
Vragenformulier  

Gegevens onderneming 

Naam onderneming: 
Contactpersoon:        
Adres:       
Postcode en plaats: 
KvK‐nummer:       _______________________________ 
Loonheffingennummer:   _______________________________ 

Zijn de bovenstaande gegevens juist?  ☐ja ☐nee

Nee? Geef hiernaast de juiste gegevens aan _______________________________
_______________________________ 

   _______________________________ 

Toelichting 

Is uw onderneming (al dan niet gedeeltelijk) actief in de Vleeswarenindustrie, de Gemaksvoeding‐industrie, de 
Versvlees,‐en Vleesbewerkende industrie of Pluimveeverwerkende industrie? Dan is uw onderneming mogelijk 
verplicht tot deelname aan de pensioenregeling van pensioenfonds VLEP. Om te kunnen beoordelen of dat zo 
is, ontvangt u dit vragenformulier.  

Valt uw onderneming (geheel of gedeeltelijk) alleen onder de Vleeswarenindustrie, ga dan naar vraag 1 en 
vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 en verder). Voor de definitie van Vleeswarenindustrie zie 1a. 

Valt uw onderneming (geheel of gedeeltelijk) alleen onder de Gemaksvoedingindustrie, ga dan naar vraag 2 en 
vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 en verder). Voor de definitie van Gemaksvoedingindustrie zie 2a. 

Valt uw onderneming (geheel of gedeeltelijk) alleen onder de Versvlees,‐ en Vleesbewerkende industrie, ga 
dan naar vraag 3 en vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 en verder).  Voor de definitie van Versvlees, ‐
en Vleesbewerkende industrie zie 3a. 

Valt uw onderneming (geheel of gedeeltelijk) alleen onder de Pluimveeverwerkende industrie, ga dan naar 
vraag 4 en vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 en verder). Voor de definitie van Pluimvee‐
verwerkende industrie zie 4a. 

Bij twijfel en/of meerdere activiteiten, ga naar vraag 1 en vul het gehele formulier in.  

Is uw onderneming helemaal niet actief in bovenstaande bedrijfstakken ga dan naar de algemene vragen (vraag 
5 en verder). 

 
De directie               

                                                   

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 



 

Vleeswarenindustrie 
1a Houdt de onderneming zich bezig met:  

‐ het fabrieksmatig verduurzamen of toebereiden van 
vlees, al dan niet met andere stoffen vermengd, tenzij het 
verduurzamen of toebereiden uitsluitend door afkoelen of 
zouten geschiedt en/of  

‐ het slicen en verpakken van vleeswaren en de daaraan 
gerelateerde werkzaamheden en/of  

‐ het bereiden van bacon? 

 Ja, ga naar 1b 
 Nee, ga naar 2a 

1b  Hoeveel procent van de omzet van de onderneming wordt 
hiermee gehaald? 
 
Hoeveel procent van de verloonde arbeid (in uren) van de 
onderneming is hiermee gemoeid? (=% fte) 
 
Hoeveel procent van de loonsom (in euro’s) van de 
onderneming is hiermee gemoeid 
 

 
………….% 
 
 
………….% 
 
 

………….% 
 

1c  Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 1a wordt behaald bij bedrijfsmatige 
afnemers? 
 
Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 1a wordt behaald bij particulieren? 
 

 
 
………….% 
 
 
………….% 
 

1d  Vinden de activiteiten als omschreven bij vraag 1a plaats in 
een aparte vestiging? 

 Ja  
 Nee 

1e  Indien ja, wat is het vestigingsnummer van deze vestiging? ……………………………… 
 
Gemaksvoedingindustrie 
2a  Houdt de onderneming zich bezig met: 

‐ het fabrieksmatig bereiden of samenstellen van 
etenswaren die als gemaksvoeding kunnen worden 
aangemerkt? 

 

 Ja, ga naar 2b 
 Nee, ga naar 2f 

Onder gemaksvoeding worden onder meer verstaan: 
‐ kroketten, bitterballen, nierbroodjes, bamiballen, nasiballen, loempia’s en de met een en ander overeenkomende meelproducten, eventueel gemengd 
of gevuld met vlees, pluimveevlees, wild, vis of groenten of producten daarvan, die in hun geheel gefrituurd zijn of bestemd zijn om in hun geheel 
gefrituurd te worden; 

‐ Saucijzenbroodjes, palingbroodjes, kaasbroodjes, hambroodjes, tosti’s, pizza’s en de met een en ander overeenkomende meelproducten, eventueel 
gemengd of gevuld met vlees, pluimveevlees, wild vis of groenten of producten daarvan, die in hun geheel gebakken zijn of bestemd zijn om in hun 
geheel gebakken te worden; 

‐ Pasteitjes en de met deze overeenkomende producten; 
‐ Gekookt, gestoomde, voorgebakken of op andere wijze toebereide mie, bami goreng, ravioli, toebereide spaghetti en op overeenkomstige wijze 
toebereide andere deegwaren; 

‐ Gekookte, gestoomde of voorgebakken rijst, nasi goreng of op andere wijze toebereide rijst;  
‐ Salades, Russisch ei, gevulde tomaat, gevulde paprika en soortgelijke koud te nuttigen waren;  

‐ Frika(n)dellen, toebereide gehaktballen, hamburgers, satéh, sjaslik, kant‐ en klare maaltijden en maaltijdcomponenten die samen een volledige 
maaltijd vormen.  

