
Vragenformulier ten behoeve van onderzoek naar de verplichting tot aansluiting bij:     
- BPF MITT
- Sociale fondsen in de bedrijfstak MITT / TV

        PSF 03.01.03.01 

Naam onderneming :  
Contactpersoon : T.a.v. De directie 
Adres  :  
Postcode en plaats     :  
KvK-nummer : 
Loonheffingsnummer : 

Zijn de bovenstaande gegevens juist?  ja  nee 

Zo nee, gaarne hiernaast verbeteren …………………………..………...………………….… 
……………………………………………….…………. 
……………………………………………….…………. 

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

Toelichting 
Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan) actief in de Tapijt- en Textielindustrie, de Mode- en Interieurindustrie, de 
Linnenverhuur- en wasserij-industrie of de Textielreinigingsindustrie? Dan is uw onderneming mogelijk verplicht tot 
deelname aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds MITT. Om te kunnen beoordelen of dat zo is 
ontvangt u dit vragenformulier.  

Valt uw bedrijf onder Tapijt- en Textielindustrie, ga naar vraag 1 en vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 en 
verder).  
Voor de definitie van Tapijt- en Textielindustrie zie onder 1b.  

Valt uw bedrijf  onder Mode- en Interieurindustrie, ga naar vraag 2 en vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 
en verder).  
Voor de definitie van Mode- en Interieurindustrie  zie onder 2b. 

Valt uw bedrijf  onder Linnenverhuur- en wasserij-industrie, ga naar vraag 3 en vervolgens naar de algemene 
vragen (vraag 5 en verder). Voor de definitie van Linnenverhuur- en wasserij-industrie zie onder 3b. 

Valt uw bedrijf  onder Textielreinigingsindustrie, ga naar vraag 4 en vervolgens naar de algemene vragen (vraag 5 
en verder).  
Voor de definitie van Textielreinigingsindustrie zie onder 4b. 

Valt uw bedrijf niet onder een van deze sectoren, ga naar vraag 5 e.v. 

http://www.pensioenfondsmitt.nl/


 

1a. Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan)     ja    nee 
             actief in de Tapijt- en Textielindustrie?                 Zo ja, ga naar 1b.    Zo nee, ga naar 2a. 
              (zie definitie onder 1b) 
1b. Geef hieronder aan in welke categorie uw onderneming actief is en geef daarbij tevens  

aan welk deel van de omzet hiermee behaald wordt.  
 
   Onder Tapijt- en Textielindustrie wordt verstaan:     Actief in:      Deel van de omzet: 

I.   het vervaardigen en/of doen vervaardigen van één-     ____% 
     dimensionale in dikte variërende langgerekte structuren  
     (zoals garens, band, touw e.d.).  
II.  het vervaardigen en/of doen vervaardigen van twee-     ____% 
     dimensionale vlakke structuren, (zoals weefsels, breisels, 
     tapijt, netten e.d. m.u.v. papier). 
III. het vervaardigen en/of doen vervaardigen van drie-     ____% 
     dimensionale producten (zoals sokken, slangen e.d). 
IV. het veredelen en/of doen veredelen van die structuren      ____% 
     als bedoeld onder I, II en III, door middel van een  
     bewerking/oppervlaktebewerking (zoals bleken, verven,  
     bedrukken, finishen en/of coaten). 
V.  het be- en verwerken en/of doen be- en verwerken van      ____% 
     textiele afvallen ten behoeve van hergebruik (recycling) 
VI. het bewerken en/of doen bewerken van kapok en      ____% 
     dergelijk vezelmateriaal. 
 
(ga verder met de algemene vragen vanaf vraag 5 als de activiteiten van de onderneming alleen vallen onder de tapijt- en 
textielindustrie) 

 
2a. Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan)    ja    nee 

actief in de Mode- en Interieurindustrie?      Zo ja, ga naar 2b en verder.       Zo nee, ga naar 3. 
(zie definitie onder 2b) 

 
2b. Geef hieronder aan in welke categorie uw onderneming actief is en geef daarbij tevens  

aan welk deel van de omzet hiermee behaald wordt.  
 

 Onder Mode- en Interieurindustrie wordt verstaan:           Actief in:                  Deel van de omzet: 
I.  het vervaardigen en/of doen vervaardigen en/of  
    het ver- en/of bewerken, dan wel doen  
    ver- en/of bewerken1 van:  

- kleding en/of          ____% 
- kledingaccessoires (bijv. shawls)  en/of andere      ____% 

textielstukgoederen of hetgeen ter vervanging daarvan 
dient ( zoals: gerubberd doek, plastic, leder, bont e.d.) tot een 
ge- of verbruiksvoorwerp dan wel halffabricaat daarvan  
(bijvoorbeeld huishoudtextiel, beddengoed, tenten etc.) 

