
 
 
 
 
 
Aan onze leden bij SMIT Harbour Towage Rotterdam  
 
BETREFT: REFERENDUM OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
 
 
Beste leden, 
 
In de vroege ochtend van vrijdag 28 november 2014 bereikten we een onderhandelingsresultaat voor 
een nieuwe cao voor SHTR. Dit resultaat sturen we jullie hierbij toe. Het is een flinke set papier: één 
hoofddocument met afspraken over de cao en vijf bijlagen daarbij waarin een aantal van die afspraken 
verder is uitgewerkt.  
 
In hoofdlijnen bevat het onderhandelingsresultaat de volgende afspraken:  
 

 3 jaar looptijd (dus tot en met 31 december 2016) 
 Intentie om daarna tot één cao te komen voor alle varende werknemers (dus SHTR en Smit 

Crew)  
 Invoering van de 12-uurs weekdienst (die ook bekend staat als 24-uursdienst). Werknemers 

van SHTR kunnen daar op vrijwillige basis in meedraaien. De voorwaarden die daarbij van 
toepassing zijn, zijn vastgelegd in bijlage I bij het onderhandelingsresultaat 

 Wijziging van het rustblok in de weekdiensten tot een onschendbaar rustblok van 8 
aaneengesloten uren en een korter rustblok van 2 aaneengesloten uren. Nadere afspraken over 
de rustblokken zijn opgenomen in bijlage II bij het onderhandelingsresultaat  

 Verlaging van het aantal boten; afspraken over het inroosteren van mensen uit de 
verschillende roosters (48-uurs, 36-uurs, 36/12) op die boten  

 Loonsverhogingen naast de APC van 1,5% per 1 juli 2014, 0,75% per 1 januari 2015 en 
0,75% per 1 januari 2016. Deze gelden ook voor de werknemers bij SMIT Crew 

 Een bonus van € 2.000 bruto éénmalig voor 2014, verbetering van de bonusregeling voor 
2015 en 2016 

 Een onafhankelijk onderzoek naar hoe goed of hoe slecht de pensioenen zijn bij het Pf Rijn en 
Binnenvaart; overleg tussen cao-partijen over de bevindingen van dat onderzoek 

 Vereenvoudiging van een aantal cao-bepalingen (zie bijlage IV bij het onderhandelingsresultaat)  
 Aanpassing van een aantal regelingen die ooit met de OR zijn overeengekomen (zie bijlage V 

bij het onderhandelingsresultaat) 
 
Het volledige resultaat en alle bijlagen zijn uitgebreid toegelicht op twee lange ledenvergaderingen, die 
we organiseerden op 8 en op 15 december jl.  
Op die ledenvergaderingen hebben we zoveel mogelijk van jullie vragen over het resultaat beantwoord.  
 
  



STEMMEN 
Wij leggen het definitieve onderhandelingsresultaat nu graag aan jullie voor. De leden hebben in een 
referendum het laatste woord. Iedereen kan zijn stem uitbrengen door bijgaand stembiljet in een 
gesloten antwoordenvelop (eveneens bijgaand) terug te sturen.  
 
Het stembiljet moet vóór 23 januari 2015  bij ons binnen zijn.  
 
Let verder op de volgende regels:  
 

1. Alleen “VOOR” of “TEGEN” aankruisen; geen begeleidende teksten of commentaren. 
2. De enveloppe dichtplakken; stemmen die in open enveloppen binnenkomen, tellen niet mee.  
3. Nogmaals: stemmen die na 23 januari 2015 bij ons binnenkomen, tellen niet mee.  

 
Zo spoedig mogelijk na 23 januari a.s. worden de stemmen geteld en zullen we jullie informeren over 
de uitslag.  
 
Met vriendelijke groet,  
de onderhandelingsdelegatie, 
 
Theo Jansen 
Joost van der Lecq 
Eric de Ruiter 
André Scheepers  
 
 
Voor pensioenen www.havenpensioen.nl voor veiligheid www.stichtingveiligehaven.nl en voor cao info www.fnvhavens.nl 
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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SMIT HARBOUR TOWAGE ROTTERDAM 
 

 
Partijen bij de cao SHTR komen het volgende overeen.  
 
1.  Looptijd 

De looptijd van de cao is drie jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.  
 
2.  Werkingssfeer 
2.1. Beide partijen wensen per 1 januari 2017 tot één cao te komen voor al het varend personeel 

dat in dienst is van SMIT en dat werkzaam is op de sleepboten die worden gebruikt door 
SHTR. De werkingssfeer van de cao wordt daarom per 1 januari 2017 zodanig gewijzigd, dat 
ook de werknemers die een dienstverband hebben bij SMIT Crew BV onder de cao zullen 
vallen. 

2.2. In verband met de wijziging van de werkingssfeer wordt de structuur van de cao per  
1 januari 2017 aangepast. De cao zal vanaf dan bestaan uit:  
• een A-deel, met algemene bepalingen en arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle  
werknemers die krachtens de afspraak vermeld onder 2.1. vanaf 1 januari 2017 onder de cao 
vallen;  
• een B-deel, met de arbeidsvoorwaarden die uitsluitend gelden voor de werknemers met een 
dienstverband met SMIT HTR; 
• een C-deel, met de arbeidsvoorwaarden die uitsluitend gelden voor werknemers met een 
dienstverband met SMIT Crew. 

2.3.  Partijen bij deze cao zullen vóór 1 januari 2017 nadere afspraken maken over de 
arbeidsvoorwaarden die zullen worden opgenomen in het A-deel, het B-deel en het C-deel van 
de cao. Partijen streven er bij deze nadere invulling naar om de volgende wensen daarin te 
honoreren:  
• Werkgever ziet graag dat de huidige SHTR-bepaling met betrekking tot een 
werkgelegenheidsgarantie wordt uitgebreid tot een werkgelegenheidsgarantie binnen de 
Boskalisgroep, waarbij bij eventuele herplaatsing sprake zal zijn van gelijkwaardig werk tegen 
een gelijkwaardige beloning en voor eenzelfde aantal uren. 
• Vakbonden zien graag dat de bepalingen omtrent de automatische prijscompensatie worden 
opgenomen in het A-deel van de cao en zodoende ook voor de werknemers van SMIT Crew 
zullen gaan gelden.  

2.4. De werkgever garandeert dat de werknemers van SMIT Crew van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2016 dezelfde loonontwikkeling zullen krijgen als de werknemers die reeds 
vallen onder de cao SHTR.  

