AANVRAAGFORMULIER
Vrijwillige voortzetting Pensioenregeling Bouwnijverheid als zelfstandig
ondernemer
Ik wil graag vrijwillig voortzetten (kruis aan wat van toepassing is):

□

Pensioenregeling Bouwnijverheid (Middelloonregeling)



Aanvullingsregeling 55-*

*Als u kiest voor vrijwillige voortzetting van uw pensioenregeling, dan is de aanvullingsregeling automatisch
meeverzekerd. U kunt wel de aanvullingsregeling voortzetten zónder dat u de pensioenregeling voortzet.

Ik word zelfstandig ondernemer in de bedrijfstak Bouwnijverheid en ik bouw nergens anders
pensioen op. Ik heb de voorwaarden voor de aanvullingsregeling 1 aandachtig doorgenomen.
Ik overweeg gebruik te maken van de mogelijkheid mijn deelname aan de
aanvullingsregeling 55- en daarnaast eventueel 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. Tevens stuur ik een
uittreksel mee van de Kamer van Koophandel.

Registratienummer of Burgerservicenummer (BSN):
Naam en voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Ingangsdatum vrijwillige voortzetting:

-

-20

Ik heb een uittreksel toegevoegd van de Kamer van Koophandel.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

_ _ - _ _ - 20_ _
1

De voorwaarden van de aanvullingsregelingen vindt u in het pensioenreglement en op
bpfbouw.nl/aanvullingsregelingen.

Vrijwillige voortzetting van Pensioenregeling Bouwnijverheid als zelfstandig
ondernemer
U gaat zich vestigen als zelfstandige in de bedrijfstak Bouwnijverheid 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.
Gaat u werken als zelfstandige in de sector Afbouw of Natuursteenbedrijf?
Dan bent u verplicht om te blijven deelnemen aan Pensioenregeling Bouwnijverheid en de
aanvullingsregelingen 55-. U betaalt pensioenpremie- zowel het werkgevers- als
werknemersdeel - aan bpfBOUW. Uw pensioenopbouw gaat dan dus gewoon door en u
blijft ook deelnemen aan de aanvullingsregeling 55-min. Vrijwillige voortzetting is dan niet
aan de orde.
Wat houdt vrijwillige voortzetting in?
Dat betekent dat u als zelfstandige nog maximaal drie jaar kunt blijven deelnemen aan
de aanvullingsregeling 55- en, als u dat wilt, aan de middelloonregeling (de
basisregeling van bpfBOUW) 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.
Ga na of u straks wel gebruik kunt maken van de aanvullingsregeling!
De aanvullingsregeling biedt compensatie als u al vóór 2006 in de bouwnijverheid
werkte en vanwege uw leeftijd niet in staat bent om 40 jaar op te bouwen voor uw
vervroegd pensioen. Dat is het pensioen dat nodig is om vóór uw 67ste te kunnen
uittreden.
Op uw laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat aangegeven of er tot en met 31
december van het voorgaande kalenderjaar aanvullingsrechten voor u staan vermeld. U
ziet op pagina 2, onder ‘Welk pensioen kunt u verwachten?’ bij het ‘voorwaardelijke
pensioen’, hoe hoog het aanvullingsbedrag is. Om straks gebruik te maken van de
aanvullingsregeling van uw sector moet u tot uw vervroegde pensioendatum aan de
voorwaarden blijven voldoen. De voorwaarden van de aanvullingsregeling vindt u in het
pensioenreglement of op bpfbouw.nl/aanvullingsregelingen.
Hoe lang is vrijwillige voortzetting toegestaan?
Vrijwillige voortzetting is maximaal drie jaar toegestaan. Maar u moet daarnaast aan de
volgende voorwaarde voldoen: u kunt alleen vrijwillig voortzetten zolang u geen pensioen
opbouwt in een pensioenregeling van een eventuele andere werkgever, of pensioen
opbouwt in een beroeps- of bedrijfstakpensioenfondsregeling, dan wel een
oudedagsreserve vormt.
Voorts mag de uitbreiding van de pensioengevende diensttijd niet aanvangen in de periode
van drie jaar voorafgaande aan de pensioendatum van de regeling die de voormalig
werknemer vrijwillig voortzet. Deze beperking is echter niet van toepassing als de
voormalig werknemer daadwerkelijk inkomen uit tegenwoordige arbeid geniet of als hij
aannemelijk maakt dat hij om medische redenen niet in staat is inkomen te genereren

Twee vormen van vrijwillige voortzetting
A - U zet de middelloonregeling én de voorwaardelijke aanvullingsregeling 55- vrijwillig
voort.
U blijft dan het ouderdomspensioen opbouwen. Bovendien zet u uw deelname aan de
aanvullingsregelingen voort.
B - U zet alleen uw deelname aan de aanvullingsregelingen vrijwillig voort.
U bouwt in dit geval geen ouderdomspensioen meer op.
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.
Let op! Werkt u in de sector Timmerindustrie of Afbouw? In deze aanvullingsregelingen
55- zijn de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk toegekend op 31 december 2015. Als
u werkzaam bent in de sector Timmerindustrie en Afbouw hoeft vanaf 1 januari 2016 bij
vrijwillige voortzetting geen premie meer betaald te worden voor de aanvullingsregeling.
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.