II. gordijnenateliers.         ____% 
 
(1: Van: 

    - vervaardigen en/of doen vervaardigen, en/of 
    - ver- en/of bewerken, dan wel  
    - doen ver- en/of bewerken  

is sprake als:  een onderneming één of meer van de fasen van de voortbrengingsprocescyclus (van ontwerp tot en met 
verzendklaar maken) van kleding en/of kledingaccessoires en/of andere textielstukgoederen verricht en/of in zijn opdracht 
door derden in binnen- of buitenland laat verrichten; ook borduurbedrijven behoren tot de mode- en interieurindustrie)) 
 

2c.  Heeft uw onderneming op enigerlei wijze invloed op de totstandkoming van de kleding,    ja nee 
kledingaccessoires of /(textiel)goederen b.v. door het (laten) ontwerpen,  
de productontwikkeling, het (laten) maken van modellen/prototypen halffabricaten of  
eindproducten en/of de productie coördinatie /-begeleiding?  
 



 

2d. Welke van de onderstaande processen gelden voor uw onderneming: 

1. Ontwerpt uw bedrijf zelf?         ja  nee 
    Indien uw antwoord “nee” is , wie ontwerpt dan uw kleding(accessoires) / (textiel)producten? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Vervaardigt uw bedrijf zelf een monstercollectie of prototypen van uw product?   ja  nee 
    Indien uw antwoord “nee” is , wie doet dit dan voor u? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Bezoekt uw bedrijf klanten met deze collectie / prototypen om orders te verkrijgen?   ja  nee 
 
4. Verkoopt u op basis van voorverkoop?        ja  nee 
    Zo ja, hoeveel procent van de totale omzet?      ____________%      
         
5. Houdt uw bedrijf zich bezig met de voorbereiding van de productie?     ja  nee 
 
6. Wordt er in uw eigen fabriek geproduceerd?       ja  nee 
 
7. Geeft uw bedrijf opdracht de kleding(accessoires) / (textiel)goederen     ja  nee 
    (in binnen- of buitenland)  door derden te laten produceren? 
 
8. Laat u de productie voor u begeleiden of begeleidt uw bedrijf de productie (soms)    ja  nee 
    ter plaatse zelf  of houdt u toezicht op de productie? 
 
9. Indien u door derden laat produceren heeft uw bedrijf dan op enigerlei wijze invloed    ja  nee 
    op of begeleiding van de productie? 
 
10. Levert uw bedrijf goederen al dan niet uit voorraad door aan wederverkopers en/of    ja  nee 
      bedrijfsmatige verbruikers c.q. institutionele afnemers? 
 
11. Houdt uw bedrijf slechts voorraad in verband met de overslag van de leveranties?   ja  nee 
 

2e. Is één van de hier onderstaande situaties op uw onderneming van toepassing? 
Bent u een onderneming: 
I.    waarin de verwerking geschiedt door een detailhandelsonderneming,     ja  nee 
      die uitsluitend de in de detailhandel gebruikelijke bewerkingen verricht?     
II.   die uitsluitend of in hoofdzaak eindproducten vervaardigt, waarvan de     ja  nee 
     verwerkte textielstukgoederen, of hetgeen ter vervanging daarvan dient,  
     niet een overwegend bestanddeel uitmaken? 
     (zoals schoen-, matrassen- en meubelfabrieken)       
III. die in hoofdzaak artikelen vervaardigt ter zake waarvan de algemeen     ja  nee 
     verbindend verklaarde CAO voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie van  
     toepassing is?           
IV  die in hoofdzaak zelfstandig het bedrijf uitoefent van: zeilmaker, dekkledenvervaardiger,   ja  nee 
     dekkledenverhuurder, scheepstuiger, scheepsbenodigdhedenhandelaar, en/of folieverwerker?  
IV. die in hoofdzaak het maatkledingbedrijf uitoefent?       ja  nee 
 
Indien u hierboven in een of meerdere gevallen ‘ja’ heeft ingevuld, verzoeken wij u uw bedrijfsactiviteiten en de 
producten die uw onderneming voert nader te omschrijven:  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
(ga verder met de algemene vragen vanaf vraag 5 als de activiteiten van de onderneming alleen vallen onder de mode- en 
interieurindustrie) 



 

3a. Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan)     ja    nee 
actief in de Linnenverhuur- en wasserij-industrie?           Zo ja, ga naar 3b en 3c.    Zo nee, ga naar 4. 