2.5.  Vakbonden kunnen naast werknemers van SMIT HTR gezamenlijk drie werknemers van SMIT 
Crew opnemen in hun delegatie voor de gesprekken over de nadere invulling van de cao vanaf 
1 januari 2017; deze werknemers zullen daartoe worden uitgeroosterd indien nodig. 

2.6.  Indien partijen niet tijdig tot overeenstemming komen over de inhoud van de diverse delen van 
de cao, naast hetgeen hiervoor is bepaald, zal totdat partijen wel overeenstemming hebben 
bereikt, gelden dat de cao SHTR respectievelijk arbeidsvoorwaardenregeling Smit Crew van 
toepassing blijven. 
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3. Aanpassingen werkroosters en inzet/inzetbaarheid van schepen 
3.1. Er wordt een nieuw rooster geïntroduceerd: de 12-uurs weekdienst. Op een in overleg met de 

ondernemingsraad vast te stellen aantal schepen zal volgens dit nieuwe rooster worden 
gewerkt. De voornaamste kenmerken van dit rooster zijn:  
> 7 dagen achtereen, 7 dag- of 7 nachtdiensten na elkaar  
> 12 uur op / 12 uur af,  

 > aflossing kan op het water plaatsvinden 
 > werknemers kunnen op een door SMIT met instemming van de Ondernemingsraad 

geregelde locatie slapen.  
Zie voor de overige kenmerken en arbeidsvoorwaardelijke afspraken bijlage I bij dit 
onderhandelingsresultaat. 

3.2. Op één boot zal gewerkt worden volgens het bestaande 36/12-rooster. Dit rooster blijft 
ongewijzigd. Op deze boot zullen ook werknemers worden ingezet, die om medische redenen 
niet voldoen aan de operationele eisen voor de zeevaart of die om andere redenen en met 
wederzijds goedvinden voor plaatsing in het 36/12-rooster in aanmerking komen. 

3.3. Alle overige schepen zullen bemand worden volgens een weekdienstrooster. De afspraken met 
betrekking tot de weekdienst zijn weergegeven in bijlage II. Deze afspraken worden effectief 
vanaf de datum waarop dit onderhandelingsresultaat door beide partijen is geaccepteerd.  

3.4.  De werknemers SHTR worden als eerste ingedeeld in het weekdienstrooster (niet meer dan 17 
weken per jaar voor de 36-uurders en niet meer dan 22 weken per jaar voor de 48-uurders) of 
in het 36/12-rooster (op basis van een 36-urige werkweek). 
Alle werknemers, ook die worden ingedeeld op de 12-uurs weekdienstschepen, worden 
ingeroosterd volgens een roosters dat na instemming van de ondernemingsraad wordt 
verstrekt. 

3.5.      Bij het inroosteren gelden in aanvang de volgende uitgangspunten:  
 Er wordt gestreefd naar een optimaal renderend aantal sleepboten. Dit aantal zal liggen 

tussen de 10 en de 13. 
 Op ten minste vier weekdienstboten worden 36-uurders als eersten ingedeeld. Op ten 

minste 3 weekdienstboten worden 48-uurders als eersten ingedeeld..  
 36-uurders worden 17 weken per jaar ingedeeld  of in het 36/12-rooster op basis van de 

huidige 36-urige werkweek. 48-uurders worden 17+5 (=22) weken per jaar ingedeeld..  
 De gaten die in het rooster vallen na het indelen van de 36-uurders en de 48-uurders, 

worden gevuld vanuit de aflosploeg. 
 Op de 36/12-boot worden mensen uit de 36/12-dienst als eersten ingedeeld.  
 Werknemers van SMIT Crew worden als eersten ingedeeld in de 12 uurs weekdienst 

volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de Ondernemingsraad.  
Indien voor het invullen van het 12 uursweekdienst aanvulling nodig is vanuit de groep 
SHTR-werknemers, werken werknemers van SHTR op vrijwillige basis onder de 
Voorwaarden 12-uurs weekdienst, die als bijlage I aan dit onderhandelingsresultaat zijn 
toegevoegd en die ook als bijlage aan de cao zullen worden toegevoegd. 

 Alle partijen bij deze cao zullen zich inspannen om alle posities te laten invullen die nodig 
zijn om met meerdere schepen in een 12-uurs weekdienst te varen. 

 Bovengenoemde uitgangspunten kunnen alleen met instemming van de Ondernemingsraad 
worden gewijzigd. 

 
4. Loon en inkomenscomponenten 
4.1. Naast het bestaande systeem van Automatische prijscompensatie zullen de lonen per 

1 juli 2014 met 1,5% worden verhoogd en per 1 januari 2015 en per 1 januari 2016 met 
telkens 0,75%. 
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4.2. De werkgever maakt gedurende de looptijd van de cao geen gebruik van het recht om een deel 
van de gedifferentieerde premie WGA in te houden op het loon van de werknemers.  

4.3. Wanneer werknemers gehoor geven aan een verzoek om extra op te komen in hun volgens 
hun rooster vrije tijd, ontvangen zij daarvoor vanaf 1 januari 2015 een toeslag van 58% op 
hun basisuurloon. 

4.4. Partijen komen een prestatie afhankelijke bonus overeen. Voor 2014 zal een bonus van 
€ 2000,00 per werknemer worden betaald conform de tabel gerealiseerde sleepbewegingen 
Werknemers die niet het volledige jaar in dienst waren, ontvangen een bedrag naar rato. 
In 2015 en 2016 wordt een bonus toegekend, waarvan de hoogte bepaald wordt door het in 
dat kalenderjaar gemiddelde aantal sleepbewegingen per door SMIT geëxploiteerde sleepboot 
conform de volgende staffel, waarbij de inzet van een sleepboot voor een zogenoemde 
“special” per etmaal in het kader van deze bonusregeling zal meetellen als 4 reizen. Schepen 
die deze specials doen worden geacht altijd door SMIT HTR te worden geëxploiteerd, met 
sleepboten uit het bestand van SHTR te worden uitgevoerd, bemand en de revenuen van deze 
specials dienen ten goede te komen aan de omzet van SHTR. 

  
De perioden waarin schepen vanwege onderhoud/reparatie tijdelijk niet voor sleepwerk kunnen 
worden ingezet tellen niet mee voor de bepaling van het aantal sleepboten.  
 

