Aanvraag voor erkenning van het partnerschap
Verzoek t.b.v. partnerpensioen
Aankruisen wat van toepassing is. Graag invullen in blokletters. Lees ook de toelichting.

algemene persoonsgegevens
Gegevens deelnemer

algemene persoonsgegevens
Gegevens partner

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht:

man

vrouw

Geboortedatum:
Burgerlijke staat

Geslacht:

man

vrouw

Geboortedatum:
Burgerlijke staat

Ongehuwd

Ongehuwd

gehuwd -/geregistreerd partner geweest

gehuwd -/geregistreerd partner geweest

Werkgever:

Werkgever:

Referentienummer:

Referentienummer:

gezamenlijke gegevens
Op welk adres wonen u en uw partner?
Adres:
Postcode: Woonplaats:

Bent u bloed-of aanverwant in de rechte lijn
van elkaar?
ja

nee

Telefoon:

Wat is de begindatum van uw partnerschap?
Stuurt u ook een kopie van de notariële
samenlevingsovereenkomst mee!

ondertekening
Plaats en datum:
Handtekening deelnemer

Handtekening partner:

TOELICHTING VOOR ERKENNING VAN HET PARTNERSCHAP

Wij erkennen uw partnerschap, als u voldoet aan de
volgende voorwaarden.

3. Begindatum partnerschap
Wij erkennen een partnerschap als de notaris een
samenlevingsovereenkomst heeft opgemaakt.

1. U en uw partner zijn ongehuwd.
2. U en uw partner zijn geen familie in de rechte lijn,
dus geen ouder/kind.
3. U en uw partner leven samen en voeren een

Daarin moeten de volgende gegevens staan:
n Namen, voornamen en geboortedata van u en uw

partner.

gemeenschappelijke huishouding en zijn ook van

n De burgerlijke staat van u en uw partner.

plan dit te blijven doen. Dit blijkt uit een notariële

n De ingangsdatum van het partnerschap.

samenlevingsovereenkomst die u en uw partner

n De datum waarop de samenlevingsovereenkomst

beiden hebben ondertekend.

is opgemaakt.

4. U en uw partner staan ingeschreven op hetzelfde
adres in de registers van de burgerlijke stand.
5. U bent nog niet volledig met ouderdomspensioen.

U krijgt van de notaris een afschrift van de
samenlevingsovereenkomst met daarop zijn originele
handtekening. U houdt zelf het origineel en stuurt

Toelichting bij het formulier ‘Aanvraag voor erkenning

SPF Beheer een kopie.

van het partnerschap’.

1. Algemene persoonsgegevens

LET OP!

Is uw partner ook bij het Spoorwegpensioenfonds

Het Spoorwegpensioenfonds erkent partners alleen op

verzekerd of gepensioneerd? Vult u dan ook het

basis van documenten zoals hierboven beschreven.

referentienummer van uw partner in.

Andere notariële regelingen voldoen niet aan de

Het referentienummer vindt u onder andere op het

voorwaarden. Wij accepteren geen andere documenten

pensioenoverzicht.

zoals een maatschapcontract, kascontract, aanwijzing
als pensioenbegunstigde, koopakte van een woning,

2. Bloed- en aanverwantschap

testament, hypothecaire akte of verblijvingsbeding.

n Bloedverwantschap is de relatie tussen personen

die van elkaar afstammen (ouders en kinderen).
n Aanverwantschap is de relatie die bestaat tussen

Doen zich in uw situatie wijzigingen voor? Geef dit dan
schriftelijk door.

de ene partner en de bloedverwanten van de
andere partner. Bijvoorbeeld de relatie tussen uw

SPF Beheer

partner en uw vader.
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