Aan
t.a.v.

: Pensioenfonds Suriname
: de Directie
Hofstede Crull’laan nr. 4, hoek Mauriciusstraat
Alhier

Paramaribo, ………/………./……….
Betreft: verzoek erkenning duurzaam samenlevingsverband
Geachte directie,
Hierbij verzoek ik,
1. Gegevens aanvrager
Achternaam*

:

Voornamen*

:

Geslacht*

:

Geboortedatum*

:

Geboorteplaats*

:

Geboorteland*

:

Man

Vrouw
DD MM JJJJ vb. 31 01 2022

Idnummer/Paspoort nr. :
Contactnummer*

:

E-mailadres

:

het Pensioenfonds Suriname, de heer/mevrouw,
2. Gegevens partner
Achternaam*

:

Voornamen*

:

Geslacht*

:

Geboortedatum*

:

Geboorteplaats*

:

Geboorteland*

:

Man

Vrouw
DD MM JJJJ vb. 31 01 2022

Idnummer/Paspoort nr. :
Contactnummer*

:

E-mailadres

:

als mijn partner in de zin van artikel 36b lid 2 Ambtenarenpensioenwet te erkennen.

Ten bewijze van mijn duurzaam samenlevingsverband met de betrokkene opgenomen in blok 2, overleg
ik hierbij een verklaring afgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken, waaruit blijkt dat ik
minimaal twee jaar met mijn partner samenwoon.
Voor zover uit voormeld uittreksel blijkt dat mijn partner en ik nog niet minimaal twee jaar samenwonen,
verklaar ik ervan op de hoogte te zijn dat mijn partner geen enkele aanspraak heeft op enige uitkering,
zolang niet aan het wettelijk vereiste van twee jaar samenwonen is voldaan.
Bovendien verklaar ik dat de betrokkene opgenomen in blok 2 geen familie van mij is in de rechte lijn.
(Bloedverwantschap in de rechte lijn is de relatie tussen twee personen waarbij de een van de ander afstamt, bijvoorbeeld, een
moeder en een zoon of een vader en een dochter of een grootouder en zijn (achter)kleinkind).

Tot slot verplicht ik mij hierbij jegens het Pensioenfonds Suriname:
(i)

u onverwijld ervan te zullen verwittigen, indien aan het duurzaam samenlevingsverband met de
betrokkene opgenomen in blok 2, om welke reden dan ook, een einde komt; en

(ii)

Pensioenfonds Suriname te vrijwaren tegen alle schade als gevolg van mijn nalaten aan
voormelde meldingsplicht te voldoen.

Hoogachtend,
Handtekening aanvrager

INITIALEN ACHTERNAAM

Verplicht onderliggende stukken van de aanvrager en partner:
•

Historische verklaring CBB

•

Uittreksel van het CBB

•

Kopie ID/Paspoort

SEND EMAIL

Reset

Scan fu mail
Scan om te mailen
Scan to mail

