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INFORMATIE OVER UW BEDRIJF IN DE ZEEVISSERIJ 

 
Volgens uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebt u een bedrijf in de sector zeevisserij, maar u bent niet bij 
Pensioenfonds PGB aangesloten. Wij zijn wettelijk verplicht na te gaan of u verplicht bent zich bij ons aan te sluiten. 
Om te kunnen beoordelen of dat zo is, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Met behulp van dit formulier 
geeft u die gegevens aan ons door. 
 
Op de laatste pagina van dit formulier vindt u informatie over de ministeriële verplichtstelling van de 
Pensioenregeling zeevisserij van Pensioenfonds PGB. 

 

Wat moet u met dit formulier doen? 

 

1.   Vul het volledig in ( = kruis aan indien van toepassing). 

2.   Als u bij het invullen van de vragen vragen hebt, bel ons dan op 020 541 83 00. 

3.   Dateer en onderteken het. 

4.   Retourneer het aan: Pensioenfonds PGB, Relatiebeheer, Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam. U mag het             

formulier ook retourneren door het na invulling, datering en ondertekening te scannen en naar ons e-mailadres 

relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl te sturen. 

 

Toelichting 

 

In dit formulier worden enkele begrippen gebruikt die wij hier alvast verklaren. 

 

Zeeschip  is elk schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is om in zee te 

drijven.  

Zeevissersschip  is elk zeeschip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor de bedrijfsmatige 

visvangst is bestemd. 

Vissersvaartuig  is elk zeevissersschip en dat op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de vlag van het 

Koninkrijk der Nederlanden te voeren. Onder ‘vissersvaartuig’ wordt niet verstaan een 

zeevissersschip dat onder vreemde vlag vaart. Onder ‘vissersvaartuig’ wordt evenmin verstaan  

een zeevissersschip dat op grond van Curaçaose of Arubaanse rechtsregels gerechtigd is de 

Nederlandse vlag te voeren; zo’n zeevissersschip wordt geacht onder vreemde vlag te varen. 

Scheepsbeheerder  is de eigenaar van een vissersvaartuig, of de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de 

eigenaar de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van dat vissersvaartuig heeft overgedragen. 

In de maatschapsvisserij wordt de maatschap als scheepsbeheerder aangemerkt. 

EER  is de Europese Economische Ruimte die bestaat uit: België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; 

Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; IJsland; Italië; Kroatië; 

Letland; Liechtenstein; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Noorwegen; Oostenrijk; Polen; 

Portugal; Roemenië; Slovenië; Slowakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Koninkrijk (Engeland, 

Schotland, Wales en Noord-Ierland); en Zweden. 
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Algemeen  Relatienummer: ----------------------------------- 

 

1. Bedrijfsnaam :  

2. Naam contactpersoon   man    vrouw :  

3. Functie contactpersoon :  

4. Telefoonnummer :  

5. E-mailadres :  

6. Adres van uw website :  

7. Vestigingsadres :  

8. Postadres :  

 
9. 

 
Is de CAO voor het Zeevisbedrijf op u van 

toepassing?  

 

Toelichting: Deze CAO is op u van toepassing 

als u lid bent van de Redersvereniging voor de 

Zeevisserij en/of van de Nederlandse Bond van 

Haringhandelaren. 

 

 
: 
 

 Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij           

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader    

contact met u opnemen. (Ga door met vraag 10) 

  Nee (Ga door met vraag 10) 

10. Is de CAO Trawlvisserij op u van toepassing?  

 

Toelichting: Deze CAO is op u van toepassing 

als u lid bent van de Redersvereniging voor de 

Zeevisserij. 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. (Ga door met 

ondertekening van dit formulier vraag 30 t/m 33) 

 Nee (Ga door met vraag 11) 
 

11. Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? :  Ja (Ga door met vraag 15) 
 Nee (Ga door met vraag 12) 
 

12. Hebt u één of meer werknemers in dienst? :  Ja (Ga door met vraag 13) 
 Nee (Ga door met ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 
 

13. Stelt u binnen concernverband één of meer 

werknemers ter beschikking van een 

scheepsbeheerder om aan boord van het 

Nederlandse vissersvaartuig te werken 

waarmee de scheepsbeheerder zelf de zeevis- 

serij beoefent? 

 

Zie de algemene toelichting hierboven. 

 

:  Ja (Ga door met vraag 14) 
 Nee (Ga door met vraag 24) 

14. Valt één of meer van deze werknemers onder 

de Nederlandse socialezekerheidswetgeving? 

 

Toelichting: Wie in de EER woont, valt zeer 

waarschijnlijk onder de Nederlandse sociale 

zekerheid. Dat is ook het geval als Nederland 

met het woonland van de werknemer een 

socialezekerheidsverdrag heeft gesloten op 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. 

(Ga door met vraag 24) 

 Nee (Ga door met vraag 24)  
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grond waarvan werknemers aan boord van 

Nederlandse vissersvaartuigen in Nederland 

verzekerd zijn. 
 

15. Wie beoefent met het vissersvaartuig de 

zeevisserij?  

