
 
                

 

 

 

Wie zijn Verplicht Verzekerden ? 
Verplicht Verzekerden zijn: 
◘ landsdienaren die op de loonlijsten van het  
   Cebuma voorkomen en waarvoor de overheid  
   premieplichtig is. Hen wordt de mogelijkheid  
   geboden om zich in te schrijven en hun gezin; 
◘ gehuwde landsdienaren die ook op de loon- 
    lijsten voorkomen van Cebuma en die tevens 
    premieplichtig is.  
◘ gepensioneerde ambtenaren die een  
   pensioen genieten van het Pensioenfonds, en  
   hun gezin, m.u.v. gepensioneerde ambtenaren  
   die in dienst zijn van een andere werkgever  
   dan de Staat; 
◘ de weduwe, weduwnaar of wees van een  
   (gepensioneerde) landsdienaar die  
   een pensioen geniet, heeft recht tot inschrijving  
   bij het SZF, zolang er t.b.v. haar/hem nog  
   pensioen wordt uitgekeerd; 
◘ degenen die een onderstand van de  Staat  
   genieten en voor wie er premie wordt betaald,  
   en hun gezin. 
◘ werknemers van parastatale bedrijven die  
   bij het SZF zijn aangesloten en hun gezin.  
   Deze worden via het bedrijf aangemeld. 
 
 

Wat moet U als eerst doen om toe te treden tot 
het Fonds ? 
De verplicht verzekerden dienen zich eerst in te 
schrijven bij het SZF. 
Alleen de inschrijving geeft toegang tot het gebruik 
van de voorzieningen van het SZF, met 
inachtneming van de bestaande desbeetreffende 
regels. Indien men verzuimd heeft zich in te 
schrijven bij het SZF, kosten maakt en zelf 
betaalt, komt men niet in aanmerking voor 
restitutie van de gemaakte kosten. 
 

Wat heeft U nodig voor de inschrijving? 
De landsdienaar en de werknemer van een bij het 
SZF aangesloten parastattaal bedrijf meldt zich 
aan bij het SZF met:  
1. het Aanmeldingsformulier  
2. een geldig identiteitsbewijs: ID-kaart(en) van  
    degenen die de leeftijd van 16 jaar hebben  
    bereikt/ rijbewijs/Caricom-paspoort)  
3. de laatste loonslip of werkgeversverklaring 
 

De gepensioneerde landsdienaar meldt zich aan 
bij het SZF met: 
1. het Aanmeldingsformulier  (af tehalen op het  
    SZF-kantoor) 
2. het SZF-verzekeringsbewijs (SZF-kaart) 
3. Pensioenverklaring of – beschikking van het  
    Pensioenfonds Suriname  
 

Zodra een ambtenaar uit de actieve dienst treedt 
en aansluitend daarop in het genot van een 
pensioen van het Pensioenfonds Suriname wordt 
gesteld, moet hij zich als gepensioneerde bij het 
SZF aanmelden. Ook al is men nog in het bezit 
van een geldige SZF-kaart.  
  
De weduwe, weduwnaar of  wees van een 
landsdienaar of een gepensioneerde 
landsdienaar die in het genot wordt gesteld van  
een pensioen van het Pensioenfonds meldt zich 
aan bij het SZF met: 
1. een Pensioenverklaring of – beschikking van het  
    Pensioenfonds Suriname  en 
2. het Familieboek 
    De verzekering blijft geldig, zolang er ten  
    behoeve van haar of hem nog pensioen wordt    
    uitgekeerd. 
 

De onderstand genietende meldt zich aan bij het 
SZF met: 
1. een geldig identiteitsbewijs: ID-kaart/rijbewijs/ 
    Caricom-paspoort) 
2. een onderstandbeschikking van het Ministerie  
    van Binnenlandse  Zaken 
 
Voor de gepensioneerde werknemers van 
parastatale bedrijven, welke bedrijven reeds bij 
het SZF zijn aangesloten geldt: hetzelfde als voor 
de gepensioneerde landsdienaren. 

