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Partner- en
Wezenpensioen
Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je
al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er
partnerpensioen voor je partner en
wezenpensioen voor je kind(eren). Ook als je
vroeger hebt gewerkt en je pensioen niet hebt
overgedragen naar een ander pensioenfonds is
er partner- of wezenpensioen van PDN voor je
nabestaanden.
Grofweg zijn er twee situaties te
onderscheiden. Overlijden vóór je
pensioendatum of overlijden ná je
pensioendatum.

Overlijden vóór je pensioendatum
Werk je nog en kom je te overlijden dan heeft je
partner recht op het partnerpensioen dat je zou
hebben opgebouwd als je tot je AOW-datum
was blijven werken. Overlijd je terwijl je nog in
dienst bent, dan is er naast het partnerpensioen
ook nog (tot de AOW-leeftijd van de partner)
‘aanvullend partnerpensioen’ en ‘tijdelijk
partnerpensioen’.
Aanvullend partnerpensioen is een vast bedrag
dat jaarlijks wijzigt. Dat bedrag is 15.370 euro
bruto per jaar (stand 2018).
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Partner
In deze brochure wordt onder partner
verstaan:
De persoon met wie je getrouwd bent of die
als partner geregistreerd staat bij de
Burgerlijke Stand. Partner is ook de persoon
met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt, als je tenminste die partner bij
PDN hebt aangemeld.
Een partner kan ook je broer of zus zijn maar
niet je kind, je ouder of grootouder. Die broer
of zus moet wel bekend zijn bij PDN als
partner. De man of vrouw met wie je na je
pensionering trouwt (een geregistreerd
partnerschap aangaat of een notarieel
samenlevingscontract sluit), komt niet voor
een partnerpensioen van PDN in aanmerking.

Het aanvullend partnerpensioen is bedoeld om
te compenseren dat je partner nog geen AOW
ontvangt. Je partner ontvangt tijdelijk
partnerpensioen omdat er tot zijn of haar
AOWleeftijd hogere inhoudingen van
bijvoorbeeld de belastingen gelden.
Als je niet meer werkt op het moment dat je
overlijdt, is er mogelijk pensioen voor je partner
en je kind(eren).
Dan telt echter alleen het pensioen dat je hebt
opgebouwd in de periode dat je werkte. Het
tijdvak vanaf de datum dat je uit dienst ging tot
je AOW-datum telt dan niet mee. In het geval je
partner jonger is dan de AOW-leeftijd bestaat er
mogelijk ook recht op het eerder genoemde
‘tijdelijk partnerpensioen’. Afhankelijk van het
reglement dat voor jou van toepassing is, kan
dat ook 65 jaar zijn.
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Een belangrijke voorwaarde is dat het PDNpensioen niet is overgedragen naar de
pensioenuitvoerder van een andere werkgever.

Hoogte van het partnerpensioen
Hoeveel (tijdelijk) partnerpensioen je hebt
opgebouwd kun je zien op je laatste Uniform
Pensioenoverzicht (UPO).

Overlijden ná je pensioendatum
Als je na je pensionering overlijdt, heeft je
partner ook recht op een partnerpensioen. Als
de achterblijvende partner op het moment dat je
overlijdt nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt,
kan er mogelijk ook recht op het eerder
genoemde ‘aanvullend partnerpensioen’ en
‘tijdelijk partnerpensioen’.
Heb je bij het ingaan van je pensionering ervoor
gekozen om het partnerpensioen (gedeeltelijk)
uit te ruilen voor een hoger
ouderdomspensioen, dan ontvangt je partner
echter geen (of slechts een gedeeltelijk)
partnerpensioen.
De partner die pas na je pensionering je vaste
partner is geworden, ontvangt geen
partnerpensioen. Dat geldt ook voor de
kinderen die je na je pensionering krijgt.

ANW-uitkering van de overheid
In sommige gevallen kunnen je partner en je
kinderen recht hebben op een Anw-uitkering
van de overheid. Anw staat voor Algemene
nabestaandenwet. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anwuitkering uit. Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden op www.svb.nl.

Overlijden en prepensioenkapitaal
Als je overlijdt voordat je met prepensioen gaat,
wordt het gespaarde prepensioenkapitaal als je
bent gehuwd, omgezet in een levenslang
partnerpensioen voor je partner. Dat geldt ook
bij een samenlevingscontract of een
geregistreerd partnerschap.
Anders is het als je overlijdt op een moment dat
je uitkering (prepensioen of vroegpensioen) al
is ingegaan, of als je niet gehuwd bent. Dan
vervalt je spaarsaldo in de algemene middelen
van het fonds.

Nettopensioenregeling (NPR)
en partner– en
wezenpensioen
De collectieve pensioenregeling biedt alleen
pensioenopbouw over een bruto (jaar) salaris
tot maximaal 105.075 euro. Daarom bestaat
naast de collectieve regeling een regeling
waarmee ook pensioen over het salaris boven
105.075 euro kan worden opgebouwd, de
Nettopensioenregeling (NPR). Naast een
hoger pensioen krijg je door deel te nemen ook
over dit salarisdeel dekking voor partner– en
wezenpensioen mocht je voor je pensioneren
komen te overlijden. Indien je niet deelneemt
aan de NPR dan heb je in de collectieve
basisregeling slechts de opbouw van pensioen
over het salaris tot maximaal 105.075 euro.
Ook de risicodekking van nabestaandenpensioen wordt dan gerelateerd aan een salaris
tot maximaal 105.075 euro. Klik op het icoon
‘nettopensioenregeling’ voor meer informatie
hierover.

