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naar de verplichtstelling  
Pagina 01 / 04 

Toelichting 

Is uw onderneming (of afdeling(en)) daarvan werkzaam in de graanbe-en verwerkende industrie? Dan is uw onderneming mogelijk verplicht tot 

deelname aan de pensioenregeling van Stichting Molenaarspensioenfonds. Om te kunnen beoordelen of dat zo is, ontvangt u dit vragenformulier. 

 

algemeen  

naam onderneming _______________________________________________________________ 

contactpersoon  _______________________________________________________________ 

vestigingsadres _______________________________________________________________ 

postcode en plaats _______________ plaats __________________________________________ 

telefoonnummer _______________________________________________________________ 

mobiel nummer _______________________________________________________________ 

emailadres _______________________________________________________________ 

correspondentieadres _______________________________________________________________ 

postcode en plaats ________________ plaats _________________________________________ 

nummer Kamer van Koophandel _______________________________________________________________ 

loonheffingsnummer _______________________________________________________________ 

zijn de bovenstaande gegevens juist?  
zo nee, dan graag hiernaast verbeteren  

○ ja ○ nee 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

algemene vragen  

Vraag 1:  
waaruit bestaan de bedrijfsactiviteiten 

van uw onderneming? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Vraag 2:  
wat is de hoofdactiviteit van uw 

onderneming?  
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Vraag 3: 
sinds welke datum voert uw 

onderneming de eerder benoemde 
activiteiten uit? 

 

 
sinds __  __ - __  __  - __  __  __  __ 
 
 

Vraag 4: 
heeft u werknemers in dienst?  

zo ja, hoeveel? 
 

zo nee, bent u van plan om in de 
toekomst werknemers in loondienst te 

nemen? 

 
 
○ nee ○ ja _________werknemers 
 
○ ja ○ nee 

 

 
Vraag 5: 

indien u vraag 4 met ‘ja’ hebt 
beantwoord, kunt u dan per 

bedrijfsactiviteit/proces het aantal 
werknemers benoemen? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Vraag 6: 
hoe hoog is de totale loonsom op 

jaarbasis? 

 
€ _____________________________________________________________ 
 
 

Vraag 7: 
is er sprake van een concern of 

zusteronderneming? Zo ja, geef dan de 
namen en de KvK-nummers van 

verwante ondernemingen op. 
 

 
○ ja ○ nee 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Vraag 8: 
bent u lid van een 

werkgeversorganisatie of  
branchevereniging? Zo ja welke? 

 

 
○ nee ○ ja, bij __________________________________________ 

Vraag 9: 
past uw onderneming een 

arbeidsvoorwaarden-cao toe?  
Zo ja, welke? 

 

 
○ nee ○ ja, ____________________________________________ 
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Vraag 10: 
is er voor uw werknemers een 

pensioenvoorziening afgesloten?  
 

zo ja, bij welke pensioenuitvoerder 
(naam invullen)? 

 
○ ja ○ nee (ga verder naar vraag 13) 
 
 
○ bedrijfstakpensioenfonds ______________________________________ 

○ ondernemingspensioenfonds ___________________________________ 

○ verzekeraar _________________________________________________ 

○ elders, nl ___________________________________________________ 

Indien uw onderneming is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds 
ontvangen wij hiervan graag een bewijs van aansluiting, bijvoorbeeld de 
aansluitbrief. 
 

Vraag 11: 
welke pensioenvormen zijn er 

verzekerd?  
 

 
○ ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen op basis  
 van beschikbare premie / middelloon 
○ anders, namelijk: ____________________________________________ 
 

Vraag 12:  
indien u vraag 10 met ‘ja’ hebt 

beantwoord, sinds wanneer is deze 
pensioenregeling getroffen? 

 
Wat is de begin- en einddatum van de 

huidige pensioenuitvoerings- 
overeenkomst van uw onderneming?  

 

 
sinds __  __ - __  __  - __  __  __  __ 
 
 
 
begindatum   __  __ - __  __  - __  __  __  __ 
 
einddatum   __  __ - __  __  - __  __  __  __ 

Vraag 13: 
is uw onderneming een voortzetting / 
doorstart / afsplitsing van een andere 

onderneming? 
 

zo ja, wat was de naam van deze 
rechtsvoorganger?  

 
ruimte voor eventuele opmerkingen of 

verduidelijking van uw situatie:   
 
 
 
 

 
○ ja ○ nee 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Vraag 14: 
beschikt u nog over aanvullende 

informatie die voor aansluiting bij het 
Molenaarspensioenfonds van belang zou 

kunnen zijn? 
 
 

 
○ ja ○ nee 
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verklaring 

 

 
De bestuurder, eigenaar, of gevolmachtigde van de onderneming verklaart de 
bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 

naam contactpersoon _______________________________________________________________ 

functie contactpersoon _______________________________________________________________ 

telefoonnummer _______________________________________________________________ 

emailadres _______________________________________________________________ 

plaats _______________________________________________________________ 

datum __  __ - __  __  - __  __  __  __ 

handtekening en stempel 

 
 
 
 
 
 

  

  

bijlagen  
(altijd meesturen) 

 
 

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

 
○ schriftelijke machtiging ondertekend door de bestuurder/eigenaar of 

gevolmachtigde genoemd in het uittreksel KvK indien dit aanvraagformulier 
niet door de bestuurder/eigenaar of gevolmachtigde wordt ingediend. 

 
tot slot Wij attenderen u erop dat het Molenaarspensioenfonds zich te allen tijde het 

recht voorbehoudt tot het stellen van aanvullende vragen indien de 
antwoorden in dit vragenformulier hiertoe aanleiding geven. 

Stichting Molenaarspensioenfonds  
Postbus 1044               info@molenaarspensioenfonds.nl 
2280 CA  Rijswijk ZH                                                 www.molenaarspensioenfonds.nl 
Tel. 088 - 1198030                                                 IBAN: NL81 ABNA 0414905156  

          BIC: ABNANL2A 

De pensioenregeling van Molenaarspensioenfonds wordt uitgevoerd door AGH (Administratie Groep Holland) 