 

Hoe vindt de aanmelding c.q. inschrijving 
plaats? 
De landsdienaar heeft vanaf de eerste dag van zijn 
indiensttreding recht op de SZF- voorzieningen. De 
afdeling PZ moet hem informeren dat hij zich dient 
in te schrijven bij het SZF middels het SZF-
aanmeldingsformulier. Dit formulier wordt door de 
functionaris van die afdeling op de bestemde plek 
ondertekend en afgestempeld. Vervolgens vult de 
landsdienaar het overige gedeelte in en 
ondertekent het formulier. 

Wie kan ingeschreven worden als 
medeverzekerde van de hoofdverzekerde? 
Gezinsleden ontlenen het recht  om via de 
hoofdverzekerden als verplicht verzekerde te 
worden ingeschreven bij het SZF.  
De gezinsleden moeten wel voldoen aan de SZF-
gezinsdefinitie en worden medeverzekerden 
genoemd.  
Uitzondering op het bovenstaande vormen de 
weduwe, weduwnaar of wees. Deze kunnen geen 
eigen gezinsleden in schrijven.  
 

Hoe wordt het SZF- gezin gedefinieerd ? 
Het gezin wordt als volgt gedefinieerd: 
a. de hoofdverzekerde 
b. de echtgenoot of echtgenote voor zover hij/zij  
    geen eigen inkomsten heeft en alszodanig niet  
    in eigen behoefte kan voorzien; 
c. concubine of concubant, d.i. de ongehuwde  
    vrouw of ongehuwde man: 
    - met wie de ongehuwde mannelijke/vrouwelijke  
      hoofdverzekerde reeds minimaal 2 jaren (24  
      maanden)  onafgebroken samenwoont  
      (hetgeen moet blijken uit een verklaring van  
      het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB)), en 
    -die geen eigen inkomsten heeft en als zodanig  

    niet in eigen behoefte kan voorzien. 
d. wettige, gewettigde of erkende kinderen; 

e. stiefkinderen, zijnde voorkinderen door de  
    wederpartij in het huwelijk gebracht; 
f.  natuurlijke kinderen van de vrouwelijke  
    hoofdverzekerde; 
g. pleegkinderen: 
     - kinderen niet zijnde bloedverwanten van de  



       hoofdverzekerde, die door de hoofdver- 
       zekerde worden verzorgd en opgevoed als 
       eigen kinderen en die ingevolge een verklaring  
       van het CBB reeds minimaal 2 jaren onafge- 
       broken samenwonen met de hoofdverzekerde; 
     - kinderen die middels een rechtelijke beslissing  
       permanent onder het gezag van de  
       hoofdverzekerde staan. 
 

Voor alle kinderen, zijnde medeverzekerden, 
geldt dat zij: 
● tot de leeftijd van 21 jaar medeverzekerden  
   kunnen zijn; 
● deel moeten uitmaken van het gezin van de  
   hoofdverzekerde; 
● geen eigen inkomsten hebben; 
● niet gehuwd of gehuwd geweest zijn; 
● niet in verwachting zijn; 
● zelf geen kinderen hebben; 
● niet in concubinaat leven. 
 

Indien een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, 
maar aan een door het Ministerie van Onderwijs 
(MINOV) erkende instelling volledig onderwijs 
geniet, kan het tot de leeftijd van 27 jaar 
meeverzekerd blijven. Het schriftelijk bewijs (een 
door de school afgegeven verklaring) moet wel 
geleverd worden. Daarnaast moet een SZF-
uittreksel worden ingediend. 
 

Indien een kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, 
moet het ID-nummer worden doorgegeven aan het 
SZF. Het kind krijgt een nieuwe SZF-kaart waarop 
het ID-nummer vermeld staat. Voor deze wijziging 
worden er geen kosten in rekening gebracht. 
 

Afhankelijk van de gezinssituatie worden de 
onderstaande originele stukken overlegd: 
a. familieboek,  bij:  
    • echtgenoot of echtgenote 
    • wettige, gewettigde of erkende kinderen 
    • stiefkinderen 
    • natuurlijke kinderen. 
 

NB: bij de echtgenoot of echtgenote mogen in 
plaats van het familieboek een huwelijksakte en 2 
recente uittreksels (van de man en van de vrouw) 
uit het bevolkingsregister worden overgelegd.  

