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HOOFDSTUK I – DEFINITIES 
 

Artikel   1 - Definities 

 
  1. Kapitein : ·een ieder die is aangesteld tot het voeren van het 

gezag over een schip in de zeesleepvaart. 
 
  2. Scheepsofficieren : ·stuurlieden en werktuigkundigen. 
    
  3. Schepelingen : ·de scheepsofficieren en scheepsgezellen. 
 
  4. Actieve dienst : ·de dagen die in verband met de dienstuitoefening  
   - aan boord van een schip worden doorgebracht, 
   - buiten Nederland aan de wal worden doorgebracht, 
   alsmede de dagen waarop in opdracht of met 

toestemming van de werkgever 
   - werkzaamheden aan de wal worden verricht 

(inclusief OR-werkzaamheden), 
   - wordt gereisd

i
; 

   met uitzondering van: 
   - de dagen waarop een cursus wordt gevolgd, 
   - de afstapdag. 
   - de keuringsdag 

- de dag(en) waarop het kantoor van de                   
werkgever wordt bezocht. 

 
  5. Havendienst : ·het in Nederland dienstdoen aan boord van schepen, 

die 
   - in aanbouw zijn; 
   - in reparatie zijn; 
   - langer dan 10 dagen geen diensten verrichten en 

waarbij gedurende die tijd minder dan de normale 
bemanning aan boord is. 

 
 6.  Zeedienst :  alle andere gevallen waarin wordt dienst gedaan aan 

boord van schepen, de dagen van aankomst en/of 
vertrek daarbij inbegrepen... 

 
 7. Toerbeurt-havenwacht : ·het op aanwijzing in de haven boven de normale 

arbeidsduur aan boord zijn, waarbij geen 
werkzaamheden behoeven te worden verricht, anders 
dan het controleren en het zo nodig treffen van 
voorzieningen voor de veiligheid van opvarenden, 
schip en/of lading. 

 
 8. Thuishaven : ·het havengebied van Rotterdam, Europoort, Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis, dan wel de Nederlandse 
haven van waaruit als regel de vaart wordt 
uitgeoefend. 

 
 
 
 
1.  Geldt niet voor de werknemer die buiten Nederland woonachtig is. 
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9. Zondagen : ·zondagen en de feestdagen: 
   1 januari, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e 

Pinksterdag, Koninginnedag, Nationale Feestdag  
     (5 mei), 25 en 26 december. 
 
 10. Maandgage : ·de in de gagetabel genoemde gage per maand, 

eventueel vermeerderd met de verhoging wegens 
diensttijd. 

 
 11. Daggage : ·1/365 x 12 x de maandgage. 
 
 12. Verlofgage : ·maandgage  
 
 13. Vaste gage : ·maandgage met daarin kostenneutraal verwerkt de 

zeesleepvaarttoeslag. 
 
 14. Uurloon : ·1/204 x de maandgage 
 
 15. Opstapdag(en) : ·de dag(en) waarop van huis naar het schip wordt 

gereisd.  
 
 16. Afstapdag(en) : ·de dag(en) waarop de werknemer, na afmonstering in 

zijn woonplaats aankomt, dan wel had kunnen 
aankomen. 

 
 17 Reisdag(en) : ·de dag(en) waarop van het schip naar huis wordt 

gereisd, niet zijnde de afstapdag. 
 
 18. Kantoordag : ·de dag waarop op uitnodiging van de werkgever het 

kantoor van de werkgever wordt bezocht. 
 
 19. Walplaatsing : ·de dagen waarop, in opdracht van de werkgever op 

kantoor wordt gewerkt; niet zijnde een dag van actieve 
dienst. 

 
 20 Reizenboot : ·een boot die een sleepreis maakt van haven naar 

haven, of op zee wordt ingezet voor het verplaatsen 
van een platform of ander object van locatie naar 
locatie. 

 
 21. Stationsboot : ·een boot die op station ligt en bedoeld is voor de inzet 

voor eventuele sleepwerkzaamheden, stand-by werk 
of escorte, beginnende in een andere positie dan een 
haven of een plaats zoals omschreven in de definitie 
van reizenboot. SVITZER Ocean Towage bericht 
vooraf aan de sleepboot met ingang van welke datum 
de sleepboot stationsboot is en op welke datum men 
stationsboot “af” is.  

 
HOOFDSTUK II - HET DIENSTVERBAND 
 

Artikel   2 - Het dienstverband 

 
1. Het dienstverband is schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd, onder vermelding van de 

datum waarop het dienstverband begon, alsmede van de functie/rang waarin de werknemer 
dienstdoet. 

 Twee exemplaren van de arbeidsovereenkomst zijn aan de werknemer overhandigd. 
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2. De werkgever draagt tijdens de duur van het dienstverband de kosten verbonden aan 
medische (her)keuringen en aan de verkrijging van het voor de functie vereiste 
vaarbevoegdheidsbewijs. 

 
 

Artikel 3 - Detachering 

 
1. De werkgever kan met de werknemer een nadere overeenkomst afsluiten of doen afsluiten 

ten behoeve van een detachering in bijzondere omstandigheden. 
 
2. De rechten en plichten van de werkgever en van de werknemer zullen, met inachtneming van 

het volgende lid van dit artikel, zijn opgeschort gedurende de periode dat de nadere 
overeenkomst van kracht is, doch zullen weer ten volle van toepassing zijn zodra de 
dienstbetrekking uit de nadere overeenkomst is geëindigd. 

