Aanmeldformulier voor vrijwillige aansluiting
Met dit formulier meldt u uw onderneming en werknemers aan voor vrijwillige aansluiting. Het bestaat uit twee delen.
In deel I beantwoordt u een vragenlijst over uw vrijwillige aansluiting. In deel II geeft u aan hoe u de loon- en premiegegevens
wilt aanleveren.
Neem de voorwaarden goed door
U vindt deze op bpfbouw.nl/uw-pensioen/speciaal-voor/werkgevers/nieuw-bij-het-fonds.aspx. Voldoet u niet aan
alle voorwaarden van bpfBOUW maar wilt u uw onderneming en werknemers toch aanmelden? Voegt u dan een motivatie
toe bij het aanmeldformulier.

	

	

Stuur naast dit aanmeldformulier ook de volgende documenten mee
● Een ondertekend uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden.
● Een organogram op bedrijfsniveau.
○ Zijn de ondernemingen in het organogram aangesloten bij bpfBOUW? Noteer bij de naam dan het aansluitnummer.
○ Zijn de ondernemingen in het organogram niet aangesloten bij BpfBOUW? Noteer dan bij de naam waar deze
onderneming verzekerd is voor het pensioen. Is de onderneming verzekerd voor het pensioen bij een niet verplichte
regeling? Leg dan uit waarom u voor deze onderneming geen vrijwillige aansluiting bij bpfBOUW aanvraagt.
○ U vermeldt per onderneming in het organogram hoeveel werknemers er in dienst zijn.
○ De relatie tussen de ondernemingen in het organogram moet duidelijk zijn. Zo vermeldt u bij een holding hoeveel procent
aandelen deze in de werkmaatschappij heeft.
Stuur het complete dossier naar vrijwilligeaansluiting@bpfbouw.nl
Nadat het bestuur van bpfBOUW akkoord is ontvangt u van ons een door hen getekende overeenkomst.
Dit duurt maximaal 3 maanden.
Relatiemanagers
Wilt u uw werknemers infomeren over de pensioenregelingen van bpfBOUW? De relatiemanagers van bpfBOUW zijn er om u
daarbij te helpen. Zij kunnen u ook meer vertellen over vrijwillige aansluiting.

31.XXXX.20

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft
Stuur een e-mail naar vrijwilligeaansluiting@bpfbouw.nl of bel naar 020 583 80 80. U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag
van 8:30 tot 17:00 uur. Wij helpen u graag!

Deel I: vragenlijst vrijwillige aansluiting
Om uw verzoek te kunnen beoordelen verzoeken wij u het vragenformulier zorgvuldig en volledig in te vullen.
Naam van de onderneming

De regeling van bpfBOUW bestaat uit een middelloonregeling en de in de sector geldende (voorwaardelijke) aanvullings
regeling 55-.1 Bij vrijwillige aansluiting geldt dat in beginsel aan deze twee regelingen dient te worden meegedaan. Naast deze
regelingen geldt de vrijwillige aansluiting voor de arbeidsongeschiktheidsregeling (AP2-regeling), de sector-cao en
de BTER‑regelingen.
1. Wat is de reden van uw verzoek tot vrijwillige aansluiting?

2. Wat is de gewenste ingangsdatum van de vrijwillige aansluiting?

3. 	Bij dit verzoek sluit u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van de vrijwillig aan te sluiten onderneming bij.
Hierin staat een omschrijving van de activiteiten.
	Eventuele aanvullingen op de omschrijving van de activiteiten van de onderneming zoals omschreven in het uittreksel van
de Kamer van Koophandel

4. 	Naam en functie van de tekeningsbevoegde persoon die de contracten voor vrijwillige aansluiting zal ondertekenen.
Naam								Functie

5.	Voor vrijwillige aansluiting geldt dat de vrijwillig aan te sluiten onderneming aan minimaal één van de volgende voorwaarden
dient te voldoen. Geef aan welke voorwaarde van toepassing is.
A)	De vrijwillig aan te sluiten onderneming heeft een loonontwikkeling die ten minste gelijk is aan die van de
Bouwnijverheid en de werkgever neemt deel in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak;
			

Volgt uw onderneming een andere loonontwikkeling? Geef dan hier aan welke.

			
B)	Er is sprake van een groepsverhouding tussen de werkgever die zich vrijwillig wil aansluiten en (een) andere
werkgever(s) die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt;
C)	De beoogde vrijwillige aansluiting vindt plaats volgend op een periode waarin de werkgever wel onder
de werkingssfeer van het bedrijfstak pensioenfonds viel.

1)	Als bedoeld in artikel 30 en bijlage 9 van het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfBOUW.
Let op: voor de sectoren Afbouw & Timmer geldt er geen aanvullingsregeling meer vanaf 1 januari 2016.
2) 	Met uitzondering van de sector Afbouw, Bikudak en de Baksteenindustrie.
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6. A) Betreft het verzoek om vrijwillige aansluiting alle werknemers op de loonstaat van de de onderneming?
Nee

Betreft uw verzoek niet alle werknemers? Geef dan hier een toelichting welke werknemers niet worden aangemeld,
waarom niet en waar zij eventueel zijn verzekerd

Aantal werknemers

										

B) Hoeveel werknemers zijn er in dienst van de onderneming?