 (zie definitie onder 3 b) 
 

3b. Geef hieronder aan in welke categorie uw onderneming actief is en geef daarbij tevens  
aan welk deel van de omzet hiermee behaald wordt:  

  
Onder Linnenverhuur- en wasserij-industrie wordt verstaan:        Actief in:  Deel van de omzet:  
I. het verzorgen van persoonsgebonden was:     _______% 
II. het verhuren en/of verzorgen van platgoedtextiel,    _______% 
beroeps- en dienstkleding, artikelen voor hand- en toilethygiëne,  
schoonloopmatten, afdeksystemen voor operatiekamers, 

 medische instrumenten, incontinentiesystemen, poetsdoeken en/of 
 andere voor hergebruik bestemde zaken  

III. het steriliseren van voor hergebruik bestemd textiel en    _______% 
medisch instrumentarium      

IV. het in concernverband samenwerken met ondernemingen     _______% 
die zich bezighouden met activiteiten als hiervoor   
omschreven onder  3b. I, II en III; én  
waarvan de hoofdactiviteit  bestaat uit het leveren van       
ondersteunende diensten aan deze ondernemingen. 

 
3c. Is één van de hier onderstaande situaties op uw onderneming van toepassing? 

Bent u een onderneming onder 3a: 
I.   die uitsluitend gericht is op het laten verrichten 
van één of meer van de onder 3b genoemde  activiteiten in zelfbediening ?   `  ja  nee 
II. die reeds verplicht is tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds?    ja  nee 
 
Indien u hierboven bij vraag I ‘ja’ heeft ingevuld, verzoeken wij u uw bedrijfsactiviteiten en de producten die uw 
onderneming voert nader te omschrijven:  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
(ga verder met de algemene vragen vanaf vraag 5 als de activiteiten van de onderneming alleen vallen onder de 
linnenverhuur- en wasserij-industrie) 
 

4a. Is uw onderneming (of afdeling(en) daarvan)     ja    nee 
actief in de Textielreinigingsindustrie?              Zo ja, ga naar 4b en 4c.      Zo nee, ga naar 5. 
(zie definitie onder 4b) 
 

4b. Geef hieronder aan in welke categorie uw onderneming actief is en geef daarbij tevens   
aan welk deel van de omzet hiermee behaald wordt: 
 
Onder Textielreinigingsindustrie wordt verstaan:         Actief in:  Deel van de omzet: 
het professioneel – althans met aanwending   
van de in deze tak van bedrijf gebruikelijke machines– 
verven (inclusief oververven),     ______% 
chemisch reinigen (z.g. stomen), ontvlekken,  
(op)persen, strijken, als nieuw opmaken, plisseren, decateren    ______% 
of detacheren van textielgoederen, leder of bont    ______% 
 

4c. Is onderstaande situatie op uw onderneming van toepassing? 
Bent u een onderneming onder 4a die reeds verplicht is tot deelneming in een ander bedrijfstakpensioenfonds?  
 ja    nee 
Zo ja, welk pensioenfonds? _____________________________________________ 

 
 (ga verder met de algemene vragen vanaf vraag 5) 

 



ALGEMEEN  (de navolgende vragen moeten altijd worden beantwoord) 

5. Waaruit bestaan uw bedrijfsactiviteiten?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

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

7. Hoeveel werknemers (in aantallen) heeft u in dienst?
Kunt u per bedrijfsactiviteit/proces het aantal werknemers benoemen:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Hoe hoog is de totale loonsom op jaarbasis?    € __________________

8. Is er de laatste 5 jaar personeel in dienst geweest?
� Ja, van __________________ tot __________________ 
� Nee, de onderneming heeft de afgelopen 5 jaar geen personeel in dienst gehad. 

(Let op: de DGA en statutair bestuurder van een B.V. of N.V. ziet Bpf MITT niet als personeel.) 

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

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

10. Bent u lid van een werkgeversorganisatie of branchevereniging?     ja  nee
Zo ja, welke?
_________________________________________________________________________________________________

11. Past uw onderneming een arbeidsvoorwaarden-cao toe?      ja  nee
Zo ja, welke?
_________________________________________________________________________________________________

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

Wat is de begin- en einddatum van de huidige pensioen-uitvoeringsovereenkomst van uw onderneming? 

___________________________________________________________ 

13. 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 :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



14. Beschikt u nog over aanvullende informatie die voor aansluiting bij de MITT-fondsen van belang zou
kunnen zijn?
Nee
 Zo ja, namelijk:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

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

15. 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) 

Naam contactpersoon  :________________________ 
Functie contactpersoon :________________________ 
Telefoonnummer :________________________ 
Email-adres  :________________________ 

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 de MITT fondsen zich te allen tijde het recht voorbehouden tot het stellen van 
aanvullende vragen, indien uw antwoorden in dit vragenformulier hiertoe aanleiding geeft 
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