 
3. De werknemer zal ongeacht de termen van de nadere overeenkomst in elk geval de op geld 

waardeerbare waarborgen genieten welke zijn vervat in dit Reglement en in de Nederlandse 
wetten. 

 
Artikel  4  - Einde dienstverband, opzeggingstermijnen 
 
1. De opzegging van het dienstverband dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van 

een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan plaatsvinden tegen elke datum. 
 
  
2. Indien het dienstverband door opzegging - na inachtneming van de voorgeschreven termijn - 

in het buitenland eindigt, heeft de werknemer recht op vrij vervoer naar Nederland. 
 De werkgever bepaalt de datum en wijze van terugkeer naar Nederland. 
 
 Het recht op vrij vervoer vervalt indien de werknemer op niet redelijk te achten gronden de 

aanwijzingen m.b.t. zijn repatriëring niet opvolgt. 
 
 Indien de werknemer thuisreist op een schip waarover de werkgever het personeelsbeheer 

voert, kunnen van hem tijdens die reis werkzaamheden worden verlangd die in 
overeenstemming zijn met zijn laatst beklede functie en met behoud van zijn laatst genoten 
gage. 

 De werknemer zal gage ontvangen tot en met de dag waarop hij langs de aangewezen weg in 
Nederland is teruggekeerd, dan wel teruggekeerd had kunnen zijn. 

 
3. De werkgever mag het dienstverband niet opzeggen tijdens arbeidsongeschiktheid van de 

werknemer in de zin van de ZW, WAO of WIA of gedurende de tijd dat de werknemer wegens 
een overheidsdienst is verhinderd zijn werkzaamheden uit te voeren, tenzij de 
arbeidsongeschiktheid/ verhindering twee jaren heeft geduurd. 

 
4. Bij het einde van het dienstverband is de werknemer gerechtigd tot de ontvangst van een 

getuigschrift. 

Artikel   5  -  Pensionering 

 
1. Alle werknemers nemen deel in de pensioenregeling die wordt uitgevoerd door het 

Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. 
 

2. Het door Nederland geratificeerde ILO-verdrag nummer 71 bepaalt dat zeelieden op 60 jarige 
richtleeftijd met pensioen kunnen. Om dat te realiseren, is het noodzakelijk dat werknemers 
naast de pensioenregeling ook deelnamen in de levensloopregeling die door werkgever werd 
aangeboden.  
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3. Werknemer zal werkgever 4 maanden van te voren schriftelijk informeren over de gewenste 
pensioendatum. Op de gewenste pensioendatum, doch uiterlijk op 65-jarige leeftijd, eindigt de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.   

 
4. De levensloopregeling en de spaarloonregeling zijn per 1 januari 2012 stopgezet.           

Nieuwe deelname aan de levensloopregeling is niet meer mogelijk. Reeds aangevangen 
deelname aan de levensloopregeling kan onder voorwaarden worden voortgezet..  

 
 
HOOFDSTUK III - FUNCTIEGROEPEN EN GAGES 
 

Artikel 6 - Functiegroepen 

 
1. De werknemers zijn ingeschaald in de volgende functiegroepen: 
 Groep H  :  3

e
 stuurman, 4

e
 werktuigkundige  

 Groep I  :  2
e
 stuurman, 3

e
 werktuigkundige 

 Groep J  :  1
e
 stuurman, 2e werktuigkundige 

 Groep K  :  1
e
 werktuigkundige 

 Groep L  :  kapitein 
 
2. Partijen bij deze overeenkomst zullen zich naar behoefte beraden over de indeling in 

functiegroepen van functies, waarvan de inhoud zich heeft gewijzigd, dan wel van functies die 
niet zijn genoemd in lid 1 van dit artikel. 

 

Artikel 7 - Gages 

 
1. De bruto maandgages behorend bij de in artikel 6 lid 1 van dit Reglement genoemde 

functiegroepen staan vermeld in de gagetabel.  
  
2. Het deel van de pensioenpremie dat ten laste van de werknemer komt, wordt op de gage 

ingehouden. 
 
3. De premie voor een Anw-hiaatverzekering is voor rekening van de werknemer. 
 
4.. Wanneer men op grond van artikel 10 dienst doet in een hogere rang, ontvangt men 

gedurende de periode van het dienstdoen in de hogere rang, de bij die rang behorende gage 
en verlofaanspraken, conform artikel 9. 

 

Artikel   8  - Diensttijdverhogingen 

 
1. Voor elk jaar dat de werknemer in dezelfde rang onafgebroken in dienst is van de werkgever, 

heeft hij aanspraak op een diensttijdverhoging, tot het maximum zoals genoemd in de 
gagetabel.  

 De eerstvolgende diensttijdverhogingen worden toegekend op 1 januari 2010 (behoudens aan 
degene die aan het maximum zitten) en vervolgens op 1 januari van volgende jaren. 

 
2. Tijdelijke werkzaamheid van een werknemer in hogere rang of in een in een hogere loongroep 

ingedeelde functie geldt niet als een onderbreking van de onafgebroken dienst in de 
aangegeven rang/functie. Tijdelijke werkzaamheid in lagere rang of in een lagere loongroep 
ingedeelde functie geldt evenmin als onderbreking, met uitzondering van die gevallen waarin 
deze voortspruit uit een maatregel van disciplinaire aard. 

 
3. Wanneer de dienst met toestemming van de werkgever wordt onderbroken en geen gage of 

uitkering wordt genoten, worden de diensttijden vóór en onmiddellijk na de onderbreking 
geacht aaneen te sluiten, mits de onderbreking niet langer duurt dan 12 maanden. 

