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Vragenformulier ter beoordeling van de verplichte aansluiting bij:  
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees Inleenbedrijven, 
 uitleenbedrijven en uitzendbureaus

Telefoonnummer: 088-116 3073  
Email:  werkgeversregistratie@azl.eu 
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ HEERLEN 
Website:  www.vlep.nl

Algemene Bedrijfsgegevens

Naam onderneming 

Eigenaar/Gevolmachtigde van de  

onderneming:

Statutair Bestuurder 

Adres

Postcode en plaats     

KvK-nummer 

Loonheffingsnummer 

Uw onderneming en uw personeel

Hoeveel werknemers heeft de onderneming in dienst?  
Kunt u per bedrijfsactiviteit het aantal werknemers benoemen?

 

 

 

Is er sprake van een concern of zusteronderneming?  
Zo ja, geef dan de namen en de KvK-nummers van verwante ondernemingen op.

 

Vragenformulier verplichte aansluiting
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Is de onderneming een voortzetting / doorstart / afsplitsing van een andere onderneming?  
Zo ja, wat was de naam van de onderneming?

 

Is de onderneming lid van een werkgeversorganisatie / branchevereniging, zo ja welke?

 

Welke CAO is van toepassing op de onderneming?

 

Heeft de onderneming al een pensioenregeling bij:

 een (verplicht gesteld) pensioenfonds, zo ja bij welk fonds? 

 

 een verzekeraar of premiepensioeninstelling? Zo ja, welke?

 

Wie stuurt de loongegevens?  uw administratiekantoor  u zelf 

Naam kantoor:    

Postadres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnr. 

E-mailadres: 

Gaat u ermee akkoord dat alle voor u bestemde correspondentie  
uitsluitend gericht wordt aan uw administratiekantoor?   ja  nee

N.B. altijd meesturen:

– recent uittreksel Kamer van Koophandel (ook van evt. concern-ondernemingen) waaruit blijkt dat de invuller van dit  
 vragenformulier bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde is van de onderneming; en

– schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde genoemd in het uittreksel van  
 de Kamer van Koophandel indien dit aanvraagformulier niet door de eigenaar/bestuurder en/of gevolmachtigde wordt  
 ingediend



3

1. Vragenlijst: Inleenbedrijven

Let op: de vragenlijst hieronder betreft alleen de activiteiten die door de onderneming en/of zusterondernemingen die in 
Nederland worden uitgevoerd.

Is de onderneming een inleenbedrijf?

 Nee, ga verder naar 2. Vragenlijst: Uitleenbedrijven.

 Ja

Worden de werknemers op basis van overeenkomst van opdracht of van aanneming bij de ondernemingen 
uitgezonden? 

 Nee

 Ja

Zo ja, op welke wijze worden werknemers uitgezonden?

 

Werkt de onderneming voor ondernemingen die zich bezighouden met een of meerdere van onderstaande 
 activiteiten? Zo ja, kruis deze dan aan. Zo nee, ga verder naar 3. Overige bedrijfsactiviteiten.

 Slachten van dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild)

 Afsnijden of bewerken van geslachte dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild) 

 Verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

 Bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

Welk deel van de totale loonsom betreft werknemers die werkzaamheden    %  
verrichten bij dergelijke ondernemingen? 

Is er ook sprake van werknemers die werkzaamheden verrichten bij andere ondernemingen?

 Nee, ga verder naar 2. Vragenlijst: Uitleenbedrijven.

 Ja

In welke branches zijn deze werknemers actief en welk percentage van de totale loonsom is hiermee gemoeid?

 Loonsom   %

 Loonsom   % 

 Loonsom   %  
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2. Vragenlijst: Uitleenbedrijven

Let op: de vragenlijst hieronder betreft alleen de activiteiten die door de onderneming en/of zusterondernemingen die in 
Nederland worden uitgevoerd.

Is de onderneming een uitleenbedrijf?

 Nee, ga verder naar 3. Vragenlijst: Uitzendbureaus.

 Ja

Werkt de onderneming voor ondernemingen die zich bezighouden met een of meerdere van onderstaande 
 activiteiten? Zo ja, kruis deze dan aan. Zo nee, ga verder naar 3. Vragenlijst Uitzendbureaus.

 Slachten van dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild)

 Afsnijden of bewerken van geslachte dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild) 

 Verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

 Bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

 Slachten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen en/of het be- en verwerken van pluimvee, wild en/of tamme  
 konijnen en/of het vervaardigen van producten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen

Welk deel van de totale loonsom betreft werknemers die werkzaamheden    % 
verrichten bij dergelijke ondernemingen? 

Worden de werknemers uitsluitend op basis van uitzendovereenkomsten (art 7:690 BW) ter beschikking gesteld 
aan ondernemingen?

 Nee

 Ja

Zendt het uitleenbedrijf voor tenminste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van 
 uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW?

 Nee

 Ja

Is er ook sprake van werknemers die werkzaamheden verrichten bij andere ondernemingen?

 Nee

 Ja
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In welke branches zijn deze werknemers actief en welk percentage van de totale loonsom is hiermee gemoeid?

