
Clausule 319 WGA-gatverzekering Plus voor Bouwend Nederland  
 
Uw bedrijf (of een gelieerd bedrijf) is lid van Bouwend Nederland en is voor het 
arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid (Bpf Bouw). Onderstaande clausuletekst is een aanvulling op Aanvullende Voorwaarden 
WGA-gatverzekering Plus . De laatste alinea betreft een aanvulling op de Algemene Voorwaarden 
CompleetVerzekerd Mijn personeel.  
 
 
Aanvullingen op Aanvullende Voorwaarden WGA-gatverzekering Plus  
 
Wie zijn verzekerd?  
In aanvulling op het artikel waarin staat vermeld wie er zijn verzekerd, geldt dat een werknemer alleen 
aan de WGA-gatverzekering Plus kan deelnemen als en zolang hij ook deelnemer is aan het 
arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit het Bpf Bouw.  
 
Wanneer en hoe meldt u werknemers voor de verzekering aan en af?  
In aanvulling op het artikel wanneer en hoe u werknemers voor de verzekering aan en afmeldt, geeft u 
ons binnen dertig dagen door als de deelname van een werknemer aan het Bpf Bouw eindigt. 
 
Wat is verzekerd?  
In het artikel over Wat is verzekerd?, Een aanvulling op de WGA-uitkering van de arbeidsongeschikte 
werknemer’ wordt het eerste punt wordt vervangen door:  
- de werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering ontvangt of een WGA-vervolguitkering ontvangt en 
daarop ook een aanvulling ontvangt vanuit het arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf Bouw; en  
 
Onder ‘uitkeringen uit andere verzekeringen’ als genoemd in het artikel over Maximumuitkering wordt 
ook een uitkering vanuit het arbeidsongeschiktheidspensioen Bpf Bouw verstaan.  
 
Wat moet u doen als een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan werken?  
In aanvulling op het artikel over wat u moet doen als een werknemer door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid niet kan werken, meldt u de werknemer tijdig arbeidsongeschikt bij het Bpf 
Bouw, volgens de afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst en het Pensioenreglement. Het niet 
voldoen aan deze voorwaarde kan leiden tot minder uitkering of verval van recht op uitkering zoals 
omschreven in de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel.  
 
Daarnaast moeten u en de werknemer ons alle gegevens toesturen die wij nodig hebben om het recht 
op en de hoogte van de uitkering vast te stellen. Indien de werknemer een WGA-vervolguitkering 
ontvangt, stuurt u of de werknemer ons een kopie van een uitkeringsspecificatie van het Bpf Bouw 
waaruit de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen blijkt en de periode waarop die uitkering 
betrekking heeft.  
 

Hoe bepalen wij de hoogte van de uitkering?  
In aanvulling op het artikel over hoe wij de uitkering berekenen geldt dat een 
arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf Bouw ook in mindering worden gebracht op de uitkering 
van deze WGA-gatverzekering Plus. De formule wordt vervangen door onderstaande formule:  
 



(Dekkingspercentage x (loonsom van de werknemer - inkomen uit arbeid) - wettelijke uitkeringen - 
arbeidsongeschiktheidspensioen)/ 12  
 
- Arbeidsongeschiktheidspensioen: een arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf Bouw dat in 
aanvulling op een WGA-vervolguitkering wordt verstrekt.  
 
Wanneer passen wij de uitkering aan?  
In aanvulling op het artikel waarin staat wanneer wij de uitkering aanpassen, passen wij de uitkering ook 
aan indien het arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf Bouw wijzigt.  
 
Aanvullende bepaling  
Op ons verzoek verstrekt u een bewijs van deelname van werknemers aan het 
arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf Bouw.  
 
 
Aanvullingen op de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel  
 
Risicowijziging doorgeven  
In aanvulling op het artikel dat gaat over het doorgeven van wijzigingen die kunnen leiden tot 
verandering van het te verzekeren risico in de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn 
personeel, meldt u ook wijzigingen in de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf 
Bouw, bijvoorbeeld een wijziging van het loonbegrip waarop de uitkering wordt bepaald of een wijziging 
van de dekkingspercentages. 
 