 Eveneens worden geacht de diensttijden aaneen te sluiten indien een werknemer wederom 



 

CAO SVITZER OCEAN TOWAGE B.V. 2012-2013 7 

een dienstverband aangaat met de werkgever binnen 12 maanden nadat zijn voorgaand 
dienstverband met die werkgever is beëindigd, anders dan wegens wangedrag of anders dan 
op eigen verzoek. 

Artikel 9  -  Gage na promotie 

 
1. De werknemer die als gevolg van promotie wordt ingedeeld in een hogere functiegroep, 

verliest de tot dan toe verworven diensttijdverhogingen. 
 In de nieuwe functiegroep begint betrokkene met de aanvangsgage. Indien deze 

aanvangsgage lager is dan de gage vóór promotie, zullen zoveel diensttijdverhogingen 
worden toegekend dat de nieuwe gage hoger is dan de gage vóór promotie. Na elk jaar 
diensttijd wordt de volgende diensttijdverhoging van die functiegroep toegekend. De 
eerstvolgende diensttijdverhogingen worden toegekend op 1 januari 2010 (behoudens aan 
degene die aan het maximum zitten) en vervolgens op 1 januari van volgende jaren.  

 
2. Bij verandering van functie binnen dezelfde functiegroep, behoudt de werknemer de reeds 

verworven diensttijdverhogingen in die groep. 
 

Artikel 10  -  Tijdelijke dienst in hogere rang 

 
Het tijdelijk dienstdoen in een hogere rang is gemaximeerd op 24 maanden, inclusief verlof. 
Indien daarna geen vast aangestelde beschikbaar is, zal bevordering plaatsvinden van de eerst 
aangewezene. 
 
Artikel 11  -  Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 
 
 

1. SVITZER Ocean Towage heeft met Nautilus International een overeenkomst gesloten waarin 
de loondoorbetaling bij ziekte en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is 
geregeld. Onderstaande garanties gelden op basis van: 

 De wetgeving per 1 januari 2006. Eventuele wijzigingen in wetgeving komen niet ten 
laste van SVITZER Ocean Towage. Daar waar dit nadelig voor medewerkers uitpakt, 
zullen partijen in nader overleg met elkaar treden. 

 Een pensioendatum op de richtleeftijd van de voor de medewerker geldende 
pensioenregeling. 

 Medewerking van medewerker aan zijn (in- of externe) re-integratie, gebaseerd op de 
Wet Verbetering Poortwachter (WVP). 

 
2. Indien een werknemer als rechtstreeks gevolg van een objectief medisch door de arbodienst 

vast te stellen ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de bedongen arbeid te 
verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek en de WIA, 
voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 
3. Bij arbeidsongeschiktheid behoudt de werknemer voor een tijdvak van honderdvier weken 

recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, voor zover dit loon niet meer bedraagt 
dan het maximum dagloon, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale 
verzekeringen. Daarenboven ontvangt de werknemer een aanvulling op het loon conform 
onderstaande staffel: 

 1
e
  halfjaar 100 % 

2
e
  halfjaar  95 % 

3
e
  halfjaar  85 % 

4
e
  halfjaar  80 % 

Daar waar de medewerker in het kader van zijn re-integratie tenminste 2 dagdelen (zijnde een 
aaneengesloten periode van tenminste 3 uur) per week werkzaamheden verricht, zal deze 
staffel niet van toepassing zijn. Deze medewerker ontvangt in dat geval een loonbetaling van 
100%, ook als deze arbeid geen loonwaarde heeft. 

 
4. Voor de vaststelling van het loon wordt uitgegaan van het loon dat de werknemer op de eerste 

dag van arbeidsongeschiktheid zou hebben genoten indien hij niet arbeidsongeschikt zou zijn 
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geworden, eventuele loonsverhogingen worden hierbij meegerekend. 
 
5. Onder loon wordt met in achtneming van hetgeen hierboven in lid 3 is bepaald verstaan de in 

de gagetabel genoemde gage per maand, eventueel vermeerderd met de verhoging wegens 
diensttijd. 

  
6. Indien de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan honderdvier weken, is de mate van 

arbeidsongeschiktheid, evenals de benutting van de restcapaciteit bepalend voor toekenning 
van een aanvulling op de WGA (=Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)-, 
respectievelijk IVA (=Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) -uitkering. 

 
7. A) Arbeidsongeschiktheid minder dan 35%:  

In dit geval is de werknemer volgens de WIA niet arbeidsongeschikt en blijft hij in dienst bij 
SVITZER Ocean Towage en heeft geen recht op een WGA-uitkering.  
Daar waar de medewerker in een functie wordt geplaatst, die een minder pakket aan 
arbeidsvoorwaarden kent, zullen de arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden 
bevroren op het voor medewerker geldende pakket op het moment van aanvang van zijn 
arbeidsongeschiktheid. Dit tot het moment waarop het arbeidsvoorwaardenpakket behorend 
bij de nieuwe functie dit overstijgt. 
Lukt het niet om een geschikte functie/werk te vinden, dan kan SVITZER Ocean Towage om 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art 7:685 BW bij de kantonrechter verzoeken.  
 
B) WGA: Arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%, meer dan 50% benutting 
restverdiencapaciteit 

 SVITZER Ocean Towage garandeert 70% van het oude (maximum dag-)loon over de gehele 
periode van arbeidsongeschiktheid tot aan de pensioenrichtleeftijd van de medewerker. 
SVITZER Ocean Towage garandeert dat gedurende deze aanvullingsperiode de uitkering plus 
aanvulling niet onder het wettelijk minimumloon zal komen te vallen. 

