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Hebben wij van u de juiste gegevens? Laat het ons voor 1 april weten!
Geachte «Aanhef_2»
We hebben u eerder laten weten dat ons fonds ophoudt te bestaan. In december 2020 hebt u
van ons een brief ontvangen dat u vanaf 1 juni 2021 pensioenkapitaal gaat opbouwen bij de PPI
van ABN Amro pensioenen. Het pensioenkapitaal dat u tot die tijd bij ons fonds hebt
opgebouwd gaat mee.
Voor deze overgang is het belangrijk dat wij van u de juiste gegevens hebben
Toen u arbeidsongeschikt raakte, bent u uit dienst gegaan bij SBOH. Volgens onze gegevens
was dat op «datum_uitdienst».
Had u op dat moment een partner (waarmee u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap
had of samenwoonde met een notarieel samenlevingscontract) én hebt u deze partner nog?
Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen als u komt te overlijden. Dat is een
uitkering voor uw partner vanaf uw overlijden zolang hij of zij leeft. Uw partner heeft hier alleen
recht op als wij deze partner geregistreerd hebben.
In onze administratie is deze partner opgenomen: «Naam_partner».
We hebben echter geen informatie of dit ook uw partner was op het moment dat u uit dienst
ging.
Was dit niet uw partner op het moment dat uit dienst ging? Dan hoeft u nu niets te
doen.
Had u deze partner toen wel? Geef het aan ons door!
• Had u deze partner op de datum waarop u uit dienst ging, en;
• Had u met hem of haar toen ook al een notarieel samenlevingscontract, of;
• Was u toen (in het buitenland) getrouwd of had u al een geregistreerd partnerschap?
Dan heeft uw partner ook bij de PPI straks recht op partnerpensioen als u hem of haar nu
aanmeldt. Als u dat niet doet (of wacht tot na 1 april) krijgt uw partner dit partnerpensioen niet.
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Zo geeft u dit aan ons door
• Vul het formulier in dat u bij deze brief ontvangt;
• Voeg een kopie toe van uw samenlevingscontract (of buitenlandse huwelijksakte);
• Scan het in en mail het naar pf-haio@azl.eu. Of stuur het per post naar: Pensioenfonds
HAIO, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen;
• Doe dit voor 1 april 2021.
Na 1 april liggen de afspraken met de PPI vast
Wij maken afspraken voor de lange termijn over uw pensioen met de PPI van ABN Amro
pensioenen. Als het gaat om de verzekering van het partnerpensioen, kijken we naar de
gegevens die nu bij ons bekend zijn over uw partner op het moment van uitdiensttreding. Na
1 april 2021 liggen deze afspraken vast. U kunt daarom later uw partner niet meer aanmelden.
Binnenkort ontvangt u van ons een brief met uitgebreide informatie over de overeenkomsten
en verschillen tussen de pensioenregeling van ons fonds en de PPI.
Vragen? Wij helpen u graag!
Zo kunt u ons bereiken:
pf-haio@azl.eu
088 - 116 3031: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
www.pf-haio.nl, u kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving
‘Mijn Pensioencijfers’.
Als u belt of mailt, vermeld dan uw klantnummer 154-00«Adm_nr»-0«lw».
Zo kunnen wij u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding

Maarten de Wit, voorzitter
Bijlage: formulier

Melding partner bij uitdiensttreding SBOH
Hebt u een partner? En was u al samen toen u uit dienst ging bij SBOH? Dan kunt u met dit formulier uw partner aanmelden. Wij vragen u om een notarieel samenlevingscontract (of een buitenlandse huwelijksakte) toe te
voegen waar dit uit blijkt.

1. Uw gegevens
Uw naam:

<Aanhef>

Uw klantnummer:

154-00<klantnr>-0>lw>

Datum waarop u uit dienst ging:

<datum uitdienst>

2. De gegevens van uw partner
Ik meld hierbij mijn partner aan voor het partnerpensioen. Mijn partner en ik hadden een notariële samenlevings
overeenkomst (of waren getrouwd in het buitenland) op het moment dat ik bij SBOH uit dienst ging.
Naam partner:

<Naam partner>

Geboortedatum partner:

<Geb. dtm partner>

3. Bewijs van samenwonen (of huwelijk)
Bij dit formulier stuur ik een kopie mee van onze (buitenlandse) huwelijksakte of het samenlevingscontract dat ik met
mijn partner bij de notaris heb afgesloten. Hieruit blijkt dat wij partners waren op het moment dat ik uit dienst ging.

4. Ondertekening
Datum:
Naam:
Plaats:
Handtekening:

5. Controleren en verzenden
1. Kloppen uw gegevens?
2. Hebt u de naam en geboortedatum van uw partner
ingevuld?
3. Hebt u het formulier ondertekend?
4. Hebt u een kopie van uw samenlevingscontract of
buitenlandse huwelijksakte toegevoegd?
5. Tip: maak een kopie van dit formulier voor uw eigen
administratie.

Dan kunt u het formulier scannen en met bijlage
opsturen naar pf-haio@azl.eu. Of verstuur het per
post. Dit is ons postadres:
Pensioenfonds HAIO
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN
Nederland