 

Toelichting: Als een maatschap de zeevisserij 

beoefent met het vissersvaartuig, vul onder het 

antwoord dan ook de naam van de maatschap 

in. Voor de toepassing van de Pensioenregeling 

zeevisserij is de maatschap de 

scheepsbeheerder. 

 

:  Een maatschap, namelijk: 
 
 
 
    (Ga door met vraag 16) 
 Wijzelf/Ikzelf (Ga door met vraag 20) 

16. Bent u gemachtigd de maatschap te 

vertegenwoordigen? 

 

:  Ja (Ga door met vraag 18) 
 Nee (Ga door met vraag 17) 

17. Naam en adres van degene die de maatschap 

rechtens mag vertegenwoordigen. 

:  
 
 
 
 
 
PGB zal voor het verkrijgen van de vereiste gegevens 

contact opnemen met de bevoegde maat. 

(Ga door met vraag 24) 
 

ZEEVISSERIJ ONDER NEDERLANDSE VLAG (MAATSCHAPSVISSERIJ) N.a.1 

 
18. Heeft de maatschap aan boord van het 

vissersvaartuig één of meer werknemers in 

dienst? 

 

Toelichting: Werknemer is elke persoon die aan 

boord werkzaamheden verricht terwijl deze niet 

tot de maatschap is toegetreden tenzij deze 

persoon tot een ander dan de maatschap in 

dienstbetrekking staat. 

 

:  Ja (Ga door met vraag 19) 
 Nee (Ga door met vraag 22) 

19. Valt één of meer van deze werknemers onder de 

Nederlandse sociale zekerheid? 

 

Toelichting: Wie in de Europese Economische 

Ruimte woont, valt zeer waarschijnlijk onder de 

Nederlandse socialezekerheidswetgeving. Dat is 

ook het geval als Nederland met het woonland 

van de werknemer een sociale- zekerheidsverdrag 

heeft gesloten op grond waarvan werknemers 

aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen in 

Nederland verzekerd zijn. 

:  Ja 

De maatschap is verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. (Ga door met vraag 22) 

 Nee (Ga door met vraag 22)  
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ZEEVISSERIJ ONDER NEDERLANDSE VLAG (OVERIGE VISSERIJ)       N.a.2 

 
20. Hebt u aan boord van het vissersvaartuig één   

of meer werknemers in loondienst? 

 

:  Ja (Ga door met vraag 21) 
 Nee (Ga door met vraag 24) 

21. Valt één of meer van deze werknemers onder 

de Nederlandse sociale zekerheid? 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. 

(Ga door met vraag 24) 

 Nee (Ga door met vraag 24) 

 

ZEEVISSERIJ ONDER VREEMDE VLAG N.b 

 
22. Heeft de maatschap in Nederland woonachtige 

werknemers in dienst die als lid van de 

bemanning werken aan boord van een 

zeevissersschip dat onder vreemde vlag vaart? 

 

Zie de algemene toelichting hierboven. 

 

:  Ja (Ga door met vraag 23) 
 Nee (Ga door met vraag 26) 

23. Valt tenminste één van de werknemers 

woonachtig in Nederland onder de 

Nederlandse socialezekerheidswetgeving? 

 

Toelichting: Als de vlagstaat een lidstaat is van 

de Europese Economische Ruimte is de sociale- 

zekerheidswetgeving van de vlagstaat van 

toepassing, tenzij de werknemer beloond wordt 

door een (rechts-) persoon die in Nederland 

woont of gevestigd is in welk geval de 

Nederlandse socialezekerheidswetgeving van 

toepassing is. In andere gevallen is de 

Nederlandse socialezekerheidswetgeving van 

toepassing tenzij uit een door Nederland 

gesloten socialezekerheidsverdrag of 

overeenkomst anders blijkt. 

 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. (Ga door met vraag 26) 

 Nee (Ga door met vraag 26) 

24. Hebt u in Nederland woonachtige werknemers 

in dienst die als lid van de bemanning werken 

aan boord van een zeevissersschip dat onder 

vreemde vlag vaart? 

 

Zie de algemene toelichting hierboven. 

 

:  Ja (Ga door met vraag 25) 
 Nee (Ga door met vraag 27) 

25. Valt tenminste één van de werknemers 

woonachtig in Nederland onder de 

Nederlandse socialezekerheidswetgeving? 

 

Zie de toelichting bij vraag 23. 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. (Ga door met vraag 27) 

 Nee (Ga door met vraag 27) 
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SCHUUR-, ERF-, TECHNISCH-, KANTOOR-, TOEZICHTHOUDEND-, EN LEIDINGGEVEND PERSONEEL              N.c 
  

26. Heeft de maatschap aan de wal in Nederland 

werknemers in dienst ten behoeve van de 

exploitatie van het vissersvaartuig? 

 

Toelichting: Het gaat hierbij onder andere om 

werknemers die aan de wal bij u in dienst zijn 

ten behoeve van de administratie, het 

schoonmaken, het onderhoud en de reparatie 

van het vissersvaartuig en de uitrusting ervan, 

het lossen en het behandelen (inclusief de 

opslag) van de vangst, enzovoort. 