  
 C) WGA: Arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%, minder dan 50% benutting 

restverdiencapaciteit 
SVITZER Ocean Towage garandeert 70% van het oude (maximum dag-)loon op basis van 
onderstaande staffel die gebaseerd is op het dienstverband bij SVITZER Ocean Towage van 
de medewerker: 
 
Tot 5  jaar: 6 maanden 
  5-10 jaar:  1 jaar 
10-15 jaar:     1,5 jaar 
15-20 jaar:  2 jaar 
20-25 jaar:  3 jaar 
25-30 jaar:  4 jaar 
> 30  jaar:   5 jaar 
 
SVITZER Ocean Towage garandeert dat gedurende deze aanvullingsperiode de uitkering plus 
aanvulling niet onder het wettelijk minimumloon zal komen te vallen. 

  
 D) IVA: Arbeidsongeschiktheid van 80% tot 100% (loonverlies groter dan 80%) 

SVITZER Ocean Towage garandeert een aanvulling op de IVA-uitkering van 5% (gebaseerd 
op maximum dagloon, ongeacht de hoogte van het IVA-uitkeringspercentage) tot aan de 
pensioenrichtleeftijd van de medewerker. SVITZER Ocean Towage garandeert dat dit bedrag 
niet onder het wettelijk minimumloon zal komen te vallen. 
Daar waar de medewerker eerder dan na 104 weken ziekte onder de IVA komt te vallen, 
garandeert SVITZER Ocean Towage over de eerste 104 weken ziekte de aanvulling conform 
de staffel zoals genoemd onder loonbetaling bij ziekte.  

 
 8. De som van IVA- of WGA-uitkering plus aanvulling kan nimmer meer bedragen dan het vaste 

loon dat men zou hebben ontvangen indien men niet arbeidsongeschikt zou zijn geraakt. 
 
 9. Door uitkeringsinstantie op de IVA-, WGA- of WW-uitkeringen toegepaste kortingen of 

sancties worden niet gecompenseerd door verhoging van de eerder vastgestelde 
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aanvullingen. 
  
10. Deelname aan de spaarloon-, levenloop of vakbondscontributieregeling, heeft in geval van 

arbeidsongeschiktheid geen arbeidsvoorwaardelijke gevolgen ten aanzien het hierboven 
bepaalde. 

 
11. Voor werknemers die een hoger jaarinkomen hebben dan het tot jaarinkomen omgerekende 

maximum dagloon ingevolge de WIA, is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering 
van kracht, waardoor het WIA-uitkeringspercentage ook over het inkomen boven het tot 
jaarinkomen omgerekende maximum dagloon wordt uitgekeerd. De te betalen feitelijke premie 
over het verzekerde bedrag komt voor eenderde deel voor rekening van werknemer en voor 
tweederde deel voor rekening van werkgever. Bovenstaande verdeling van de premie geldt 
zolang de premie niet meer dan € 28,13 per € 453,78 verzekerd bedrag bedraagt. 
 

12. Daar waar de medewerker extern gereïntegreerd wordt, garandeert SVITZER Ocean Towage 
dat de medewerker in de alsdan voor hem geldende pensioenregeling een vergelijkbaar 
aantal deelnemersjaren zal verkrijgen. Indien inkoop van extra deelnemersjaren benodigd is, 
zal SVITZER Ocean Towage de kosten voor inkoop van deze extra deelnemersjaren voor 
haar rekening nemen.  

 
13. Mocht externe re-integratie niet succesvol verlopen, dan geeft SVITZER Ocean Towage een 

terugkeergarantie voor een periode tot 1 jaar na aanvang van de externe plaatsing. 
 
14. Het dienstverband met een arbeidsongeschikte medewerker waarvoor in- of extern geen 

mogelijkheden worden gevonden zal na twee jaar ziekte worden beëindigd.  
 
15. Het dienstverband voor een arbeidsongeschikte werknemer zal worden gehandhaafd indien 

de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval overkomen tijdens de 
uitoefening van zijn werk bij de werkgever of tijdens woon-werkverkeer. 

Artikel 12  -  Mentorpremie 

 
Indien een kapitein of officier ingevolge het bepaalde in een stageovereenkomst of 
rechtspositieregeling stagenemers, als mentor is aangewezen en hij de hem toegewezen 
stagenemers zo goed mogelijk en in overeenstemming met de verstrekte richtlijnen heeft begeleid, zal 
de werkgever hem een premie toekennen als compensatie voor de aan deze begeleiding bestede tijd. 
De hoogte van de premie is afhankelijk van het aantal dagen waarop de begeleiding heeft 
plaatsgevonden en zal zijn gebaseerd op het bedrag als vermeld in de gagetabel. De premie is echter 
onafhankelijk van het aantal stagenemers dat door eenzelfde mentor wordt begeleid. 
 

Artikel 13  -  Opnemen van voorschotten 

 
De werknemer is gerechtigd gedurende zijn dienstperiode aan boord voorschotten op te nemen ten 
bedrage van zijn netto tegoed aan reeds verdiende gage, overwerk en toeslagen, na aftrek van 
bedragen die reeds door de werkgever op de schriftelijke aanwijzing van de werknemer aan derden 
worden beschikbaar gesteld. 
 

