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Vragenformulier ten behoeve van onderzoek naar de verplichting tot aansluiting bij:       
Stichting Bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart     

Voor nadere informatie kunt u elke werkdag telefonisch contact opnemen met de helpdesk werkgeversregistratie onder 
nummer: 088 – 116 2425.  Website:  www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl 

Algemene Bedrijfsgegevens

Naam onderneming 

Contactpersoon 

Adres  

Postcode en plaats     

KvK-nummer 

Loonheffingennummer 

Zijn de bovenstaande gegevens juist? ja nee

Zo nee, graag hiernaast verbeteren 

Wat is uw e-mail adres?

Loonopgave vindt plaats per 

ja 

4 weken

Wie stuurt de loongegevens?  uw administratiekantoor uzelf

Worden de loongegevens door een extern kantoor ingezonden? vul dan hier de gegevens in.   

Naam kantoor

Postadres

Postcode/plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Welk salarissoftwarepakket  gebruikt u?

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

Vragenformulier verplichte aansluiting

ja 

maand 
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Vragenlijst

1.  Exploiteert uw bedrijf één of meer binnenvaartschepen? ja nee

2.  Kunt u in de onderstaande tabel aangeven in welke categorie het vervoer is in te delen  
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) en voor hoeveel procent (van het verloonde bedrag) iedere categorie deel 
uitmaakt van de totale activiteiten van uw bedrijf?

Aard van de  
werkzaamheden

Percentage van de  
totale omzet in %

Verloond bedrag  
in %

Passagiersvaart

Vrachtvaart

Tankvaart

Sleepvaart (slepen van bakken)

Duwvaart

Zand- en grindvaart

Beunschepen

Anders namelijk: 

 Verricht uw onderneming andere dienstverlening met  vaartuigen op de  
binnenwateren?   ja  nee  

 Indien nee s.v.p. uw werkzaamheden beschrijven

 

 

3.  Waaruit bestaan uw bedrijfsactiviteiten?

 

4. Sinds welke datum voert uw onderneming de eerder benoemde activiteiten uit?

5. Per wanneer is de onderneming opgericht? 
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6. Indien bovenstaande datums bij vraag 4 en 5 niet gelijk zijn, welke activiteiten zijn
er uitgevoerd tussen de oprichting en de benoemde activiteiten bij vraag 3?

7. Is uw bedrijf aan te merken als een personeelsBV? ja nee

A. Zo ja, is de onderneming een onderdeel van een concern waar binnen de
binnenscheepvaart wordt uitgeoefend? ja nee

B. Zo ja, wordt het varend personeel aan een andere onderneming binnen
het concern uitgeleend? ja nee

8. Bent u een ZZP’er die zich beschikbaar stelt voor een bepaalde opdracht(en) in de
binnenvaart voor het aflossen van de schipper-eigenaar en/of kapitein? ja nee

9. Voert u baggerwerkzaamheden uit? ja nee

A. Zo ja, vervoert de werkgever zelf het zand/klei?  ja nee

B. Indien nee, welke werkgever huurt u in om het zand/klei te vervoeren?

10. Heeft de onderneming personeel in dienst (gehad)? *

De onderneming verklaart de eerste werknemer in dienst te
hebben (gehad) sinds

De onderneming verklaart nooit premieplichtig personeel in
dienst te hebben gehad

* Wij willen u erop wijzen dat de deelname in de regeling van het fonds verplicht is voor:
–  varend personeel
– werknemers die  laden en lossen (met Nederlandse arbeidsvoorwaarden)
–  werknemers die onderhoud en reparaties aan vaartuigen uitvoeren (met Nederlandse arbeidsvoorwaarden)

11. Is één van deze werknemers ook als directeur grootaandeelhouder (DGA)
verbonden aan uw onderneming? ja nee

Zo ja, vanaf welke datum is de DGA verbonden aan uw
onderneming?

Hoe hoog is de totale loonsom op jaarbasis?    €
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12.  Is er sprake van een concern of zusterondernemingen?  ja nee

Zo ja, geef dan de namen en de KvK-nummers van verwante ondernemingen op.

 

13.  Bent u lid van een werkgeversorganisatie of branchevereniging?  ja nee

Zo ja, welke? 

14. Past uw onderneming een arbeidsvoorwaarden-cao toe?  ja nee

Zo ja, welke?

15.  Is er voor uw werknemers een pensioenvoorziening afgesloten?  ja nee

Zo ja, bij welke pensioenuitvoerder?  

Zo ja, sinds wanneer is deze pensioenregeling  
getroffen? 

Indien uw onderneming verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds ontvangen wij hiervan graag een 
bewijs van aansluiting, bijvoorbeeld de aansluitbrief  
 
Indien uw pensioenregeling bij een verzekeraar is ondergebracht vernemen wij graag wat de begin- en einddatum van 
de huidige uitvoeringsovereenkomst is:

16. Is uw onderneming een voortzetting / doorstart / afsplitsing  ja nee 
van een andere onderneming ?

Zo ja, wat was de naam van deze rechtsvoorganger? 

Ruimte voor eventuele opmerkingen of verduidelijking van uw situatie 

 

17. Beschikt u nog over aanvullende informatie die voor aansluiting bijBpf Rijn- en Binnenvaart van belang zou 
kunnen zijn? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

(Ga verder naar ondertekening, deze dient te geschieden door de statutair directeur / eigenaar/ en/of gevolmachtigde.)
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Verklaring werkgever

De statutair directeur / eigenaar/ en/of gevolmachtigde van de onderneming verklaart de bovenstaande gegevens naar 
waarheid te hebben ingevuld:

plaats datum handtekening en stempel

 
 
 

 
 

Afdrukken Opslaan

Naam contactpersoon  

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

Email-adres 

Website 

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

Tot slot attenderen wij u erop dat het fonds zich te allen tijde het recht voorbehoudt tot het stellen van 
 aanvullende vragen, indien uw antwoorden in dit vragenformulier hiertoe aanleiding geeft
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