 

:  Ja 

De maatschap is verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. 

(Ga door met ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 

 Nee 

(Ga door met ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 

27. Hebt u aan de wal in Nederland werknemers in 

dienst ten behoeve van de exploitatie van een 

vissersvaartuig dat eigendom is van een 

(rechts-) persoon die tot hetzelfde concern 

behoort als u? 

 

Toelichting: Het gaat hierbij onder andere om 

werknemers die aan de wal bij u in dienst zijn 

ten behoeve van de administratie, het 

schoonmaken, het onderhoud en de reparatie 

van het vissersvaartuig en de uitrusting ervan, 

het lossen en het behandelen (inclusief de 

opslag) van de vangst, enzovoort. 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. (Ga door met vraag 28) 

 Nee (Ga door met vraag 28) 

 

HANDEL IN HARING IN HET GROOT N.d 

 
28. Hebt u werknemers in dienst die in de regel, 

gemeten naar de relevante loonsom, voor ten 

minste 70% werkzaam zijn voor de handel in 

haring in het groot? 

 

Toelichting: U verhandelt haring in het groot 

als u haring exporteert, uitvoert, dan wel aan 

de groothandel of de detailhandel levert. 

Directe levering aan consumenten valt er 

buiten. 

 

:  Ja 

U bent verplicht aangesloten te zijn bij 

Pensioenfonds PGB. PGB zal hierover nader 

contact met u opnemen. 

(Ga door naar ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 

 Nee (Ga door naar vraag 29) 

29. Wilt u zich mogelijk vrijwillig bij Pensioenfonds 

PGB aansluiten? 

:  Ja 

PGB zal hierover nader contact met u opnemen. 

(Ga nu door met ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 

 Nee  
(Ga nu door met ondertekening van dit formulier 

vraag 30 t/m 33) 
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Hieronder is ruimte voor eventuele vragen en opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben bevoegd dit formulier te ondertekenen en bevestig de antwoorden met mijn handtekening. 

 

30. Plaats :  

31. Datum :  

32. Naam :  

33. Handtekening :  
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MINISTERIËLE VERPLICHTSTELLING PENSIOENREGELING ZEEVISSERIJ 

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Pensioenregeling zeevisserij van Pensioenfonds PGB 

verplicht gesteld voor werknemers in de zeevisserij. Werknemer van een werkgever in de zeevisserij is: 

 

a.  met uitzondering van degene die op grond van artikel 1, lid 2, van de Wet zeevarenden zoals deze op 1 mei 2014 

luidt (Staatsblad, 25-4-2014, nr. 161), niet als zeevarende wordt aangemerkt, degene die, door middel van zijn zee-

arbeidsovereenkomst met een scheepsbeheerder of een rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort als waartoe 

de scheepsbeheerder behoort, verbonden is arbeid te verrichten aan boord van een vissersvaartuig en die naar de 

omstandigheden beoordeeld, 

1. in de Europese Economische Ruimte woonachtig is en onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving valt, of 

2. in een land woont waarmee Nederland een verdrag of overeenkomst heeft gesloten inzake sociale zekerheid op 

grond waarvan de zeevisser onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving valt, 

 waarbij wordt verstaan onder: 

-  vissersvaartuig, elk zeevissersschip in de zin van Boek 8, I, Titel 1, artikel 2, lid 3, van het Burgerlijk 

Wetboek, zoals dat op 1 januari 2016 luidt, dat op grond vam Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de vlag 

van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren, 

- scheepsbeheerder, de scheepsbeheerder van een vissersvaartuig als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel l, 

van de Wet zeevarenden zoals deze op 1 mei 2014 luidt  

(Staatsblad, 25-4-2014, nr. 161), 

- zee-arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst in de zeevisserij als bedoeld in Boek 7, Titel 10, Afdeling 

12A, artikel 739, aanhef en onderdeel c, van het Burgerlijk Wetboek zoals deze bepaling op 1 januari 2016 

luidt; 

b.  de in Nederland woonachtige persoon die in loondienst van een in Nederland woonachtige of gevestigde 

natuurlijke of rechtspersoon als lid van de bemanning arbeid verricht aan boord van een zeevissersschip dat een 

vreemde vlag voert en op wie de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing is; 

c.  degene die werkzaam is in de schuur, op het erf en in de technische werkplaatsen van de werkgever, alsmede het 

kantoor-, toezichthoudend- en leidinggevend personeel; 

d. degene die in loondienst is van een in Nederland gevestigde werkgever, die het verhandelen in het groot van 

haring als bedrijfsactiviteit heeft. 

 

Indien de zeevisserij en/of de haringgroothandel wordt uitgeoefend in één of meer afdelingen van een onderneming, 

geldt de verplichting tot deelname slechts voor de werknemers, die in de onderneming in de regel, naar de relevante 

loonsom gemeten, voor ten minste 70% voor die afdeling of voor de afdelingen werkzaam zijn. 
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