Gerealiseerde sleepbewegingen Bonus 
1275 tot en met 1399 reizen  € 750 
1400 tot en met 1499 reizen (norm) € 1.250 
1500 tot en met 1599 reizen € 1.500 
1600 reizen of meer € 2.000 

  
De bonus wordt uitgekeerd in de maand januari direct volgend op het kalenderjaar waarop de 
bonus betrekking heeft. In geval een werknemer niet het volledige kalenderjaar in dienst was 
van SHTR, wordt de bonus naar rato uitgekeerd. 

4.5. Iedere werknemer werkzaam op de SHTR sleepboten krijgt voeding conform de afspraken die 
zijn vastgelegd in bijlage I. 
 

5. Pensioenregeling 
5.1. Partijen laten onderzoeken wat werknemers van SHTR opbouwen aan pensioen, vanaf het 

moment dat zij bij het Pensioenfonds Rijn en Binnenvaart zijn gaan deelnemen tot aan hun 
pensioendatum. Hiertoe wordt gewerkt met een aantal maatmannen uit verschillende functies 
en van verschillende leeftijden.  
De opgebouwde pensioenbedragen worden vergeleken met wat maatmannen van dezelfde 
leeftijden en met vergelijkbare inkomens in dezelfde periode (tot aan hun pensioendatum) 
opbouwen bij het Pensioenfonds Waterbouw en bij het Pensioenfonds Koopvaardij.  
Tevens worden de premiebijdragen van de werkgever en de werknemer voor de drie 
pensioenfondsen voor diezelfde maatmannen over dezelfde periode met elkaar vergeleken.  

 Een werkgroep, bestaande uit een deskundige namens werknemersorganisaties en een 
deskundige namens de werkgever, zal dit onderzoek uitvoeren. De kosten van deze werkgroep 
worden gedragen door SHTR.   
De werkgroep rapporteert en presenteert de bevindingen van het onderzoek uiterlijk op 1 juli 
2015 aan cao-partijen. Deze zullen daarna in overleg treden over de consequenties die aan de 
bevindingen moeten worden verbonden. 

5.2. Partijen nemen de overeenkomst met betrekking tot de afhandeling van de zogeheten 
pensioengarantie (bijlage III bij dit onderhandelingsresultaat) op als bijlage in de cao.  
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6.        Reparatie WW 
CAO partijen zijn zich bewust dat er wijzigingen komen in de toekenningsduur van de WW. 

Gezien de in deze cao vastgelegde werkgelegenheidsgarantie is er op dit moment geen 

aanleiding om hieromtrent nadere afspraken te maken. Mocht de situatie in de toekomst 

(gedurende de looptijd van deze cao) wijzigingen, dan zullen partijen op dat moment 

overleggen en evalueren of aanvullende afspraken nodig zijn. In dat geval wordt de cao op dit 
punt opengebroken.  

 
7.  Vereenvoudiging CAO en andere regelingen 
7.1. Partijen hebben afspraken gemaakt over de aanpassing van enkele cao-artikelen.  
 Deze afspraken zijn weergegeven in bijlage IV bij dit onderhandelingsresultaat.  
7.2. Partijen hebben afspraken gemaakt over de aanpassing van enkele regelingen die in het 

verleden met de Ondernemingsraad zijn overeengekomen. De gewijzigde regelingen zijn 
opgenomen in bijlage V bij dit onderhandelingsresultaat.  

 
Papendrecht, 28 november 2014 

 
 
 
R.J. van Acker   J. van der Lecq    H. ter Halle 
 
 
 
SMIT HTR   FNV Bondgenoten   De Unie 
 

 
 
BIJLAGEN BIJ HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT:  
 
I.  Voorwaarden 12-uurs weekdienst , van toepassing voor werknemers van SHTR die op 

vrijwillige basis ingezet worden in de 12-uurs weekdienst.  
 
II.  Afspraken met betrekking tot de weekdienst. 
 
III. Overeenkomst met betrekking tot de afhandeling van de zogeheten pensioengarantie. 
 
IV. Afspraken over de aanpassing van cao-artikelen. 
 
V. Afspraken over aanpassing van enkele regelingen. 
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BIJLAGE II bij het onderhandelingsresultaat SHTR 
______________________________________________________________________________ 
 
Afspraken rondom de weekdienst 
 
Cao-partijen hebben de volgende afspraken gemaakt. 
 
 
RUSTBLOKKEN 
 
1. Het weekdienstrooster kent 2 rustblokken: het grote rustblok (van acht uur aaneengesloten) en 

het kleine rustblok (twee  uur aaneengesloten). Onderscheiden wordt het A-blok, het B-blok en 
het C-blok met elk een andere tijd waarop het grote rustblok valt. De kapiteins zijn 
verantwoordelijk voor de handhaving van de rustblokken. 

 
 
HET GROTE RUSTBLOK 
 
2. De aanvangs- en eindtijden van de grote rustblokken zijn: 

Voor het A-blok 10.00 uur - 18.00 uur 
Voor het B-blok 18.00 uur - 02.00 uur 
Voor het C-blok 02.00 uur - 10.00 uur 

 
 
HET KLEINE RUSTBLOK 
 
3.  In elk etmaal van de weekdienst, tussen twee grote rustblokken, wordt ook rust genoten in 

een klein rustblok van twee aaneengesloten uren. De aanvangstijd van het kleine rustblok 
wordt altijd uiterlijk een half uur van te voren door SCC telefonisch aan de kapitein kenbaar 
gemaakt. De melding vooraf door SCC blijft achterwege indien het kleine rustblok 
aansluitend op het grote rustblok wordt genoten. Hiervan is sprake wanneer SCC twee uur 
aaneengesloten na afloop van het grote rustblok geen beroep doet op de bemanning. 
In geen enkel ander geval kan SCC achteraf (zonder dat voorafgaande melding heeft 
plaatsgevonden) bepalen dat het kleine rustblok is genoten, ook al heeft het schip niet 
gevaren. 

 
4.  Indien voor het bereiken van de rustlocatie voor het kleine rustblok meer tijd nodig is dan 

de periode die ligt tussen de melding vooraf door SCC en de aanvang van het kleine 
rustblok, wordt de aanvangstijd van het kleine rustblok bepaald door het tijdstip waarop de 
kapitein zich op de rustlocatie afmeldt bij SCC. 

 
 
RUSTLOCATIES 
 
5.  Het grote rustblok zal altijd worden genoten daar waar de boot bij aanvang van de 

weekdienst wordt afgelost en bemand, de zogeheten vaste rust- en afloslocatie. Dit is in de 
Scheurhaven, in Schiedam of in Vlaardingen. Zo is het mogelijk dat de bemanning 
desgewenst van boord kan gaan en zich met eigen vervoer kan verplaatsen. De rustlocatie 
is voorzien van walspanning. 