Artikel 14  -  Gratificatie – Resultaatafhankelijke uitkering 

 
Over elk kalenderjaar wordt een resultaat afhankelijke uitkering , ter grootte van maximaal 10% van 
het jaarinkomen toegekend. Onder jaar inkomen wordt verstaan 12 maal een maandinkomen + 8,33% 
vakantietoeslag. Uitkering geschiedt in april van het opvolgende jaar, volgens onderstaande 
berekening. 
De gratificatie wordt gebaseerd op de volgende berekening. Het percentage uit te keren bonus 
bedraagt: 
0.5 * (Group EBITDA behaald/Group EBITDA gebudgetteerd) + 0.5 * (Ocean Towage EBITDA 
behaald/Ocean Towage EBITDA gebudgetteerd) * 100. Dit percentage wordt vervolgens 
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vermenigvuldigd met 10% van het jaarinkomen.  
 
Indien de werknemer voor het einde van een kalenderjaar uit dienst treedt wegens pensionering of 
arbeidsongeschiktheid zal de werknemer naar rato aanspraak hebben op de resultaat afhankelijke 
uitkering. Mocht een werknemer om andere redenen uit dienst treden dan is de toekenning van de 
resultaatafhankelijke uitkering ter discretie van de rederij.  

Artikel 15  -  Gage bij walplaatsing en verblijfstoelage 

 
De werknemer die tijdelijk -anders dan middels een detacheringovereenkomst is geplaatst in de  
kantoor-/walorganisatie van de werkgever in Nederland, heeft aanspraak op zijn verlofgage, alsmede 
op de in de gagetabel genoemde verblijfstoelage. 
 
 
HOOFDSTUK IV - ARBEIDSTIJDEN 
 

Artikel 16  -  Normale arbeidsduur 

 
1. Zeedienst 
 Tijdens zeedienst is de normale arbeidsduur per etmaal, zaterdagen, zon- en feestdagen 

inbegrepen, acht uren vermeerderd met de tijden die nodig zijn voor het overgeven van de 
wachten en voor het invullen van de journalen. 

 
2. Havendienst 
 Tijdens havendiensten is de normale arbeidsduur per etmaal op: 
 a. werkdagen, 8 uren, bij voorkeur liggend tussen 06.00 uur en 18.00 uur; 
 b. op zaterdagen, zon- en feestdagen nul uren. 
 
3. De normale arbeidsduur vangt aan op het tijdstip waarop voor het eerst in een etmaal werk 

wordt gevorderd en eindigt zodra de normale arbeidsduur is volbracht. 
 
4. De scheepsofficier heeft jaarlijks aanspraak op twee kalenderdagen vrijaf in het kader van 

arbeidsduurverkorting (ADV). Deze ADV-dagen vormen een deel van het periodiek verlof. 
 

Artikel 17 -  Indeling van personeel 

 
1. De indeling van de werknemers bij de zeewachten of bij de dagdienst en de aanwijzing tot het 

doen van de verschillende diensten in de haven geschiedt door de kapitein of namens deze 
door de betrokken chef van dienst. 

 
2. Op een schip dat te allen tijde moet kunnen uitvaren, kan de kapitein of diens plaatsvervanger 

beperkt laten passagieren. 
 

Artikel 18 -  Aanvang arbeidsdag, rusttijden en onderbrekingen 

 
1. De kapitein, of namens deze de betrokken chef van dienst, regelt de aanvang van de 

arbeidsdag, de duur van de rusttijden, alsmede de onderbrekingen voor het gebruiken der 
maaltijden. 

 Als onderbreking gelden slechts perioden van tenminste een half uur. 
 De werknemers worden in de gelegenheid gesteld gedurende een redelijke tijd koffie of thee 

te gebruiken. 
 
2. Op zaterdagen en op zondagen worden de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt tot 

hetgeen noodzakelijk is. 
 Hieronder bijvoorbeeld te verstaan hetgeen verband houdt met het waarnemen en het 

overgeven van de wachten en met de goede gang van huishoudelijke zaken aan boord. 
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Artikel 19  -  Veiligheid van opvarenden, schip, enz 

 
1. De kapitein kan alle bepalingen betreffende arbeidsduur en arbeidstijden buiten toepassing 

stellen, wanneer de veiligheid van opvarenden, schip, en/of lading en/of sleep en/of offshore-
installatie en/of het milieu dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt. 

 
2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, kan de kapitein ook werknemers die niet tot de 

dekdienst behoren, gelasten mee te werken ten behoeve van de veiligheid. 
 

Artikel 20  -  Wacht binnenslands tijdens zeedienst 

 
  1.  De scheepsofficieren zijn gehouden aan boord te blijven zolang zij geen toestemming 

van de kapitein hebben ontvangen om aan de wal te gaan. 
 

2. a. Het aanwijzen van scheepsofficieren tot het waarnemen van havenwacht geschiedt  
 door of namens de kapitein. De havenwachten worden volgens toerbeurtschema  
 gelopen en wel hoogstens één maal per twee wachten. 
 
 b. Dit toerbeurtschema wordt ingesteld na eerste vertrek uit een haven en blijft,  

onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gedurende de gehele periode zeedienst 
van kracht. 

              Nederlandse havens worden in dit verband gelijkgesteld met buitenlandse. 
 

 3.  a. Als leidraad voor het geven van gelegenheid tot recreatie aan de wal geldt, dat in de 
havens, waar zulks mogelijk is, iedere schepeling tenminste één maal in de twee 
etmalen - door de kapitein te bepalen - gelegenheid krijgt voor of na het verrichten van 
zijn dagtaak aan de wal te gaan. 