Deze voeding is door middel van conservering, bijvoorbeeld diepvries, koelvers, koelvers vacuüm, blik of droge vorm, klaar voor gebruik. 
2b  Hoeveel procent van de omzet van de onderneming wordt 

hiermee gehaald? 
 
Hoeveel procent van de verloonde arbeid inclusief 
uitzendkrachten (in geld) van de onderneming is hiermee 
gemoeid? 
 

 
………….% 
 
 
………….% 



2c  Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 2a wordt behaald bij bedrijfsmatige 
afnemers? 
 
Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 2a wordt behaald bij particulieren? 
 

 
 
………….% 
 
 
………….% 
 

2d  Vinden de activiteiten als omschreven bij vraag 2a plaats in 
een aparte vestiging? 

 Ja 
 Nee 

2e  Indien ja,  wat is het vestigingsnummer van deze vestiging? ……………………………… 
2f  Houdt de onderneming zich bezig met: 

‐  de groothandel in gemaksvoeding? 
Voor definitie gemaksvoeding zie 2a. 

 

 Ja, ga naar 2g 
 Nee, ga naar 3a 

2g  Hoeveel procent van de omzet van de onderneming wordt 
hiermee gehaald? 
 
Hoeveel procent van de verloonde arbeid inclusief 
uitzendkrachten (in geld) van de onderneming is hiermee 
gemoeid? 

 
………….% 
 
 
………….% 

2h  Vinden de activiteiten als omschreven bij vraag 2f plaats in 
een aparte vestiging? 

 Ja 
 Nee 

2i  Indien ja, wat is het vestigingsnummer van deze vestiging? ……………………………… 
 

Versvlees,- en Vleesbewerkende industrie 
3a  Houdt de onderneming zich bezig met een of meerdere van 

onderstaande activiteiten? Zo ja welke:  
 

  ‐ slachten van dieren m.u.v. pluimvee, wild en konijnen  Ja 
 Nee 

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

 Ja 
 Nee 

  ‐ bewerken van vlees of ongesmolten dierlijke vetten  Ja 
 Nee 

  ‐ verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten  Ja 
 Nee 

   
(NB: al het andere dan darmen en niet voor menselijke consumptie bestemde organen is vlees, zo ook 
bijvoorbeeld koppen en huiden). 

Bij 4x nee ga verder naar 
4a, Bij 1 of meerdere keren 
ja, ga verder naar 3b 

3b  Hoeveel procent van de omzet van de onderneming wordt 
hiermee gehaald? 

 
………….% 
 

  Hoeveel procent van de verloonde arbeid (in uren) van de 
onderneming is hiermee gemoeid? (=% fte) 

 
………….% 
 

  Hoeveel procent van de loonsom (in euro’s) van de 
onderneming is hiermee gemoeid? 

 
………….% 
 
 
 
 
 



3c  Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 3a wordt behaald bij bedrijfsmatige 
afnemers? 
 
Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 3a wordt behaald bij particulieren? 
 

 
 
………….% 
 
 
………….% 
 

3d  Vinden de activiteiten als omschreven bij vraag 3a plaats in 
een aparte vestiging? 

 Ja 
 Nee 

3e  Indien ja, wat is het vestigingsnummer van deze vestiging? ……………………………… 
3f  Houdt de onderneming zich uitsluitend bezig met het 

verhandelen, be- of verwerken van darmen, en andere, niet 
voor menselijke consumptie bestemde, organen? 
 
(NB: al het andere dan darmen en niet voor menselijke consumptie bestemde organen is vlees, zo ook 
bijvoorbeeld koppen en huiden). 

 Ja, ga verder naar 4a 
 Nee, ga verder naar 3g 

3g  Indien de onderneming zich van de bij vraag 3a genoemde activiteiten uitsluitend 
bezighoudt met het verhandelen van vlees of ongesmolten dierlijke vetten, welke 
handelingen voert de onderneming dan uit met betrekking tot deze producten?  
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
Pluimveeverwerkende industrie 
4a  Houdt de onderneming zich bezig met:  

‐ het slachten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen 
of 

‐ het be- en verwerken van pluimvee, wild en/of tamme 
konijnen of 

‐ het vervaardigen van producten van pluimvee, wild 
en/of tamme konijnen? 

