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Voorstel voor akkoord cao Trawlvisserij 2018-2019 
 

Inleiding 
Redersvereniging voor de Zeevisserij te Zoetermeer 
 
elk als partij ter ene zijde 
 
en 
 
de CNV Vakmensen te Utrecht 
als partijen ter andere zijde 
 
 
hebben op 10 november 2017 een voorstel voor akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers in de Collectieve Arbeidsovereenkomst Trawlvisserij. Partijen zullen dit principe 
akkoord met een positief advies aan hun leden voorleggen en spreken af elkaar te informeren over de 
uitkomst. De gemaakte afspraken treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018, 
tenzij op onderdelen anders is aangegeven. 
 

Looptijd 
De CAO Trawlvisserij 2018-2019 kent een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. 
 

Staffel 
De factor per functie in de cao Trawlvisserij zal per 1 januari 2018 worden vastgesteld op: 
Schipper  2,00 
1e stuurman 1,50 
2e stuurman 1,35 
3e stuurman 1,20 
HWT  1,85 
2e WTK 1,50 
3e WTK 1,30 
4e WTK  1,10 
Quality manager 1,30 
Bootsman  1,15 
Kok  1,10 
Ploegbaas 1,10 
Volmatroos 1,10 
Matroos  1,00 
7/8 matroos  0,875 
6/8 matroos 0,750 
5/8 matroos 0,625 
4/8 matroos 0,500 
3/8 matroos 0,375 
2/8 matroos 0,250 
 



Voorstel voor akkoord CAO Trawlvisserij 2018-2019 2 

Ziekengeld 
De grondslag voor ziekengeld is 1/312e deel van het gerealiseerde loon werknemersverzekeringen 
over het kalenderjaar voorafgaande aan de eerste ziektedag.  
 
Het gehanteerde systeem is een 6-daags beloningssysteem. 

Het ziekengeld per dag voor de rang van matroos bedraagt 70% van de grondslag die gedurende de 
eerste zes weken wordt gemaximeerd op 5/6 van de maximum grondslag voor uitkeringen op grond 
van de werknemersverzekeringen (voor 2017 € 173,67). Met een minimum van € 84,62 bruto per dag. 

Vanaf de zevende week bedraagt het ziekengeld voor de rang van matroos 70% van de grondslag 
voor het ziekengeld met een minimum van € 107,69 bruto per dag en een maximum van  
€ 173,67 bruto per dag. 

De minimum ziekengelduitkering voor de overige rangen bedraagt voor de eerste zes weken de 
situatie conform cao trawlvisserij 2017. 

Vanaf de zevende week bedraagt het minimum ziekengeld € 107,69 bruto per dag maal de factor zoals 
hierboven afgesproken. Het maximum is gelijk aan het maximum van een matroos. 
 

Zorgverlof 
De hoogte van het loon van de werknemer gedurende zorgverlof is gelijk aan het loon dat de 
werknemer zou hebben genoten na ziekte vanaf de zevende week.  
 

Garantieloon 
Per 1 januari 2018 wordt het garantieloon verhoogd met 1,5%. 
 

Vakantietoeslag en loon over vakantiedagen 
De vakantietoeslag bedraagt 8% van 12 x € 2.800,00 x de factor bruto. 

Het loon over vakantiedagen bedraagt 12 x 26/312 x € 2.800,00 x de factor bruto per dag ( € 107,70 
bruto per dag). 
 

Compensatiedagen 
Partijen komen overeen dat de werknemer tijdens ziekte geen compensatiedagen opbouwt. 
 

Afwijken bij Cao 
Partijen hebben afgesproken dat bij cao afgeweken mag worden van de volgende onderdelen in de 
cao: 

• Artikel B.4; 
• Artikel C.19; 
• Artikel F.10; en 
• Hoofdstuk D (alleen voor Jaczon/Vrolijk) 

 
Flexibele arbeid 
Partijen komen overeen dat tussen werkgever en werknemer maximaal 5 zee-arbeidsovereenkomsten 
in een periode van 2 jaar afgesloten mogen worden.  
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Pensioen 
Partijen zijn overeengekomen dat gedurende de looptijd van de cao trawlvisserij in het kader van de 
cao pensioenregeling zeevisserij afspraken gemaakt kunnen worden.  
 

Aldus overeen gekomen te Valkenburg,  en in drievoud voor akkoord ondertekend op: 
 

Namens de sector zeevisserij: 

De Redersvereniging     CNV Vakmensen 
voor de Zeevisserij      
Datum:       Datum: 

  

____________________________    ____________________________ 
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