    Een ieder is niettemin gehouden, alvorens aan de wal te gaan, daartoe toestemming te 
vragen aan de kapitein, of aan degene, die hem vervangt. 

 
     b. Wordt een gevraagde toestemming geweigerd, dat vermeldt de kapitein de reden(en) in 

het scheepsdagboek. Overwegende bezwaren tegen het verlenen van toestemming zijn: 
veiligheid van opvarenden, schip en/of lading, een op handen zijnde vertrek en 
dergelijke. 

 
4.     De kapitein is bevoegd in verband met de aard van de dienstverlening ook in de     
     haven of op de rede de zeewacht te laten doorlopen. 

Artikel 21  -  Dienst na aankomst in de thuishaven 

 
Aan de scheepsofficier die aan boord van een schip thuisvaart nadat hij langer dan drie maanden buiten 
Nederland is geweest, wordt zo spoedig mogelijk vrijaf gegeven na het moment waarop het schip op de 
plaats van bestemming is aangekomen. 
 

 

HOOFDSTUK V - OVERWERK, TOESLAGEN E.D. 

Artikel 22  -  Overwerk 

 
1. Overwerk is werk dat wordt gevorderd nadat de normale arbeidsduur is volbracht. 
 
2. De werknemer aan wie de kapitein, of namens hem de betrokken chef van dienst, overwerk 

opdraagt, dient dit te verrichten. 
 
3. Het schrijven van overwerk geschiedt niet door werknemers. 

Als compensatie voor gemaakte overuren genieten zij een vaste vergoeding voor overwerk (VVO). 



 

CAO SVITZER OCEAN TOWAGE B.V. 2012-2013 12 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1 van dit Reglement bedraagt de VVO tijdens de 
dienst aan boord per maand op schepen in de zeesleepvaart 50 uurlonen à 152%. 
 

 4. Indien door omstandigheden aan boord een tweewachtenstelsel wordt gehanteerd in plaats van  
het gebruikelijke driewachtenstelsel en hierover door de kapitein met Svitzer Ocean Towage 
overleg is gepleegd, maken de desbetreffende schepelingen aanspraak op een vergoeding  voor 
overwerk.  
De vergoeding zal bestaan uit vier overuren per dag voor elke dag waarop het het 
tweewachtenstelsel wordt gehanteerd en deze uren zullen op basis van 100% worden uitbetaald. 

  
  5.  De VVO wordt per dag berekend volgens de formule 1/365 x 12 x de VVO per maand. 

 
  6.  De VVO wordt toegekend over elke dag waarop de werknemer in zeedienst, resp. 

havendienst dienst doet. 

Artikel 23  -  Toeslag zeesleepvaart 

 
De toeslag zeesleepvaart is op kostenneutrale wijze per 1 juli 2000 in de gages verwerkt. 

Artikel 24  -  Toeslag stationsdienst zeesleepvaart 

 
De werknemer die dienst doet op een zeesleepboot die op station ligt, heeft gedurende de periode 
van stationsdienst aanspraak op een toeslag ten bedrage van 26% van 11% van de gemiddelde gage 
per rang, uitgedrukt in een vast bedrag per dag, zoals vermeld in de gagetabel. 
Voor degenen die niet in aanmerking komen voor overwerkvergoedingen wordt als grondslag 
genomen 75% van de gemiddelde gage. 

Artikel 25  -  Towmaster-vergoeding 

 
Iedere werknemer die als towmaster dienst doet op enig object, ontvangt daarvoor een vergoeding per 
dag of gedeelte van de dag als vermeld in de gagetabel. 

Artikel 26 -  Bergingsgratificatie 

 
1. De werknemer doet hierbij afstand van het hem bij artikel 8:561 BWl toegekende recht op een 

aandeel in het door het schip eventueel te verdienen hulploon. In plaats daarvan wordt hem 
een bergingsgratificatie toegekend als bedoeld in het volgende lid.  

 
2. De kapitein en de werknemers van het schip dat bij een berging is betrokken ontvangen 

gezamenlijk drie procent (reizenboot), resp. zes procent (stationsboot) van het aan het schip 
toegerekende netto bergloon, hetwelk onder hen wordt verdeeld naar verhouding van het 
aandeel dat het schip in de berging heeft gehad, naar verhouding van de aanvangsgage en 
naar verhouding van de tijd, uitgedrukt in etmalen, gedurende welke men persoonlijk 
bergingswerk heeft verricht. 

 
3. Het in lid 2 bedoelde netto bergloon is het bruto door SVITZER Ocean Towage te ontvangen 

bergloon, verminderd met alle kosten aan derden . 
 
4. Het aan het schip toegerekende netto bergloon wordt verdeeld onder de kapitein en de 

schepelingen naar verhouding van de aanvangsgages volgens de Nederlandse CAO en naar 
verhouding van de tijd, uitgedrukt in etmalen, gedurende welke men persoonlijk bergingswerk 
heeft verricht. Aangezien de Nederlandse CAO niet meer voor alle functies de aanvangsgage 
vermeld, wordt de verhouding van de aanvangsgages vervangen door de volgende staffel: 

 
 Kapitein    20 
 Eerste WTK   17 
 Eerste Stuurman 14 
 Tweede WTK   12 
 Tweede Stuurman 10 
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 Derde WTK   10 
 Boatswain   06 
 Cook    06 
 Fitter    06 
 AB     05 
 OS/Wiper   04 
 Cadet    04 
 
5. De in lid 2 bedoelde werknemer ontvangt van SVITZER Ocean Towage een schriftelijke 

bevestiging van zijn aanspraak op een bergingsgratificatie. Daarin zullen zijn vermeld de 
naam van het schip, de naam of het administratienummer van het geborgen object, de datum 
waarop de berging werd voltooid en de contractvorm waaronder de berging werd uitgevoerd. 

