
Ik ben werkgever
Toepassing overwerkforfait 

Wanneer is het overwerkforfait onderdeel van het pensioengevend salaris?

Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende componenten: 

1. Basisgage 
  Inclusief de arbeidsvoorwaardelijke aanspraak op vrije voeding (€ 4,45 per zeedag), als deze vergoeding  

inderdaad wordt uitbetaald.
2. Tankerverhoging (tv) 
3. Vakantietoeslag (vt) 
4. Overwerkforfait van 15% over component 1+2+3
  Geldt ook voor doorbetaalde verlofdagen tijdens het dienstverband en uitbetaalde verlofdagen tijdens en bij 

einde van het dienstverband. Het overwerkforfait geldt niet als het overwerk (gedeeltelijk) in de basisgage is 
verwerkt.

5.  Extra forfait van 5% over component 1+2+3 als volgens de cao of arbeidsovereenkomst -  
naast component 1 t/m 4 - sprake is van aanvullende toeslagen.

  U past het toeslagenforfait niet alleen toe gedurende de vaartijd, maar ook gedurende het verlof. Het extra forfait 
van 5% kan in de betreffende maand slechts eenmaal worden toegepast. Per 1 januari 2019 hebben werkgevers 
met een cao de mogelijkheid om het extra forfait van 5% niet toe te passen. Wel moeten dan in de cao-afspraken 
met Nautilus International de nadelige financiële gevolgen voor de zeevarende worden gecompenseerd. 

Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct vaststelt. Meer weten? 
Kijk op www.koopvaardij.nl/werkgever/administratie/premie-berekenen.

Hoe bepaalt u of u het overwerkforfait moet toepassen? 

Bekijk het stroomschema op de achterzijde.

Rekenvoorbeeld overwerkforfait

Gegevens werknemer (2 WTK): • Gage € 2.982 per maand
     • Tijdens actieve dienst 45% overwerk
     • 8% vakantietoeslag
     • Tankerverhoging € 193 per maand
     • Geen aanvullende toeslagen

Pensioengevend salaris Berekening

Gage € 2.982 

Tankerverhoging € 193 

Vakantietoeslag: 8% x (2.982 +193) € 254 

Bijtelling van 15% overwerkforfait: 15% x (2.982 + 193 +254) € 514,35 

Bijtelling 5% forfait - 

Totaal per maand: € 3.943,35 

Per dag (€ 3.943,35 x 12 /365) € 129,64
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Wanneer moet ik het overwerkforfait toepassen?

Is de vergoeding van 
het overwerk

(gedeeltelijk) in uw 
basisgage verwerkt?

NeeJa

U mag het 
overwerkforfait 
NIET toepassen

U moet het overwerkforfait van 
15% toepassen. Ook bij: 
-  doorbetaalde verlofdagen  

tijdens het dienstverband;
-  uitbetaalde verlofdagen tijdens en 

bij einde van het dienstverband. 

Is er sprake van overwerk bij 
uw zeevarend personeel?*

NeeJa

Wanneer u kunt 
aantonen dat er geen 

sprake is van overwerk 
en een vergoeding 

hiervoor, hoeft u het 
overwerkforfait NIET 

toe te passen.

* Het overwerkforfait is NIET van toepassing op walpersoneel.