 Loonsom   %

 Loonsom   % 

 Loonsom   % 

Bestaan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming uitsluitend uit het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten?

 Nee

 Ja

Is uw onderneming een onderdeel van een groep van ondernemingen die geacht worden te behoren tot de 
Versvlees-, en Vleesbewerkende industrie?

 Nee

 Ja

Is uw onderneming een paritair afgesproken arbeidspool?

 Nee

 Ja

3. Vragenlijst: Uitzendbureaus 

Let op: de vragenlijst hieronder betreft alleen de activiteiten die door de onderneming en/of zusterondernemingen die in 
Nederland worden uitgevoerd.

Is de onderneming een uitzendbureau?

 Nee, ga verder naar 4. Vragenlijst: Overige bedrijfsactiviteiten.

 Ja

Zendt de onderneming werknemers uit aan ondernemingen die zich bezighouden met een of meerdere van 
onderstaande activiteiten? Zo ja, kruis deze dan aan. Zo nee, ga verder naar 4. Vragenlijst: Overige 
bedrijfsactiviteiten.

 Slachten van dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild)

 Afsnijden of bewerken van geslachte dieren (m.u.v. pluimvee, konijnen en wild) 

 Verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

 Bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten

 Slachten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen en/of het be- en verwerken van pluimvee, wild en/of tamme  
 konijnen en/of het vervaardigen van producten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen
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Welk deel van de totale loonsom betreft werknemers die werkzaamheden    % 
verrichten bij dergelijke ondernemingen?

Welk deel van het totaal aantal uitgezonden uren betreft werknemers die    % 
werkzaamheden verrichten bij dergelijke ondernemingen?

Welk deel van de omzet van de onderneming betreft werknemers die    % 
werkzaamheden verrichten bij dergelijke ondernemingen?  

Worden de werknemers uitsluitend op basis van uitzendovereenkomsten (art 7:690 BW) ter beschikking gesteld 
aan ondernemingen?

 Nee

 Ja

Zendt het uitleenbedrijf voor tenminste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van 
 uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW?

 Nee

 Ja

Is er ook sprake van werknemers die werkzaamheden verrichten bij andere ondernemingen?

 Nee

 Ja

In welke branches zijn deze werknemers actief en welk percentage van de totale loonsom is hiermee gemoeid?

 Loonsom   %

 Loonsom   % 

 Loonsom   %

Bestaan de bedrijfsactiviteiten van de onderneming uitsluitend uit het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten?

 Nee

 Ja

Is uw onderneming een onderdeel van een groep van ondernemingen die geacht worden te behoren tot de 
Versvlees-, en Vleesbewerkende industrie?

 Nee

 Ja
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Is uw onderneming een paritair afgesproken arbeidspool?

 Nee

 Ja

4. Vragenlijst: Overige bedrijfsactiviteiten

Let op: de vragenlijst hieronder betreft alleen de activiteiten die door de onderneming en/of zusterondernemingen die in 
Nederland worden uitgevoerd.

Indien de werkzaamheden van de onderneming niet of niet volledig bestaan uit voornoemde werkzaamheden waaruit 
bestaan de werkzaamheden dan?  
Let op: In totaal moeten de opgetelde activiteiten van uw onderneming 100% vormen

 Omzetpercentage  %

    Verloonde uren  %

    Loonsom  %

 Omzetpercentage  %

    Verloonde uren  %

    Loonsom  %

 Omzetpercentage  %

    Verloonde uren  %

    Loonsom  %

Heeft de onderneming in het verleden andere dan de onder 1 tot en met 5 genoemde activiteiten uitgevoerd?  
Welke activiteiten in welke periode:

 van  tot 

 van  tot 

 van  tot 

Indien er werknemers werkzaamheden verrichten in andere branches dan bedoeld in vraag 1 en 2. Kunt u aange-
ven in welke branches deze werknemers actief zijn en hoeveel van de totale loonsom hiermee gemoeid is?

 Loonsom  %

 Loonsom  %

 Loonsom  %

Beschikt u nog over aanvullende informatie die voor aansluiting bij het pensioenfonds VLEP van belang kan zijn?
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Verklaring statutair bestuurder / eigenaar en/of gevolmachtigde van de onderneming

De statutair bestuurder / eigenaar en/of gevolmachtigde van de onderneming, de heer / mevrouw

 

verklaart dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld

plaats datum handtekening en stempel

 

 

 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

E-mail 

Webadres: 

 
Checklist stukken: 

– Heeft u alle relevante informatie ingevuld?

– Heeft u het formulier ondertekend?

– Heeft u een uittreksel KvK bijgevoegd?

Mochten de antwoorden welke u verstrekt via het vragenformulier aanleiding geven tot het stellen van 
aanvullende vragen, zal Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en 

Pluimveevlees u hiervoor per e-mail of telefonisch benaderen

U kunt het ingevulde formulier en bijgevoegde stukken mailen naar werkgeversregistratie@azl.eu

Afdrukken Opslaan
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