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Onderwerp  
Verplichte aansluiting vissers van buiten de Europese Unie.  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Vanuit verschillende bronnen ontvangen wij informatie waaruit blijkt dat op de Nederlandse kottervloot in 
toenemende mate vissers werkzaam zijn die buiten de Europese Unie wonen. Op deze vissers is het 
Nederlandse socialezekerheidsstelsel doorgaans niet van toepassing. In het Burgerlijk Wetboek is voor 
deze categorie vissers een regeling opgenomen. Die regeling wordt door de Vereniging Zee-Risico 1967 
uitgevoerd en de werkgevers van deze vissers zijn wettelijk verplicht aangesloten bij deze vereniging.  
U kunt éen en ander vinden in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10, Afdelingen 12, 12A en 12B.  
De bescherming die deze regeling biedt geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor maten in een 
maatschap. U kunt de inhoud van de regeling nalezen op onze website: www.scheepvaartnet.nl 
 
Waarom schrijven wij u aan? 
 
Het kan zijn dat vissers van buiten de Europese Unie werken aan boord van het zeevissersvaartuig 
waarop u het visserijbedrijf uitoefent en dat u daardoor gebruik maakt van de arbeid van deze vissers.  
In dat geval kan het zijn dat u zelf de werkgever van deze vissers bent en u daardoor van rechtswege 
verplicht lid van onze vereniging bent. Het kan ook zijn dat u de vissers hebt ingeleend van een 
uitzendbureau. In dat geval is het uitzendbureau weliswaar van rechtswege verplicht lid van onze 
vereniging, maar bent u tegenover ons hoofdelijk verbonden de verplichtingen van de werkgever na te 
komen. Het kan ook zijn dat u als uitzendbureau deze vissers aan boord plaatst van schepen. Dat houdt 
in alle gevallen in dat u premie aan de Vereniging verschuldigd bent voor de regeling die onze vereniging 
uitvoert. 
 
Graag vernemen wij van u of op het zeevissersvaartuig waarop u het visserijbedrijf uitoefent, werknemers 
inleent of werknemers plaatst, vissers werkzaam zijn die niet in de Europese Unie woonachtig zijn, zoals 
Filipijnen en Indonesiërs.  
Als dat het geval is, vernemen wij graag om hoeveel vissers het gaat, waar zij wonen, sinds wanneer zij 
op het vaartuig werkzaam zijn, en welk loon aan hen wordt betaald. Als het gaat om vissers die niet tot uw 
maatschap zijn toegetreden en die niet door u in loondienst zijn genomen, vernemen wij graag wie hun 
werkgever is en waar die is gevestigd. Gaat het om vissers die wel tot uw maatschap zijn toegetreden, 
dan vernemen wij graag of deze vissers via het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij verzekerd zijn. 
Voor het verstrekken van de gevraagde informatie voegen wij een vragenformulier bij, dat wij graag 
volledig ingevuld en ondertekend van u retour ontvangen.  
 
Ik wil u er nogmaals op wijzen dat het om een wettelijk verplichte regeling gaat en er geen keuzevrijheid is 
of deze vissers bij ons worden aangemeld of niet. 
 
 
 
 
Bijlage: Aanmeldingsformulier verplichte aansluiting ZR67 
 

> 
> 
> 
> 
 

Hoogachtend, 
namens de Vereniging Zee-Risico 1967 
 
E.W. Weisfelt 
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VRAGENFORMULIER 
verplichte aansluiting Vereniging Zee-Risico 1967 
 

 
Lees s.v.p. eerst de bijbehorende toelichting, alvorens u onderstaande vragen beantwoordt. 

