
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 

Vrijwillige voortzetting Pensioenregeling Bouwnijverheid tijdens 
werkloosheid- of Ziektewetuitkering 

 

 

 

Ik ontvang een WW-uitkering of een ZW-uitkering en ik overweeg gebruik te maken van de 

mogelijkheid mijn deelname aan de Middelloonregeling (Pensioenregeling Bouwnijverheid)   

vrijwillig voort te zetten. Hierboven heb ik mijn keuze aangegeven. Ik ontvang graag een 

offerte. Hieronder heb ik de gegevens vermeld die voor de vrijwillige voortzetting van belang 

zijn.  

 
Registratienummer of Burgerservicenummer (BSN):    

 

Naam en voorletters:    

 

Straatnaam en huisnummer:    

 

Postcode en woonplaats:        

 

Ingangsdatum vrijwillige voortzetting:   -  -20   
 
       Ik heb een kopie toegevoegd van de toekenningsbrief UWV Werkbedrijf. 
 

 
 

Plaats: Datum: Handtekening: 
 

 
 

   _ _ - _ _ - 20_ _    
 
 

 

 

 
 
  

Ik wil graag vrijwillig voortzetten (kruis aan wat van toepassing is): 

□ Pensioenregeling Bouwnijverheid (Middelloonregeling) 

 



 

 

Vrijwillige voortzetting van Pensioenregeling Bouwnijverheid tijdens werkloosheid- 

of Ziektewetuitkering 

U ontvangt een WW-uitkering of een ZW-uitkering van UWV en u overweegt de 

Pensioenregeling Bouwnijverheid van bpfBOUW vrijwillig voort te zetten. In deze bijlage van 

het aanvraagformulier leggen wij uit waar u op moet letten. 

 

Wat houdt vrijwillige voortzetting in? 

Dat betekent dat u blijft deelnemen aan de middelloonregeling (de basisregeling 

van bpfBOUW). 

 

Wanneer moet u vrijwillige voortzetting aanvragen? 

Binnen negen maanden na beëindiging van uw dienstverband. Is de aanvraagtermijn 

verstreken? Dan is vrijwillige voortzetting niet mogelijk. 

 

 

 

Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan? 

Vrijwillige voortzetting is toegestaan zolang u een WW- of ZW-uitkering ontvangt, maar 

met een maximum van drie jaar. 

 

 

 

  

Wie betaalt de premie voor vrijwillige voortzetting? 

U betaalt de volledige premie. Dat wil zeggen het werkgevers- én werknemersdeel van de 

premie. De betaalde premies zijn in de regel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Na 

afloop van uw werkloosheid wordt het deel dat het aanvullingsfonds vergoed, aan u 

terugbetaald. Zowel de teruggave als de vergoeding van de pensioenpremie moet u zelf 

terugvragen.  

  

Hoeveel bedraagt de premie in uw geval? 
Op de internetsite bpfbouw.nl/premiecalculator vindt u de mogelijkheid de pensioenpremie te 

berekenen. 

 

Wilt u vrijwillig voortzetten? 

Overweegt u vrijwillig voort te zetten? Dan is het altijd verstandig om uw vakbondsconsulent 

of uw voormalige werkgever te raadplegen. Maar u kunt ook de Pensioen Informatielijn 

bellen, tel. 020 – 583 40 40. Hebt u besloten vrijwillig voort zetten? Dan kunt u op het 

aanvraagformulier uw keuzes aan ons kenbaar maken. Stuur het formulier op naar: 

bpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. 