 
  



 

 

6.  Indien de schepen door invloeden van buitenaf, buiten de invloedssfeer van SMIT 
(bijvoorbeeld bij gifwolken, op lastgeving van de politie, door onderhoud van de haven) niet 
kunnen rusten op een van de vaste rust- en afloslocaties en daardoor van een andere 
rustlocatie in de regio Stad of Europoort gebruik moeten maken, kan de bemanning via 
SCC en op kosten van SMIT een taxi bestellen voor vervoer van het schip naar het eigen 
vervoermiddel bij de vaste rust- en afloslocatie en vice versa. Zodoende is gewaarborgd 
dat de bemanning tijdens het grote  rustblok van boord kan en zich vrij kan bewegen. Voor 
het rusten op een andere locatie worden geen overuren betaald, ook niet als op de 
rustlocatie geen walspanning aanwezig is. 

 
7.  Indien de kapitein op eigen initiatief aan SCC doorgeeft het grote rustblok door te brengen 

op een andere dan de vaste rust- en afloslocatie, vervalt de verplichting van SMIT om 
taxivervoer te regelen en kunnen evenmin overuren worden geclaimd. 

 
8.  De kapitein bepaalt na overleg met SCC op welke locatie het kleine rustblok wordt 

doorgebracht. 
 
 
VERSCHUIVING VAN HET GROTE RUSTBLOK / COMPENSATIE 
 
9.  Indien het grote rustblok door het uitlopen van werkzaamheden in het kader van assistentie 

later aanvangt dan beoogt, verschuift het grote rustblok (het blijven acht aaneengesloten 
uren) en begint het een half uur nadat de kapitein zich bij SCC op de rustlocatie heeft 
afgemeld. 
Het aantal uren waarmee het rustblok is verschoven, worden als overuren conform art 10 
lid 3 van de cao uitbetaald of bijgeschreven als tijd-voor-tijd. 

 
10.  Varen in het rustblok nadat het is begonnen, is niet langer mogelijk (behoudens bij 

calamiteiten). 
 
 
VERSCHUIVEN VAN HET KLEINE RUSTBLOK 
 
11.  Het kleine rustblok kan slechts onder twee voorwaarden niet worden genoten: 

- indien de sleepboot wordt ingezet bij een assistent; 
- indien in opdracht van TSI/NSI en na een bevestiging per e-mail een reparatie wordt   

verricht.  
In beide gevallen worden de niet genoten rusturen later alsnog als klein rustblok ingepland 
of worden de niet genoten rusturen gecompenseerd. 
Bovenstaande betekent ook dat alle andere voorkomende werkzaamheden, zoals 
onderhoud, schoonmaak, administratie, amos, drinkwater laden enz geen reden zijn om het 
kleine rustblok niet te accepteren. 

 
12.  Indien het kleine rustblok niet kan worden genoten op de door SCC aangezegde tijd (of 

eventueel later indien de rustlocatie niet tijdig bereikt kan worden), worden twee overuren 
uitbetaald conform art 10 lid 3 cao. 
Indien het kleine rustblok niet alsnog voor aanvang van het volgende grote rustblok kan 
worden ingepland, vindt een extra compensatie plaats door betaling van twee overuren 
conform art 10 lid 3 cao. 

 
13.  Indien het kleine rustblok wordt onderbroken door een oproep van SCC (onverwacht 

werkaanbod, calamiteiten, danwel voor noodzakelijke reparatie) worden twee overuren 
betaald conform art 10 lid 3 cao. Het onderbreken kleine rustblok dient voor aanvang van 
het volgende grote rustblok alsnog te worden ingepland. 
Indien het kleine rustblok niet voor aanvang van het volgende grote rustblok alsnog kan 
worden ingepland, vindt een extra compensatie plaats door betaling van twee overuren 
conform art 10 lid 3 cao. 



 

 

TUSSENPLOEG 
 
14.  Indien SMIT dit noodzakelijk acht, kan aan een bemanning het verzoek worden gedaan om 

ruimte te maken voor een tussenploeg. Dit verzoek kan niet worden gedaan aan een 
bemanning die werkt in het C-blok, behoudens op de woensdagavond, voordat aflossing 
plaatsvindt. 
De inzet van een tussenploeg kan niet vaker dan drie maal per week per medewerker 
plaatsvinden. 

 
15.  Ruimte maken voor een tussenploeg betekent: 

In het A-blok dat de bemanning om 06.00 uur van boord gaat op de vaste rust-en 
afloslocatie en daar twaalf uur later, om 18.00 uur de dienst weer hervat. 
In het B-blok betekent het dat de bemanning om 18.00 uur van boord gaat op de vaste rust- 
en afloslocatie en daar twaalf uur later, om 06.00 uur de dienst weer hervat. 
In het C-blok betekent het dat de bemanning middernacht, het begin van de donderdag 

aflosdag, van boord gaat en de weekdienst beëindigt.  

Het kleine rustblok vervalt indien ruimte gemaakt wordt voor een tussenploeg. 
 

De bemanning in het A-blok of in het B-blok kan thuis gaan rusten en eten of kan gebruik 
maken van een door SMIT gefaciliteerde eet- en slaapgelegenheid. 
Bij de keuze voor thuis worden de reiskosten vergoed met 0,28 euro/km op basis van 
postcode huisadres - postcode afloslocatie met maximum van 60 km enkele reis (dus bv: 
afstand is 40 km enkele reis, vergoeding per dag is 80 km * 0,19 = EUR 15,20 + 80 km * 
0.09 belast = EUR 7,20; in totaal dus EUR 22,40). 

