naar jouw digitale
dossier ‘Mijn PDN Pensioen’ kies dan ‘Mijn gegevens’ en voer
onder ‘Wijzigen adres buitenland’ het nieuwe adres in.
2. Stuur alleen een geldige kopie legitimatiebewijs mee als een
verhuisbericht stuurt naar PDN
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Ben je vanuit het buitenland naar
Nederland verhuisd?

1. Je hoeft niets te doen.

Heb je een postadres dat afwijkt
van het adres waarop je bent
ingeschreven?

1. Meld het postadres bij PDN of ga naar jouw digitale dossier
‘Mijn PDN Pensioen’ kies dan ‘Mijn gegevens’ en voer onder
‘Wijzigen postadres’ het postadres in.
2. Stuur alleen een geldig kopie legitimatiebewijs mee als je het
postadres meldt bij PDN

Andere privé gebeurtenissen

Melding wel of niet nodig?

Word je vader of moeder?

Melding is niet nodig.

Jij of jouw partner overlijdt.

Woon je in Nederland?
Woon je in het buitenland?

Diversen

Je hoeft niets te doen.
Stuur een kopie van de akte van
overlijden naar PDN.

Melding wel of niet nodig?
Gaat het om een wijziging van een Nederlands bankrekeningnummer?
Stuur de volgende stukken naar PDN:
1. kopie recent bankafschrif;
2. kopie geldig legitimatiebewijs.

Ontvang je een uitkering en wijzigt jouw
bankrekeningnummer?

Gaat het om een wijziging van een buitenlands bankrekeningnummer?
Stuur de volgende stukken naar PDN:
1. kopie recent bankafschrift;
2. kopie legitimatiebewijs;
3. opgave van de naam, het adres en de BIC/Swift code van de
buitenlandse bank.

Je wilt jouw communicatievoorkeur wijzigen:

Ga naar jouw digitale dossier ‘Mijn PDN Pensioen’. Log in, kies dan ‘Mijn
gegevens’ en wijzig de communicatievoorkeur van Digitaal naar Papier of
van Papier naar Digitaal.

Je wilt jouw e-mailadres wijzigen

Ga naar jouw digitale dossier ‘Mijn PDN Pensioen’. Log in, kies dan ‘Mijn
gegevens’ en voer bij ‘E-mailadres’ je nieuwe adres in.
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GEBEURTENISSEN in de WERKSITUATIE melden bij PDN
Werksituatie

Melding wel of niet nodig?
Kijk voor de mogelijkheden die je hebt in de PPS-brochure of neem
Wil je jouw PPS-saldo aanwenden? contact op met de Pension Desk. Het aanvraagformulier voor een PPSuitkering staat op de website van PDN.

Ben je nieuw in dienst?

Melding is niet nodig, dit doet de werkgever.

Wil je het pensioen dat je bij een
ander pensioenfonds hebt
opgebouwd overdragen aan PDN?

Vul het aanvraagformulier waardeoverdracht in en stuur dit naar PDN.
Dit formulier staat op de website van PDN.

Ga je meer of minder salaris
verdienen?

Melding is niet nodig, dit doet de werkgever.

Ga je tijdelijk stoppen met werken?

Melding is niet nodig, dit doet de werkgever.

Ga je (tijdelijk) meer of minder
werken

Melding is niet nodig, dit doet de werkgever.

Ga je uit dienst?

Melding is niet nodig, dit doet de werkgever.

Ga je met pensioen op jouw AOWleeftijd?

Melding is niet nodig. 3 tot 6 maanden voor jouw AOW-leeftijd ontvang je
automatisch de aanvraag van het ouderdomspensioen.

Wil je jouw pensioen vóór de AOWdatum laten ingaan?

Vul het aanvraagformulier ouderdomspensioen in en stuur dit binnen 3
tot 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum naar PDN. Het formulier
staat op de website van PDN.

Ga je uit dient én ben of wordt je
arbeidsongeschikt (WIA– of WAOuitkering) ?

Je moet dit melden. Stuur een kopie van de UWV-beschikking naar PDN.

Stuur je een e-mail of brief, vermeld dan ook je naam en je administratienummer.
Het administratienummer vind je onder meer op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
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E-mailadres in ‘Mijn PDN Pensioen’ tijdig aanpassen
Heb je aan PDN het e-mailadres bij jouw huidige werkgever
opgegeven om digitaal een bericht te ontvangen van het fonds dat
er post is bezorgd, dan moet je een nieuw e-mailadres opgeven
als je uit dienst gaat bij jouw werkgever. Doe je dat niet, dan kan
het pensioenfonds je niet meer via e-mail attenderen dat er post is
verstuurd naar je digitale brievenbus van ‘Mijn PDN Pensioen’ op
de website van PDN.

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

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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