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Uitruil partnerpensioen
Je bouwt als werknemer in de gewone
pensioenregeling niet alleen
ouderdomspensioen op, maar ook
partnerpensioen. Zelfs als je geen partner hebt,
is een deel van de pensioenpremie die jij en je
werkgever betalen, bestemd voor
partnerpensioen.
Dat is belangrijk om in de gaten te houden,
zeker tegen de tijd dat je met pensioen gaat.
Op je pensioendatum, kun je er namelijk voor
kiezen dat je partner geen partnerpensioen
ontvangt in het geval dat jij op of na je
pensioendatum komt te overlijden. Jouw
ouderdomspensioen wordt dan hoger. Je ruilt
het partnerpensioen uit voor (een hoger)
ouderdomspensioen. In de pensioenwereld
wordt dit uitruil van partnerpensioen genoemd.

Ook je partner moet dat formulier
ondertekenen. Er dient ook een kopie van het
identiteitsbewijs van je partner bij het formulier
te worden gevoegd. Zonder toestemming van je
partner kun je het partnerpensioen niet uitruilen.
Als je het partnerpensioen volledig uitruilt voor
ouderdomspensioen bij 67 jaar, kan je
ouderdomspensioen met circa 23 % stijgen.

Dat uitruilen zal in ieder geval gebeuren als je
op je pensioendatum geen partner hebt. Dan
wordt het opgebouwde partnerpensioen
uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.
Een goede reden om partnerpensioen uit te
ruilen voor ouderdomspensioen is bijvoorbeeld
als je partner zelf voldoende inkomen heeft.
Hij of zij is dan na jouw overlijden niet
afhankelijk van het partnerpensioen van PDN.
Je kunt op je pensioendatum ook kiezen om je
ouderdomspensioen uit te ruilen voor
partnerpensioen. Je kunt bij uitruil van
ouderdomspensioen in partnerpensioen of
andersom van partnerpensioen in
ouderdomspensioen ook kiezen voor
gedeeltelijke uitruil.
Enkele maanden voordat je met pensioen gaat
ontvang je een brief van PDN. In die brief wordt
onder meer de vraag gesteld of je het
partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger
ouderdomspensioen. Als je dat wilt, kun je dat
op het formulier dat je bij de brief ontvangt,
invullen.
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Met de pensioenplanner in ‘Mijn pensioen’ op
de website van PDN kun je als actieve
deelnemer en slaper berekenen wat uitruil in
jouw situatie betekent.
Voor je partner die de AOW-leeftijd nog niet
heeft bereikt, wordt het partnerpensioen tot
uiterlijk de AOW-leeftijd van de partner
verhoogd met tijdelijk partnerpensioen en
aanvullend partnerpensioen. Bij volledige uitruil
van partnerpensioen in ouderdomspensioen
vervalt ook het tijdelijk- en aanvullend
partnerpensioen.
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Voor deelnemers aan de Nettopensioenregeling
geldt dat de keuzes die gemaakt worden in de
gewone pensioenregeling ook gelden voor de
Nettopensioenregeling.
Als je dus kiest voor uitruil van partnerpensioen
in ouderdomspensioen of andersom, geldt dat
automatisch ook voor de
Nettopensioenregeling.

In deze brochure worden op enkele plaatsen
percentages genoemd of gebruikt die worden
gehanteerd bij de berekening van de gevolgen
van eerder met pensioen gaan en/of
gebruikmaking van flexibele
keuzemogelijkheden.
Deze percentages kunnen door bijvoorbeeld
wettelijke wijzigingen of andere
levensverwachtingen (jaarlijks) aangepast
worden door het bestuur van het
pensioenfonds. Dit betekent dat
prognoseberekeningen die op een bepaald
moment zijn gemaakt, op een ander moment
weer anders kunnen uitpakken.
Dit geldt ook voor de prognoseberekeningen die
met de pensioenplanner worden gemaakt.

Enkele voorbeelden
Situatie 1
Je hebt op je pensioendatum geen partner en je partnerpensioen wordt automatisch
uitgeruild voor ouderdomspensioen. Voor jou gelden de bedragen zoals in situatie 2, of als je eerder
bent gescheiden zoals in situatie 3.

Situatie 2
Je hebt wel een partner maar je ruilt het partnerpensioen uit voor ouderdomspensioen.
Situatie bij pensionering met
67 jaar
Situatie na uitruil

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Ouderdomspensioen circa
Partnerpensioen

10.000 euro
7.000 euro
12.300 euro
0 euro

Situatie 3
Je hebt op je pensioendatum een partner en je wilt het partnerpensioen uitruilen. Maar omdat je in
het verleden bent gescheiden, heeft je partner recht op bijzonder partnerpensioen.
Voor de uitruil:

Na uitruil:

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen partner
Bijzonder partnerpensioen
Ouderdomspensioen circa
Partnerpensioen partner
Bijzonder partnerpensioen

10.000 euro
3.500 euro
3.500 euro*
11.150 euro
0 euro
3.500 euro*

* De verdeling van de 7.000 euro partnerpensioen kan ook anders zijn.
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Contact
Bij vragen over uw pensioen kunt u terecht op de
website: www.PDNpensioen.nl
of bij onze Pension Desk:
tel. 045 - 5788100
e-mail: info.PDN@dsm.com

Reglement
Lees meer over uitruil partnerpensioen 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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