 
De bemanning in het A-blok of het B-blok die ruimte maakt voor een tussenploeg, krijgt 

voor elk etmaal waarin ruimte wordt gemaakt een inconveniëntenvergoeding ter hoogte van 

twee uur overwerkbetaling conform artikel 10 lid 3 cao. 
De bemanning in het C-blok houdt recht op een betaling van de volledige weekdienst. 
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Overeenkomst betreffende de afwikkeling van de SHTR pensioengarantie 
 
Partijen betrokken bij de CAO Van SMIT Harbour Towage Rotterdam B.V.,  

I. SMIT Harbour Towage Rotterdam B.V., hierna te noemen ‘werkgever’; 
en 

II. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht en De Unie, gevestigd te Culemborg,; 
 
in overweging nemende dat: 

‐ partijen over en weer de wens hebben geuit de pensioengarantie, zoals vermeld in artikel 11 van 
het arbeidsvoorwaardenreglement behorende bij de cao van werkgever voor de periode 2012 – 
2013, te willen afwikkelen, 

‐ partijen ten aanzien van de afwikkeling van de pensioengarantie instemmen met het advies zoals 
weergegeven in het memo d.d. 7 mei 2013 van de heren Bosman en Vos (bijlage 1 bij deze 
overeenkomst), 

‐ partijen ten aanzien van de berekeningswijze van de hoogte van een eventuele individuele 
compensatie onder de pensioengarantieregeling op 7 februari 2011 berekenings- en uitvoerings-
afspraken hebben gemaakt die ook voor de afwikkeling en beëindiging van de garantieregeling 
zullen worden gehanteerd (bijlage 2 bij deze overeenkomst), 

 
zijn het volgende overeengekomen:  
 
 
Artikel 1 – Definities 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
Werknemer:  Eenieder die:  

 krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op 31 december 2013 
in loondienst was van werkgever, danwel in de loop van 2013 vanuit 
loondienst met pensioen is gegaan,en 

 op wie de CAO voor de varende werknemers in dienst van SMIT Harbour 
Towage Rotterdam B.V. voor de periode 2012 – 2013 van toepassing was, 
en 

 op wie de bepalingen van ‘artikel 11 – Pensioenfonds’ van deze CAO van 
toepassing zijn. 

 
Pensioengarantie: de toezegging zoals deze wordt genoemd in artikel 11 en bijlage 5 

van de CAO voor de varende werknemers in dienst van SMIT Harbour Towage 
Rotterdam B.V. voor de periode 2012 – 2013 en zoals deze verder is uitgewerkt 
in de nadere regeling d.d. 7 februari 2011. 

 
 
Artikel 2 - Werkingssfeer 
Deze overeenkomst is van toepassing op alle werknemers zoals hierboven beschreven. 
 
 
Artikel 3 – Berekening van de waarde van de pensioengarantie 
Door werkgever zal voor alle werknemers een berekening worden opgesteld van de hoogte van de 
contante waarde van de pensioengarantie. De berekening zal, conform het advies van de heren Bosman 
en Vos, worden gemaakt per peildatum 31 december 2012 en niet, zoals in de cao is opgenomen, op de 
pensioendatum. 
De hoogte van deze contante waarde kan ook nul zijn. 
 
De berekening zal plaatsvinden conform de in de eerder genoemde nadere regeling d.d. 7 februari 2011 
vastgestelde aannames, rekenmethoden en parameters, zoals deze ook in de afgelopen jaren zijn 
gehanteerd voor het maken van de berekening op de feitelijke pensioendatum. 
 
Daarbij zullen ook de volgende aannames worden gehanteerd: 

‐ Voor het bepalen van het pensioenrecht dat onder de regeling van het SMIT pensioenfonds 
gedurende 2012 zou zijn opgebouwd wordt verondersteld dat de regeling zoals deze in 2011 gold 
ook in 2012 zou hebben gegolden. 
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‐ Voor de bepaling van de contante waarde van de opgebouwde rechten worden de wettelijk 
factoren gehanteerd met als berekeningsdatum de eerste van de maand waarin betrokkenen 65 
jaar wordt. 

  
 
Artikel 4 – Informeren van de werknemer 
Werknemers zullen door werkgever individueel schriftelijk worden geïnformeerd over de berekening van 
de waarde van de voor hem van toepassing zijnde pensioengarantie. 
Bij de berekening zal een uitleg worden verstrekt van de wijze waarop de berekening tot stand is 
gekomen en zal een toelichting worden gegeven op de uitkomst van de berekening. 
 
 
Artikel 5 – Uitbetaling van het garantiebedrag 
Het bedrag dat de medewerker ontvangt als gevolg van de afwikkeling van de pensioengarantie is een 
bruto bedrag, waarop de wettelijke inhoudingen plaatsvinden.  
 
Het staat de werknemer tevens vrij om te kiezen voor een andere wijze van uitbetaling, mits deze fiscaal 
is toegestaan en mits deze geen verhoging van de kosten voor de werkgever met zich meebrengt. 
Indien de werknemer een andere wijze van uitbetaling verkiest, dan dient hij dit schriftelijk aan werkgever 
aan te geven binnen een maand na ontvangst van de berekening van de waarde zoals bedoeld in artikel 
5 van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 6 – Vervallen van aanspraken op grond van de pensioengarantie 
Nadat de vaststelling en eventuele uitbetaling van een bedrag op grond van de garantieregeling conform 
deze overeenkomst heeft plaatsgevonden, vervallen de aanspraken van de werknemer op grond van de 
pensioengarantieregeling. 
 
De cao’s voor SHTR die na 31december 2012 tot stand komen, zullen overeenkomstig de in deze 
overeenkomst gestelde bepalingen gewijzigd worden. Deze overeenkomst zal worden opgenomen als 
bijlage in de cao die zal gelden vanaf 1 januari 2014.  
 
 
 
Rotterdam,  
 
SMIT HTR    FNV Bondgenoten    De Unie 
 
 
 
 
 
Robert-Jan van Acker   Joost van der Lecq   Han ter Halle 
 
 
 
 
Bijlage 1 
Memo Bosman en Vos d.d. 7 mei 2013 
 
Bijlage 2 
Nadere uitwerking pensioengarantieregeling d.d. 7 februari 2011 



        
 
 

 
 
 
 

BIJLAGE IV bij het onderhandelingsresultaat  
 
 
In de mantelovereenkomst 
 
Artikel 1 - Definities: 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Werkgever  : SMIT Harbour Towage Rotterdam B.V. 
 
Werknemer  : Ieder, die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op 31 december 2003, 
  in loondienst is van de werkgever en die krachtens dit dienstverband  varende  
  werkzaamheden verricht. 
 
Werknemers-: De ondergetekenden onder II. 
organisaties 
 
Werkings-  : Aanloop Nieuwe Waterweg, Nieuwe Waterweg, Scheur, Nieuwe Maas tot de  
gebied  Van Brienenoordbrug en de daaraan gelegen havenbekkens, alsmede het 

Europoortgebied en de Westerschelde met de aan de rechteroever gelegen 
havenbekkens.  