Wezenpensioen
Als je overlijdt en je hebt kinderen jonger dan
18 jaar, hebben ze recht op een
wezenpensioen. Studerende kinderen hebben
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zelfs recht op wezenpensioen tot hun 27e of
zolang zij studeren. Op het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) staat wat de hoogte
van het wezenpensioen is. Zijn beide ouders
overleden dan wordt het wezenpensioen
verdubbeld.
Pleegkinderen of stiefkinderen kunnen ook in
aanmerking komen voor wezenpensioen. Het
bestuur van het pensioenfonds beslist
daarover. Het moet dan in ieder geval een kind
zijn dat tot het overlijden van de deelnemer tot
zijn huishouden behoorde en door hem (of
haar) als zijn eigen kind werd onderhouden en
opgevoed. Pleegkinderen of stiefkinderen
komen niet in aanmerking voor wezenpensioen
als ze pas in het gezin zijn opgenomen, nadat
iemand gepensioneerd is.

Partnerpensioen na een scheiding
Kom je te overlijden dan kan de ex-partner van
wie je gescheiden bent in aanmerking komen
voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen
voor de ex-partner noemen we ‘bijzonder
partnerpensioen’. Dit bijzonder partnerpensioen
wordt afgeleid van het pensioen dat door jou bij
PDN is opgebouwd tot aan de dag van de
scheiding.
Dat kan allemaal anders zijn als jij en je partner,
bij huwelijkse voorwaarden, in een
echtscheidingsconvenant of in een notariële
beëindiging van het samen-levingscontract
andere afspraken over het partnerpensioen
hebben gemaakt.

Partnerpensioen en belastingen

dat het partnerpensioen ingaat. Als het tijdelijke
partnerpensioen op die datum eenmaal is
vastgesteld, wijzigt het daarna door deze
wetgeving niet meer. Je partner wordt, voordat
het partnerpensioen ingaat, hiervan op de
hoogte gesteld.

Wat te doen bij overlijden?
Woonde je in Nederland toen je overleed, dan
hoeven je nabestaanden dat niet bij het
pensioenfonds te melden.
Je overlijden wordt via de Basisregistratie
Personen (BRP) automatisch aan het
pensioenfonds doorgegeven.
Anders is het als je in het buitenland woonde.
Dan moeten je nabestaanden wel het fonds
informeren.
Dat doen ze door een kopie van de akte van
overlijden naar PDN te sturen.
Woonde je samen zonder getrouwd te zijn en
zonder geregistreerd partnerschap dan kan je
partner ook in aanmerking komen voor een
partnerpensioen.
Voorwaarde is dat je partner is aangemeld bij
PDN. Na je overlijden moet je partner bewijzen
overleggen dat hij/zij inderdaad nog met je
samenwoonde.
Dat kan hij of zij bewijzen door een uittreksel uit
het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat jullie
samenwoonden, voordat je stierf. Ook moet je
partner dan het notarieel samenlevingscontract
laten zien, als dat bij PDN niet al bekend is. Het
samenleven moet overigens begonnen zijn
voordat je met pensioen ging. Je partner of
kinderen ontvangen partnerpensioen of
wezenpensioen vanaf de eerste dag van de
maand volgend op je overlijden.

In uitzonderlijke situaties (salaris hoger dan
ongeveer € 600.000) kan het gebeuren dat het
tijdelijke partnerpensioen lager wordt. Volgens
belastingwetgeving mag het netto
partnerpensioen vóór de AOW-datum namelijk
niet hoger zijn dan het netto partnerpensioen ná
de AOW-datum. PDN berekent dit op de datum
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Hertrouwen / hernieuwd partnerschap
Als je na je pensioendatum overlijdt en je
partner gaat opnieuw trouwen of gaat een
hernieuwd partnerschap aan, dan behoudt je
partner zijn of haar partnerpensioen.
Kom je te overlijden voor je pensionering en je
partner is jonger dan de AOW-leeftijd en
hertrouwt of gaat een hernieuwd partnerschap
aan, dan verliest hij of zij een deel van het
partnerpensioen en (een deel van) het tijdelijk
partner-pensioen. Het aanvullende partnerpensioen vervalt helemaal.
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Overlijden tijdens het
dienstverband

Partner jonger dan de AOW-leeftijd ontvangt tot
de AOW-leeftijd:
- Partnerpensioen
- Aanvullend partnerpensioen
- Tijdelijk partnerpensioen
- (Soms) Anw van de overheid
Partner ouder dan de AOW-leeftijd ontvangt:
- Partnerpensioen

Overlijden na einde
dienstverband (slaper) +
pensioenaanspraken niet
overgedragen naar een
ander pensioenfonds

Overlijden na pensionering
aansluitend aan het
dienstverband

Partner jonger dan de AOW-leeftijd / 65 jaar*
ontvangt tot de AOW-leeftijd / 65 jaar*:
- Partnerpensioen over opgebouwde pensioenrechten bij PDN
- Tijdelijk partnerpensioen (eventueel)
- (Soms) Anw van de overheid
Partner ouder dan de AOW-leeftijd / 65 jaar*
ontvangt:
- Partnerpensioen over opgebouwde pensioenrechten bij PDN

Partner jonger dan de AOW-leeftijd / 65 jaar*
ontvangt tot de AOW-leeftijd / 65 jaar*:
- Partnerpensioen
- Aanvullend partnerpensioen
- Tijdelijk partnerpensioen
- (Soms) Anw van de overheid
Partner ouder dan de AOW-leeftijd / 65 jaar*
ontvangt
- Partnerpensioen

* Afhankelijk van het reglement dat van toepassing is.
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Contact
Bij vragen over je pensioen kun je terecht op de
website: www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
e-mail: info.PDN@dsm.com

Pensionreglement
Lees meer over partner- en wezenpensioen 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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