 Ja, ga naar 4b 
 Nee, ga naar 5 

4b  Hoeveel procent van de omzet wordt hiermee gehaald? 
 
Hoeveel procent van de verloonde arbeid (in uren) is 
hiermee gemoeid? (=% fte) 
 
Hoeveel procent van de loonsom is hiermee gemoeid? 

 
………….% 
 
………….% 
 
 
………….% 

4c  Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 4a wordt behaald bij bedrijfsmatige 
afnemers? 
 
Hoeveel procent van de omzet behaalt met de activiteiten 
als omschreven in 4a wordt behaald bij particulieren? 
 

 
 
………….% 
 
 
………….% 
 

 
 
 
 
 
 
 



Algemeen: dit gedeelte altijd invullen! 
5  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) 

  ……………………………………………………………………. …………………% omzet 

  ……………………………………………………………………. …………………% verloonde uren 

  ……………………………………………………………………. …………………% loonsom 

  ……………………………………………………………………. …………………% omzet 

  ……………………………………………………………………. …………………% verloonde uren 

  ……………………………………………………………………. …………………% loonsom 

  ……………………………………………………………………. …………………% omzet 

  ……………………………………………………………………. …………………% verloonde uren 

  ……………………………………………………………………. …………………% loonsom 

  ……………………………………………………………………. …………………% omzet 

  ……………………………………………………………………. …………………% verloonde uren 

  ……………………………………………………………………. …………………% loonsom 

 

6  Heeft de onderneming in het verleden andere dan de 
onder 1 tot en met 5 genoemde activiteiten uitgevoerd?  

 Ja, ga naar 6a 
 Nee, ga naar 7 

6a  Welke activiteiten in welke periode 
  ……………………………………………………………………. van…………tot……………… 
  ……………………………………………………………………. van…………tot……………… 
  ……………………………………………………………………. van…………tot……………… 
 

7 Hoeveel werknemers (in aantallen) heeft de onderneming in dienst?  
Kunt u per bedrijfsactiviteit het aantal werknemers benoemen? 

  ………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
 
8  Huurt de onderneming al dan niet voor langere periode 

werknemers in voor de werkzaamheden binnen de 
onderneming? 

 Ja, ga naar 8a 
 Nee, ga naar 9 

8a  Bij welk bedrijf/bedrijven? 
  ……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 
 
9 Is de onderneming lid van een werkgeversorganisatie of branchevereniging? Zo ja, 

welke? 
 

 ………………………………………………………………………………………………………... 
 
10  Past de onderneming een arbeidsvoorwaarden-cao toe? Zo ja, welke? 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
  
11  Heeft de onderneming al een pensioenregeling?  Ja, ga naar 11a 

 Nee, ga naar 12 
11a  Bij een (verplicht gesteld) pensioenfonds? zo ja, bij welk fonds? 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
 Stuur de aansluitbrief van het pensioenfonds en recente kopie factuur. 
 Elders? Zo ja, waar? 
 ………………………………………………………………………………………………………... 



 
12 Is er sprake van een concern of zusteronderneming? Zo ja? Geef dan de namen en de 

KvK-nummers van verwante ondernemingen op. 
 

 ………………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
 
13 Is de onderneming een voortzetting / doorstart / afsplitsing van een andere 

onderneming? Zo ja, wat was de naam van de onderneming? 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
  
14 Beschikt u nog over aanvullende informatie die voor aansluiting bij het pensioenfonds 

VLEP van belang kan zijn? 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………………... 
   
Ondertekening 

(deze dient te geschieden door de statutair directeur / eigenaar en/of gevolmachtigde) 
 
Verklaring werkgever 
De statutair directeur / eigenaar en/of gevolmachtigde van de onderneming:____________________ 
Verklaart de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 
 
 
 
 
 
 
__________________                   ___________________                              __________________ 
plaats          datum                           handtekening/stempel 
 
 
 
 
Naam contactpersoon:________________________________________________________________ 
Functie contactpersoon:______________________________________________________________ 
Telefoonnummer:____________________________________________________________________ 
E‐mailadres:________________________________________________________________________ 
Webadres onderneming:_______________________________________________________________ 
 
 

N.B. altijd meesturen:  
‐ recent uittreksel KvK (ook van evt. concern‐ondernemingen) waaruit blijkt dat de invuller van dit 
vragenformulier statutair directeur/eigenaar en/of gevolmachtigde is van de onderneming;  

‐ schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder/eigenaar en/of gevolmachtigde genoemd in het 
uittreksel KvK indien dit vragenformulier niet door de eigenaar/bestuurder en/of gevolmachtigde wordt 
ingediend; 

‐ Een assortimentslijst. 

 
Tot slot attenderen wij u erop dat pensioenfonds VLEP zich te allen tijde het recht voorbehoudt tot het stellen 
van aanvullende vragen, indien dit vragenformulier hiertoe aanleiding geeft.  