Aangepast 
Werkings-  : Aanloop Nieuwe Waterweg, Nieuwe Waterweg, Scheur, Nieuwe Maas tot de  
gebied  Van Brienenoordbrug en de daaraan gelegen havenbekkens, alsmede het 

Europoortgebied en de Westerschelde met de aan de rechter en op basis van 
vrijwilligheid linkeroever gelegen havenbekkens. 
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In de CAO:  
    
Artikel 3: Arbeidsduur / diensttijd 
 
11c. Het niet aan boord zijn tijdens een rustblok is toegestaan, onder de volgende 

voorwaarden: 
  -  iedere medewerker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij bereikbaar is en 

dat hij op tijd op zijn werk is; 
  -  de boot dient uiterlijk 1 uur na de oproep bemand en vaarklaar te worden 

gemeld; 
  -  het Smit Communicatie Centrum waarschuwt alleen de kapitein. De kapitein 

waarschuwt op zijn beurt zijn bemanningsleden; 
  -  gemaakte telefoonkosten in verband hiermee kunnen eens per drie 

maanden worden gedeclareerd; 
  -  indien men in het rustblok van boord gaat, gaat de tijdsvergoeding in één 

kwartier vòòr het losgooien van de wal. 
 
11c.  Aangepast 
  Het niet aan boord zijn tijdens een rustblok is toegestaan, onder de volgende voorwaarde: 

iedere medewerker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij op tijd op zijn werk is; 
 
12. Twaalf-uursdiensten 
Voor het werken in een 12-uursrooster geldt het volgende: 
 
12a. Minimaal 2 boten varen in een rooster waarbij door 2 ploegen per boot 12 uur 

aaneengesloten en vast ingeroosterd per 24 uur wordt gewerkt. Deze dienst 
wordt gelopen op vrijwillige basis. 

De berekening van het uurloon geschiedt op basis van een 36-urige werkweek. 
 

12a.  Aangepast 
  Minimaal 1 boot vaart in een rooster waarbij door 2 ploegen per boot 12 uur aaneengesloten en 

vast ingeroosterd per 24 uur wordt gewerkt. Deze dienst wordt gelopen op vrijwillige basis. 
  De berekening van het uurloon geschiedt op basis van een 36-urige werkweek. 
 
12b.    Naast de in lid 12a genoemde boten, kan de werkgever ook boten inzetten in een 

rooster, dat kan afwijken van het in lid 12b t/m lid 12d beschreven rooster. Ook 
deze dienst wordt gelopen op vrijwillige basis. 
De door SMIT Harbour Towage Rotterdam BV te formuleren initiatieven met 
betrekking tot de vrijwillige 12-uursdienst en eventuele flexibele inroostering 
wordt niet in de CAO geregeld. Wel worden deze initiatieven met de 
vakorganisaties besproken. 

 
De in lid 12a. vermelde diensttijd per periode van 24 uren zal vallen tussen 06.30 
en 18.30 uur, resp. 18.30 en 06.30 uur. 
 

12b.    Aangepast 
Naast de in lid 12a genoemde boot, kan de werkgever ook boten inzetten in een rooster, dat kan 

afwijken van het in lid 12b t/m lid 12d beschreven rooster. Ook deze dienst wordt gelopen op 
vrijwillige basis. De door SMIT Harbour Towage Rotterdam BV te formuleren initiatieven met 
betrekking tot de vrijwillige 12-uursdienst en eventuele flexibele inroostering wordt niet in de 
CAO geregeld. Wel worden deze initiatieven met de vakorganisaties besproken. 
De in lid 12a. vermelde diensttijd per periode van 24 uren zal vallen tussen 06.00 en 18.00 
uur, resp. 18.00 en 06.00 uur. 
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Artikel 4 - Diensttijd bij reparatie aan de werf / fabriek / rustlocatie 
 
A. 
1. In geval van werk aan de werf/fabriek zal een dagdienst worden gelopen. De 

werkweek aan de werf/fabriek is 36 of 48 uur. Door werk aan de fabriek wordt het 
saldo op de urenkaart niet in positieve of negatieve zin gewijzigd. 

 
1. Aangepast 

In geval van onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden als zodanig aangemeld via 
de mail aan de werf/fabriek/ rust locatie zal een dagdienst worden gelopen, zoveel 
mogelijk op vrijwillige basis. De werkweek aan de werf/fabriek is 36 of 48 uur. Door 
werk aan de fabriek wordt het saldo op de urenkaart niet in positieve of negatieve 
zin gewijzigd. Diensttijd bij reparatie aan de werf / fabriek / rustlocatie is van 06.00 
uur tot 20.00 uur.  
Wanneer een reparatie is afgerond, hetgeen bepaald wordt door TSI/NSI, gaat een 
extra rustblok in dat net zo lang duurt als de reparatie heeft geduurd, maar met een 
maximale lengte van acht uur.  
Indien de eindtijd van dit extra rustblok valt in het oorspronkelijke rustblok dat geldt 
voor de dienstdoende bemanning, vangen de werkzaamheden weer aan na afloop 
van het oorspronkelijke rustblok. 
Indien de eindtijd van het extra rustblok valt buiten het oorspronkelijke acht uurs-
rustblok van de dienstdoende bemanning, vangen de werkzaamheden weer aan 
aansluitend op het extra rustblok.  
Indien de eindtijd van het extra rustblok valt op een tijdstip dat minder dan acht uur 
afligt van de aanvang van het oorspronkelijke acht-uurs rustblok, vervalt het twee-
uurs rustblok voor het etmaal dat eindigt bij aanvang van het volgende rustblok, 
zonder betaling van overuren.  

 
 
 
 
B.  Brandwacht 

1. Tijdens dokkingen wordt gedurende de uren dat er niet aan boord gewerkt wordt, 
indien noodzakelijk brandwacht gehouden. Indien de bemanning aangeeft aan boord 
te willen blijven en de brandwacht op zich te nemen, waardoor de externe 
brandwacht niet ingehuurd hoeft te worden, komt deze kostenbesparing ten bate 
van de aan boord blijvende bemanningsleden. 

 
1. Aangepast 

Tijdens dokkingen wordt gedurende de uren dat er niet aan boord gewerkt wordt, indien 
noodzakelijk en na schriftelijke opdracht van de afdeling fleet, brandwacht gehouden op basis 
van vrijwilligheid. De vergoeding voor de brandwacht is  300 euro bruto per etmaal (voor de 
duur van de cao) gedeeld door het aantal aanwezige bemanningsleden. Tijdens brandwacht 
worden geen overuren betaald.  