 Bij de finale afrekening wordt in elk geval het aan het schip toegekende netto bergloon 
vermeld.   

Artikel 27  -  Vakantietoeslag 

 
1. De werknemer heeft jaarlijks op 1 mei aanspraak op een vakantietoeslag ten grootte van zijn 

verlofgage. De vakantietoeslag wordt berekend over de gedurende de referteperiode  
 (1 mei tot 1 mei) genoten gage. 
 Gedeelten van een maand worden proportioneel in aanmerking genomen. 
 
2.  De vakantietoeslag wordt in één keer, zo spoedig mogelijk na 1 mei (doch zeker voor 31 mei), 

uitbetaald. 
 
3. Voor zover de vakantietoeslag is begrepen in de uitkeringen krachtens de Wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) , bestaat geen aanspraak op deze toeslag jegens de 
werkgever over dagen, waarop genoemde uitkeringen worden toegekend. 

 
4. Bij het einde van het dienstverband heeft de scheepsofficier recht op betaling van de hem nog 

toekomende vakantietoeslag. Deze wordt proportioneel berekend over de periode van het 
dienstverband waarover nog geen vakantietoeslag was verrekend, vermeerderd met het 
tegoed aan periodiek- en compensatieverlof. 

Artikel 28  -  Vergoeding bestemming wachtend 

 
De werknemer heeft aanspraak op een onkostenvergoeding als vermeld in de gagetabel, voor elke 
dag dat hij in opdracht van de werkgever in een hotel buiten Nederland verblijft. 
 
Aanbevolen wordt de werkelijk gemaakte onkosten te declareren aan de hand van gedagtekende 
bonnen of kwitanties, teneinde de vergoeding netto te kunnen uitkeren, met dien verstande dat de 
totale kosten het in dit lid bedoelde bedrag niet te boven gaan. 

Artikel 29  -  Oorlogstoeslag, molestverzekering en molestuitkering 

 
In beginsel zullen werknemers niet anders dan op basis van vrijwilligheid te werk worden gesteld in 
gebieden waar sprake is van oorlogshandelingen. In geval werknemers dienst doen op schepen in een 
gebied waar oorlogshandelingen plaatsvinden of daarmee vergelijkbare omstandigheden heersen, hebben 
zij per dag recht op een toeslag van 100% van het dagloon gedurende de periode dat het schip zich in het 
gebied bevindt.  
De toeslag geldt niet over het verlof opgebouwd in deze periode.  
 
Aanspraak op de toeslag bestaat voor de dag van aankomst, voor elke dag dat het schip zich in het gebied 
bevindt en voor de dag van vertrek. Hierbij geldt een minimum van 5 dagen. 
 
De geografische begrenzing van voornoemd gebied en tijdstip waarop het recht op toeslag ontstaat, worden 
bepaald aan de hand van de volgende criteria: 
-het gebied wordt door de Control Risk Group (CRG) op een van de twee punten “Travel” en “Security” met 
“extreme” en de ander met “high” aangeduid.  
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-het gebied moet zijn opgenomen in de lijst van “War Risk Trading Warranties” ten behoeve van de 
cascoverzekeringen van zeeschepen 
-er is een negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een bepaald land/gebied 
afgegeven.  
Aan alle drie de voorwaarden moet worden voldaan.  
 
In afwijking van het bovenstaande zullen partijen binnen 14 dagen in overleg treden, mocht een der partijen 
van mening zijn dat de regeling in de gegeven omstandigheden onredelijk en/of onbillijk uitwerkt.  
Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de 
rechtbank.  
De regeling gaat in per 1 mei 2007. 
 
Deze overeenkomst laat onverlet het bepaalde in artikel 437 Wetboek van Koophandel. 

 
De werkgever zal zich bij de Vereniging Zeerisico 1967 verzekeren tegen het risico van ongeval als 
bedoeld in het Reglement voor de Molestregeling 1967. De premie voor deze verzekering is voor rekening 
van de werkgever. De werkgever zal op verzoek van de scheepsofficier een exemplaar van genoemde 
regeling aan hem verstrekken. 

 
De werkgever staat, gedurende de periode dat het schip zich bevindt in voornoemd gebied, garant voor 
een uitkering aan de erfgenamen van de kapitein, indien deze overlijdt als gevolg van een molestongeval 
zoals omschreven in het Reglement voor de Molestregeling van De Vereniging Zeerisico 1967 en een door 
de betrokken werknemer privé afgesloten levensverzekering niet uitkeert wegens molest. De hoogte van 
de uitkering zal niet meer zijn dan (het totaal van) de verzekerde som(men) van de privé 
levensverzekering(en), echter met een maximum van € 226.890,11. 
 

HOOFDSTUK VI - VERLOF 

Artikel 30 -  Compensatieverlof 

 
Ter compensatie voor het werken op zaterdagen, zon- en feestdagen, wordt de werknemer voor elke 
kalenderdag waarop hij op- of afstapt, dan wel actieve dienst verricht 0,434 kalenderdag compensatie-
verlof toegekend.  