 
  
ALGEMEEN 

1. Naam onderneming 
 

 

2. Adres 
 
 

 

3. Postcode/woonplaats 
 

 

4. Postbus/postcode/woonplaats 
 

 

5. Telefoonnummer  
 

 

6. E-mail adres 
 

 

7. Contactpersoon 
 

 

8. Inschrijfnummer KvK 
 

 

9. Loonheffingennummer 
 

 

10. IBAN 
 

 

11. Maakt u gebruik van de diensten van een 
administratiekantoor? Zo ja,  

12. Naam en adres administratiekantoor  
 
 

 
 

13. Telefoonnummer 
14. E-mail adres 
15. Gaat u ermee akkoord dat alle voor u 

bestemde correspondentie uitsluitend gericht 
wordt aan uw administratiekantoor? 

ja/nee* 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja/nee* 

16. Vanaf welke datum heeft u personeel in dienst?  

17. Vanaf welke datum leent u personeel in?  

18. Vanaf welke datum plaatst u personeel aan 
boord van vissersschepen? 

 

19. Heeft u schepen onder Nederlandse vlag? ja/nee* 

20. Bent u lid van het Sociaal Fonds voor de 
Maatschapvisserij 

ja/nee* 
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VERVOLG VRAGENFORMULIER 
verplichte aansluiting Vereniging Zee-Risico 1967 
 

 
GESCHATTE LOON- EN PREMIEGEGEVENS 

21. Loonsom verplichte regeling Zee-Risico 1967 
 

€ 

22. Aantal loondagen Zee-Risico 1967 
 

 

 
* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt op ………….…………………………………………(datum), 
 
te……………………………………………………………………………………………..(plaats) 
 
 
Naam contactpersoon:        Handtekening en stempel werkgever: 
 
 
………………………………………     ……………………………………… 
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TOELICHTING OP HET VRAGENFORMULIER VERPLICHTE AANSLUITING VERENIGING ZEE-
RISICO 1967 
 

 
Vragen 1 tot en met 14 
Deze vragen behoeven geen nadere toelichting. 
 
Vraag 15 
Indien u bij deze vraag ´ja´ invult, dan zullen wij alle voor u bestemde correspondentie (inclusief de 
premienota´s) richten aan uw administratiekantoor. Ook onze mailings zenden wij in dat geval 
uitsluitend aan uw administratiekantoor. 
 
Vraag 16 tot en met 18 
Vanaf het moment dat u personeel in dienst heeft, inleent, of aan boord plaatst bent u premieplichtig voor 
de Vereniging Zee-Risico 1967. Wij verzoeken u daarom deze datum nauwkeurig op te geven. Voor het 
premieoverzicht verwijzen wij u naar op onze website www.scheepvaartnet.nl. 
 
Vraag 19 
Heeft u schepen onder Nederlandse vlag dan bent u verplicht aangesloten bij Zee-Risico 1967. Dit wordt 
ook wel de verplichte regeling genoemd. Verplicht tot deelneming en premiebetaling zijn werkgevers van 
zeevarenden dan wel scheepsbeheerders die zeevarenden aan boord plaatsen, zie verder vraag 20.  
 
Vragen 20  
Indien u lid bent van het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij, dan kunt u dit hier aangeven. 
 
Vraag 21 
De totale premieplichtige loonsom van de werknemers die verzekerd zijn op grond van artikel 7:734 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Vereniging Zee-Risico 1967. Dit zijn de zeevarenden die wonen in een land 
waarmee Nederland geen verdrag inzake de sociale zekerheid heeft gesloten. De zeevarenden uit de 
Europese Unie vallen hier niet onder. Voor het kunnen bepalen of een zeevarende onder de verplichte 
regeling valt, verwijzen wij u naar onze website www.scheepvaartnet.nl. Onder de premieplichtige 
loonsom wordt verstaan, de overeengekomen vaste loonbestanddelen.  
 
Vraag 22 
Dit zijn alle dagen waarover loon is betaald voor zeevarend personeel verzekerd bij de Vereniging Zee- 
Risico 1967, met een maximum van vijf dagen per week en een maximum van 260 dagen per jaar per 
werknemer. Indien het zeevarend personeel meer dan 5 dagen per week heeft gevaren, dan dient het 
loon te worden toegerekend aan 5 dagen per week. 
 
 

http://www.scheepvaartnet.nl/
http://www.scheepvaartnet.nl/