 
 

Indien de bemanning aangeeft aan boord te blijven en de brandwacht op zich te 
nemen dient hier door minstens twee leden van de bemanning uitvoering aan 
gegeven te worden. Uit oogpunt van veiligheid is het niet toegestaan dat slechts één 
man aan boord blijft. 
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2. Er zijn locaties, waaronder Antwerpen, die in het dokgeld een 
vergoeding voor de verplichte, externe brandwacht berekenen. In dit geval kunnen 
bemanningen nog steeds er voor kiezen aan boord te blijven maar is er geen sprake 
van een kostenbesparing die ten bate kan komen van de bemanning.  

 
Aangepast: 
Er zijn locaties, waaronder Antwerpen, die in het dokgeld een vergoeding voor de verplichte, 
externe brandwacht berekenen. In dit geval zal de bemanning ondergebracht worden in een 
hotel. 

 
 
Artikel 5 - Promoties/werkgebiedswijzigingen 
 
 
1. De werkgever is gerechtigd elke werknemer op iedere boot te plaatsen volgens een 

met de  Ondernemingsraad overeengekomen Plaatsingsbeleid. 
2. Promoties of werkgebiedswijzigingen vinden plaats op basis van het voor de 

betreffende werknemer van toepassing zijnde systeem (A of B), met inachtneming 
van art. 3 van dit Reglement. 

3. Aangepast 
Indien men buiten het havengebied van Rotterdam tewerkgesteld wordt krijgt men i.p.v. het in 
de cao omschreven reisgeld de werkelijke kilometers vergoed tegen 0,28 euro (0,19 euro 
onbelast en 0,09 euro belast) per kilometer. Deze kunnen samen met eventuele tolgelden op een 
declaratieformulier worden binnen gebracht. 

 
 
Artikel 18 – Arbeidsongeschiktheid  
 
  
10. Deelname aan de spaarloon-, levenloop of vakbondscontributieregeling, heeft in 

geval van arbeidsongeschiktheid geen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen ten 
aanzien het hierboven bepaalde. 

 
10. Aangepast 

Deelname aan de vakbondscontributieregeling, heeft in geval van arbeidsongeschiktheid geen 
arbeidsvoorwaardelijke gevolgen ten aanzien het hierboven bepaalde. 

 
 



  
 

 
 
 
   Bijlage V  BIJ ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SHTR 
 
Diverse regelingen 
 

- Zee regeling 
- Towmaster vergoeding 
- Jubileum regeling 
- Afspraken o.b.v. oude OR afspraken 

 
 
 

  



  
 

 

Zee regeling/Emergency Response (ER) 
 

Definitie zee regeling/ER: 

Er is sprake van een zeereis na schriftelijke bevestiging door de operationeel manager. 

 

Vergoedingen: 

De zee regeling/ER voorziet in 2 soorten vergoedingen, een vergoeding voor de ploeg die 
conform rooster reeds aan boord zit en een vergoeding voor de bemanningsleden die 
buiten hun rooster om extra aan boord komen. Het aantal extra bemanningsleden 
bovenop de bestaande crew van 3 personen is afhankelijk van het type schip en het 
bijbehorende minimum safe manning certificaat. 

 

Crew aan boord binnen de torn: 

Voor de crew welke zich aan boord bevindt tijdens hun torn geldt dat zij de 10 rusturen 
als overwerk conform artikel 10.3 CAO SHTR kunnen schrijven. 

 

Crew die extra opkomt: 

Voor de crew die extra op komt geldt dat zij 24 uren per etmaal (tegen 158% van het 
basisuurloon per uur) kunnen schrijven.  

De zee regeling is van toepassing vanaf 2 uur voor vertrek tot 2 uur na aankomst. Er 
vindt op de dag van vertrek en aankomst een pro-rata verrekening van de uren plaats.  

 
LET OP: 
- er dient altijd rekening te worden gehouden met de arbeids- en rusttijden wetgeving. 
- Medewerkers gaan uitsluitend werkzaamheden verrichten onder de in deze regeling 
vastgelegde voorwaarden op vrijwillige basis.  
 

Overige afspraken: 

- Extra uren worden alleen uitbetaald en kunnen niet in verlof omgezet worden. 
- Indien medewerker conform zijn afgesproken dienstrooster aansluitend aan een 

uitgelopen zeereis moet opkomen, dient men hier gehoor aan te geven.  
- SMIT zal zorgen dat de medewerkers die op emergency response/zeereizen lijst 

staan geschikte werkkleding krijgen in aanvulling op het basis pakket 
  



  
 

 

Towmaster vergoeding 
 
 
Deze regeling is van toepassing voor schriftelijk door het bedrijf benoemde 
Towmasters. 

 
Vergoeding: 
Bij elk transport (special) ongeacht de duur vergoeden we € 750 bruto.  
 
Deze vergoeding wordt betaald voor de volgende onderdelen: 

- 2 voorvergaderingen 
- Een dagdeel (=5 uur) voor elk stand-by dag bij GO NO GO tijd.  
- Kilometer vergoeding voor de gereden kilometers.  

 
Overig: 

Er zal u een zogenaamde Towmaster uitrusting beschikbaar worden gesteld. 

  



  
 

 
 

Jubileum regeling 
 
Alle dienstjubilea (12½, 25 en 40 jaar) van werknemers werkzaam voor SHTR, SMIT 
Crew B.V. die loon ontvangen n.a.v. arbeid. 

 

Jubileumversierselen (zolang de voorraad strekt) 
- Bij een 12½-jarig jubileum ontvangt de jubilaris een zilveren speld/hanger.  
- Bij een 25-jarig jubileum wordt een gouden speld/hanger en een vergulde legpenning 

met inscriptie uitgereikt.  
- Bij een 40-jarig jubileum krijgt de jubilaris een gouden speld/hanger met diamant. 
 

Jubileumviering 
Medewerker mag voor 300 euro uit eten. De rekening wordt op declaratiebasis 
ingediend en gebruteerd via het loon uitbetaald. 

 

De navolgende bepalingen zijn van toepassing: 

 

1. De jubileumuitkeringen zijn vastgesteld op een uitkering ter grootte van 1 
maandsalaris voor jubilarissen die 25 jaar in dienst zijn en een uitkering ter grootte 
van 1,5 maandsalaris voor jubilarissen die 40 jaar in dienst zijn. De uitbetaling van 
de uitkeringen geschiedt met inachtneming van de toepasselijke belasting- en sociale 
verzekeringswetten; 

2. De jubilaris krijgt 1 verlofdag op te nemen in het jaar van zijn/haar jubileum 
3. Voor degenen die met pensioen gaan, bedraagt de uitkering € 75,-- bruto per 

dienstjaar. 
   