 

b. SZF-uittreksel, (dus geen “gewoon” uittreksel )   
     bij: • concubine of concubant 
           • pleegkinderen 
            • studerende kinderen boven 21 jaar 
 

c. Schoolverklaring, bij 
     • studerende kinderen boven 21 jaar. 
     • de schoolverklaring moet zijn ondertekend en  
    afgestempeld door het schoolhoofd en is geldig  
    gedurende het schooljaar zoals aangegeven op  
    de verklaring. 
 

d. Geboortebewijs/akte, bij de inschrijving van  
    pasgeboren baby’s (binnen 3 werkdagen).Kan  
    ook worden overgelegd ingeval van eigen  
    kinderen en stiefkinderen.Indien de (verplicht)  
    verzekerde de baby na 3 werkdagen aanmeldt,  
    betaalt het SZF de kosten vanaf de dag van  
    inschrijving bij de huisarts.  
 

e. Voogdijbeschikking, bij kinderen die middels  
    een rechterlijke beslissing onder het gezag van  
    de hoofdverzekerde staan. 
 

f.  Verklaring van het Bureau Familie  
    Rechtelijke Zaken (BUFAZ), bij kinderen:  
    indien het Bureau aangeeft dat hun plaatsing in  
    het gezin van de hoofdverzekerde de instem- 
    ming van het  Bureau heeft. 
 

Welk kaart ontvangt U na de inschrijving en 
hoe lang is deze geldig ? 
▪ Actieve landsdienaren en hun   
  gezinsleden ontvangen na  
  inschrijving een groene SZF-kaart.  
  Afhankelijk van de omstandigheden kan deze een  
  maximale geldigheidsduur hebben van drie jaren. 
▪ Ook verplicht verzekerden die een pensioen van  
   het Pensioenfonds Suriname genieten en nog  
   geen 60 jaar oud zijn, ontvangen een groene  
   kaart. 
▪ De gezinsleden ontvangen ook een groene SZF- 
   kaart.  
▪ Gepensioneerden en onderstandgenietenden, die  
   de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt,  
   ontvangen na inschrijving 
   een rode SZF-kaart 

   Afhankelijk van de omstandigheden kan  
   deze een maximale geldigheidsduur hebben van 
   vijf jaren. 
 
 

Wanneer komt Uw verzekering te vervallen? 
De verzekering vervalt indien: 
◘ de landsdienaar geen arbeidsrelatie meer heeft  

   met de overheid. De verzekering vervalt voor  
   hem en zijn gezinsleden (medeverzekerden); 
◘ de arbeidsrelatie tussen de landsdienaar en de  
   overheid is geschorst (verlof buiten bezwaar); De  
   verzekering vervalt voor hem en zijn gezinsleden  
   (medeverzekerden); 
◘ er sprake is van detachering van de lands- 
    dienaar in het buitenland; De verzekering vervalt  
    voor hem en zijn gezinsleden (medever- 
    zekerden); 
◘ een bedrijf de verzekering bij het SZF opzegt,  
    niet aan de premieverplichtingen meer voldoet  
    of een werknemer afvoert van de werknemers-   
    lijst;  
◘ een verzekerde is overleden. De persoon wordt  
   dan op de dag waarop het SZF daaromtrent  
   geïnformeerd is, uit het SZF-bestand 
   uitgeschreven; 
◘ een medeverzekerde niet meer voldoet aan de  
   SZF-definitie van gezinslid. Hij/zij wordt dan ook  
   uit het SZF-bestand uitgeschreven. Dit is  
   bijvoorbeeld het geval als een kind uit een gezin  
   zwanger is of trouwt; 
◘ de verzekerde zich niet aanmeldt bij het SZF  

    uiterlijk op de vervaldatum, aangegeven op de  
    SZF-kaart. 
 

Wanneer kunt U uw SZF-kaart verlengen? 
Twee weken voor de vervaldatum op de kaart 
moet de verzekerde zich bij het SZF aanmelden 
voor verlenging. Na de vervaldatum wordt de 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Met een geldige SZF-kaart op zak,  
bent u zeker van uw zaak! 
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