			

		

		

		

Ja

7. Is er een cao van toepassing voor de werknemers van de vrijwillig aan te sluiten onderneming?
Ja

Nee

Is deze cao van toepassing voor alle werknemers van de vrijwillig aan te sluiten onderneming?
Ja

Nee, toelichting

Indien ja, is dit een algemeen verbindend verklaarde cao?
Ja

Nee

Indien nee, dan dient bij vrijwillige aansluiting de cao van de bedrijfstak te worden toegepast.
Welke cao wordt toegepast? De cao:
Bouw & Infra

Betonmortelindustrie

Afbouw en Natuursteen

Bikudak

Timmerindustrie

Baksteenindustrie

Anders, namelijk:

8. Wordt er een verzoek ingediend voor collectieve waardeoverdracht?
Ja

Nee

9. Wilt u deelnemen aan de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW?

	

Ja

Nee

Uw werknemers met een pensioenloon boven € 62.519,67 (2020) bouwen dan ook boven deze grens pensioen op.
Kijk voor meer informatie op bpfbouw.nl/kiesbeterexcedent.

10. Bestaat er een ondernemingsraad binnen de aan te sluiten onderneming?
Nee
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11. Maakt de vrijwillig aan te sluiten onderneming deel uit van een concern? 3
Ja

Nee

Vermeld hieronder alle dochterondernemingen binnen het concern.
Vermeld per onderneming of deze aangesloten is bij bpfBOUW of een ander (verplichte) pensioenregeling:

Naam onderneming binnen concern

Relatie van deze onderneming tot de vrijwillig aan te sluiten onderneming

Hoeveel werknemers zijn er in loondienst bij deze onderneming?			

Aantal werknemers

										
Is de onderneming aangesloten bij bpfBOUW?
Ja, aansluitnummer bij bpfBOUW

						
						

Nee, de pensioenregeling is ondergebracht bij

Indien nee, is de genoemde regeling een verplichte pensioenregeling?
Ja

Nee

Naam onderneming binnen concern

Relatie van deze onderneming tot de vrijwillig aan te sluiten onderneming

Hoeveel werknemers zijn er in loondienst bij deze onderneming?			

Aantal werknemers

										
Is de onderneming aangesloten bij bpfBOUW?
Ja, aansluitnummer bij bpfBOUW

						
						

Nee, de pensioenregeling is ondergebracht bij

Indien nee, is de genoemde regeling een verplichte pensioenregeling?
Ja

Nee

Vult u het formulier zelf aan indien er meer ondernemingen binnen het concern zijn.

3)	Met concern bedoelen we een ‘groep’ als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek (Boek 2).
“Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.”
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Deel II: aanleveren loon- en premiegegevens
Selfservice Werkgevers Portaal
BpfBOUW heeft van uw werknemers gegevens nodig om de juiste premies en de hoogte van de uit te keren pensioenen te
bepalen. Voor de aanlevering van deze pensioengegevens en de financiële gegevens gebruikt u het Selfservice Werkgevers
Portaal (SWP). In dit portaal kunt u ook de gegevens van uw organisatie wijzigen, uw eigen rekeningnummer aanpassen en
uw administratiekantoor machtigen om uw pensioenadministratie uit te voeren.
eHerkenning
Om in te loggen in het Selfservice Werkgevers Portaal maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3.
Meer hierover leest u op pensioenaangifte.apg.nl/eherkenning. Besteedt u werkzaamheden uit aan een dienstverlener?
Zorg er dan voor dat u deze dienstverlener machtigt om namens u in te loggen in het SWP.
Heeft u al eHerkenning?
Ja, ik heb eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3
Nee, ik ga dit aanvragen

Vult u hiervoor alvast de volgende gegevens in:
Gegevens werkgever
Adres

Postcode 		

Plaats

Postbusnummer

Postcode 		

Plaats

E-mailadres							Telefoonnummer

E-mailadres voor facturen						Mobiel nummer

Naam bestuurlijke contactpersoon*

Periode van aanlevering
Maandelijks

Vierwekelijks
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Voert een administratiekantoor uw loonadministratie uit?
Nee

Ja, ga verder met de volgende gegevens:

Gegevens administratiekantoor
Naam

Adres

Postcode 		

Plaats

Postbusnummer

Postcode 		

Plaats

Naam contactpersoon						

E-mailadres							Telefoonnummer

Naam loonpakket (indien bekend)

Leveranciersnummer (indien bekend)
		

Inschrijfnummer KvK			

RSIN

		

Stuur het complete dossier naar:
vrijwilligeaansluiting@bpfbouw.nl

* De bestuurlijke contactpersoon moet werkzaam zijn bij de werkgever. Deze persoon is verantwoordelijk voor wijzigingen van uw organisatie
gegevens, zoals het rekeningnummer en de contactgegevens. Ook kan deze contactpersoon het financieel overzicht raadplegen binnen de
Selfservice Werkgevers Portal (SWP).
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