  
 

Afspraken o.b.v. oude OR afspraken 
 
 
Onderstaande regelingen vervangen de regelingen in het document OR – SH 
infomap 1030- -01 t/m  1030-/07 
 
01: Taxi-vervoer (Europoort):  

Bij aflossingen buiten de normale tijden of bij andere bijzondere omstandigheden is men 
gerechtigd, in overleg met het SCC van SMIT een taxi te bestellen, die het vervoer 
Scheurhaven-veerpont v.v. verzorgt. Indien men verder; ten gevolge van het (te laat) 
aflossen van boord, middels het openbaar vervoer niet meer in staat is het huisadres te 
bereiken, mag men, wederom alleen in overleg met het SCC – vanaf het punt waar men 
"gestrand is" met het openbaar vervoer - een taxi nemen. 

   
02: Weeklijsten: 
De weeklijst zal uiterlijk woensdag 15.00 uur worden gepubliceerd 
 
03: Overstappen op een andere boot:  
Dit zal beperkt blijven tot eenmaal per 24 uur, waarbij e.e.a. naar redelijkheid zal 
worden toegepast. Overstappen naar een boot werkzaam volgens een ander 
werksysteem gebeurt in overleg tussen betrokkenen en Crewing met inachtneming van 
de arbeids- en rusttijden wet kan worden overgestapt.  
  
04: Vergoeding in tijd i.v.m. artsenbezoek: 
Bij artsenbezoek buiten werktijd zullen de navolgende uren in tijd worden vergoed: 
*Specialisten • minimaal 1 uur, maximaal 4 uur per consult.  
*Huis-/Tandarts en Fysiotherapeut 1 uur per consult.  
*Keuringsartsen (ARBO/Zeevaartkeuring) 1 dagdeel (5 uur) per medische keuring. Na 
bezoek dient een afsprakenkaart (indien gebruikelijk) te worden overlegd bij de afd. 
Crewing. 
 
05: Vergoedingsregeling persoonlijke hulpmiddelen: 

Aan de brildragende medewerkers zullen eens per 3 jaar veiligheidsbrillen op sterkte 
(incl. ''varilux'', multifocale-of bifocale glazen) worden vergoed, indien besteld bij een 
door de werkgever aangewezen opticien. Coördinatie van bestellingen loopt via de 
afdeling  crewing. Schade aan niet door het bedrijf verstrekte veiligheidsbrillen zullen 
niet vergoed worden.          

Bij schade of verlies door een bedrijfsongeval zal het schadebedrag bij beschadiging of, 
indien noodzakelijk, vervanging worden vergoed. In dit geval dient vooraf wel door de 
medewerker de afdeling HR te worden ingelicht door middel van een schaderapport.  
Overige protheses: 
Bij schade of verlies door een bedrijfsongeval zal maximaal 100% van het schadebedrag 
bij beschadiging of, indien noodzakelijk, vervanging worden vergoed. De hoogte zal in 
overleg nader worden bepaald door crewing. In dit geval dient vooraf wel door de 
medewerker de afdeling HR te worden ingelicht door middel van een schaderapport 
 
06: Plaatsingen op sociaal/medische gronden: 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Zeevarenden is het mogelijk om 
medewerkers die beschikken over binnenvaart papieren op zeeschepen in te zetten. Het 
systeem bekend onder de benaming 3612 zal voor als nog voor minimaal 1 schip 
behouden blijven. Indien de werkgever dit wenst aan te passen zal er overleg met 
sociale partners plaatsvinden. 
 



  
 

07: Faciliteiten:  

T.b.v. alle opvarenden is er voor elke boot een (landelijk/digitaal dagblad beschikbaar. 
Elke boot is tevens tenminste uitgerust met radio en TV. Met name de zeegaande boten 
hebben een adequate wasserij-uitrusting aan boord. Voeding en linnengoed wordt via de 
fleet department waldienst op voldoende wijze geregeld.  

 
08: (Rechten van) ouderenuren (CAO): 
Rechten van ouderenuren zullen jaarlijks per 01 januari worden bijgeschreven en (indien 
niet opgesoupeerd) niet vervallen aan het einde van het kalenderjaar. 
  
09: Informatie over sociaal beleid:  
SMIT zal samen met alle informatie conform Artikel 31 WOR e.v. de informatie 
aangaande het sociaal beleid aan de OR overhandigen. 
 
10: Werkoverleg:  
Uitgangspunt daarbij is dat het werkoverleg in hoofdzaak nautisch/technisch gericht zal 
zijn en dat het derhalve geen tendensen van OR-of bondsoverleg/onderwerpen zal 
bevatten. Tijd voor deelname wordt met 1 dagdeel vergoed en de reiskosten op basis 
van 0,28 EURO per km. 
 
13: Opleidingskosten: 
Indien er bedrijfsgerichte diploma's; die een meerwaarde betekenen voor het bedrijf; 
behaald worden, dan zullen deze opleidingskosten vergoed worden. 
 
14: Overlijdensberichten van collega 's:  
Indien dit door de familie op prijs wordt gesteld zullen overlijdensberichten m.b.t. 
collega's z.s.m. door het bedrijf naar de mensen zullen worden gestuurd. 
 
15: Actueel houden plaatsingslijsten:  
De OR zal elk halfjaar automatisch nieuwe plaatsingslijsten ontvangen. 
 
16: Extra bemanningen + betaling rustblokken bij extra lange reizen: 
Tijdens extra lange reizen binnen het werkgebied van SHTR, waaronder zogenaamde 
“specials”, zal naast de bemanning die tijdens de normale assistenties aan boord 
benodigd zijn, extra bemanning aan boord geplaatst worden.  
Indien een sleepboot ingezet wordt bij een extra lange reis worden voor alle 
bemanningsleden de 10 rusturen als overwerk uitbetaald volgens cao art. 10.3 

Volgens het safe manning certificaat van de in te zetten sleepboot dient er voor de 
veiligheid extra bemanning aan boord te zijn, indien er langer dan 12 uur vanuit de 
werkhaven gevaren wordt.  

Deze 12 uur geldt als maatstaf voor het aan boord plaatsen van extra bemanning om 
veilig het werk te kunnen doen.  

Extra bemanning aan boord plaatsen geschiedt altijd in overleg tussen de operationeel 
manager en de betrokken dienstdoende kapitein aan boord.  
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