Aanvraagformulier
Afwikkelingsvrijstelling
Met dit formulier dient u een verzoek in ter verkrijging van een afwikkelingsvrijstelling van
aansluiting bij en deelname aan Pensioenfonds Recreatie in het kader van de privatisering van
een zweminrichting (al dan niet in combinatie met andere bedrijfsactiviteiten) op grond van
artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000.

1. Algemene informatie
Naam werkgever
Gevestigd te
Aansluitnummer
Gewenste ingangsdatum
vrijstelling
Aantal werknemers in dienst
van de werkgever
Voor hoeveel werknemers
wordt vrijstelling verzocht?
Naam aanvrager
Telefoonnummer

2. Benodigde documenten
Met dit
•
•
•

formulier stuurt u mee:
Formulier keuze werknemers: ingevuld en door werknemers ondertekend
Sociaal Plan: ondertekend door gemeente en sociale partners en voorzien van datum
Bij gemengde ondernemingen:
- Omzetcijfers van de verschillende bedrijfsonderdelen, of:
- Accountantsverklaring over het aandeel van de zweminrichting in totale omzet van
de werkgever
NB: alle gemeentelijke baten, ongeacht de vorm waarin deze aan de werkgever
worden verstrekt (zoals subsidies), maken deel uit van de ‘omzet’ van de
verschillende bedrijfsonderdelen.
 Intentieverklaring van ABP
Zonder deze documenten kan Pensioenfonds Recreatie de aanvraag niet in behandeling nemen.
Als een of meer documenten (nog) ontbreken, maar u toch alvast dit formulier wilt opsturen,
kunt u dit onder ‘4. Mededelingen’ motiveren.

3. Informatie over kosten voor rekening van de werkgever
De werkgever neemt de kosten voor de behandeling van het verzoek tot
afwikkelingsvrijstelling voor zijn rekening. Daarbij gelden de volgende bedragen:
- kosten administratieve afhandeling verzoek door de uitvoeringsorganisatie van
Pensioenfonds Recreatie: € 950,- (niveau 2018);
- kosten van een accountantsverklaring over de omzet, in bijzondere gevallen, aan te wijzen
door het bestuur van Pensioenfonds Recreatie.

4. Mededelingen
Hieronder kunt u aangeven welke informatie volgens u bij de behandeling van uw aanvraag voor
het fonds van belang kan zijn.

5. Ondertekening

(plaats)

(datum)

(handtekening)

U kunt dit formulier en de bijbehorende documenten opsturen naar:
Pensioenfonds Recreatie
Postbus 5199
9700 GD Groningen