Artikel 31  -  Periodiek verlof 

 
1. De werknemer heeft voor ieder kalenderjaar dat het dienstverband heeft geduurd, aanspraak 

op periodiek verlof volgens de hierna vermelde tabel. 
 
 leeftijd op 1 januari       kalenderdagen verlof (incl. ADV-dagen)

1
 

 
 jonger dan 30 jaar  43 
 30 tot 40 jaar 44 
 40 tot 50 jaar 47 
 50 jaar 50 
 51 jaar 51 
 52 jaar 53 
 53 jaar 54 
 54 jaar 56 
 55 jaar 58 
 56 jaar 60 
 57 jaar 61 
 58 jaar 63 
 59 jaar 66 
 60 jaar 67 
 61 jaar 68 
 62 jaar 69 
 63 jaar 70 
 64 jaar 71 
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 De werknemer die een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is geweest, resp. zal zijn, heeft 
recht op een evenredig deel van het bij zijn leeftijd genoemde verlof. 

 
 In de hierboven staande verlofschaal worden de extra verlofdagen voor ouderen geacht te zijn 

begrepen.  
 
2. De werknemer die tengevolge van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, heeft aanspraak op 

periodiek verlof volgens lid 1 van dit artikel over het tijdvak van zes maanden waarin de arbeid 
niet verricht werd. Na een tijdvak van zes maanden heeft de werknemer recht op het wettelijk 
bepaalde aantal verlofdagen (28 kalenderdagen op jaarbasis) over het tijdvak waarin de 
arbeid niet werd verricht, met dien verstande dat de tijdvakken worden samengesteld als zij 
elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen.  

 
3.  Periodiek verlof toegekend volgens artikel 31. Tevens wordt aan werknemers de mogelijkheid 

geboden om te varen in een systeem van 1 op -1 af.  Binnen de sector koopvaardij is 
bovendien een pensioenarrangement samengesteld bestaande uit een ouderdomspensioen, 
een prepensioen en de levensloopregeling. Dit samenstel maakt het mogelijk voor de 
zeevarende om met 60 jaar met pensioen te kunnen. De afspraken zijn gemaakt om de 
werkdruk voor oudere werknemers te verminderen waardoor de uitval ten gevolge van 
arbeidsongeschiktheid zal verminderen en zodoende werknemers in te staat te stellen gezond 
hun pensioen te bereiken.  

 

Artikel 32  -  Verlofverlening 

 
1. De uitzendtermijn bedraagt als regel 13 weken. Indien aflossing na 13 weken dienst te hebben 

gedaan niet mogelijk is, zal de aflossing plaats vinden in de periode die aanvangt op het 
moment dat de werknemer 12 weken dienst heeft gedaan en eindigt op het moment dat de 
werknemer 14 weken dienst heeft gedaan. 

 
2. Indien de aflossing aan het einde van deze periode niet heeft plaatsgevonden ontvangt de 

schepeling ingaande de 15e week (99e dag) waarop hij dienst doet een toeslag van 10% van 
de daggage. Indien de werknemer op eigen verzoek langer dienst doet dan 14 weken, wordt 
geen toeslag betaald. 

 
3. Na bovengenoemde dienstperiode heeft de werknemer aanspraak op een verlofperiode 

volgens de hierna vermelde tabel: 
 

  leeftijd op 1 januari verlofperiode 
 

  tot 40 jaar tenminste 50% van de voorafgaande dienstperiode; 
  40 tot 50 jaar tenminste 55% van de voorafgaande dienstperiode; 

  50 jaar en ouder tenminste 60% van de voorafgaande dienstperiode. 
 
4. Werknemers  kunnen dienst doen in een  

            “varen : verlofverhouding = 1 : 1” voor zover dit praktisch uitvoerbaar is. Mocht invulling 
hiervan  niet mogelijk zijn dan kan de rederij een verzoek afwijzen.  De rederij zal de afwijzing 
schriftelijk motiveren. De financiering van het extra verlof  komt geheel voor  rekening van de 
werknemer. Betrokkene dient ter zake een schriftelijk verzoek in zes maanden voor de 
gewenste ingangsdatum. De “varen : verlofverhouding” wordt vastgelegd voor minimaal een 
periode van  1 jaar. 

 
5. Voor elke kalenderdag, niet zijnde een dag van actieve dienst, opstapdag, afstapdag, 

cursusdag (in opdracht van de werkgever, dag van walplaatsing, kantoordag, kort verzuim of 
organisatieverlof, wordt van het tegoed aan verlof één kalenderdag afgeschreven. 

 
6. De werknemer heeft tijdens verlof aanspraak op verlofgage. 

 
7. Het verlof wordt in Nederland verleend. Op schriftelijk verzoek van de werknemer kan de 

werkgever toestaan dat het verlof elders wordt genoten. 
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 8. De werkgever draagt zorg voor de meest doelmatige en economische wijze van reizen 

van/naar het schip en neemt de kosten daarvan binnen Nederland voor zijn rekening. 
 
 9. De werkgever stelt, zoveel mogelijk rekening houdend met de verlangens van de werknemer, 

het tijdvak van het verlof zo tijdig vast, dat de werknemer voorbereidingen kan treffen voor de 
besteding van het verlof. 

 
10. De werkgever zal het verlof niet onderbreken, behoudens bij omstandigheden van dringende 

aard. 
 In geval van niet te vermijden onderbrekingen, of van verschuivingen van de ingangsdatum 

van verlof, zal de werkgever de daaruit voortvloeiende, aantoonbare schade naar redelijkheid 
en billijkheid vergoeden. 

 
11. Het verloftegoed wordt op de gageafrekening vermeld. 
 
12. De werknemer wordt op zijn schriftelijk verzoek de gelegenheid geboden zijn tegoed aan 

verlof vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te genieten tot een maximum van 
55 kalenderdagen. Het verzoek dient tenminste zes maanden vóór het bereiken van 
genoemde leeftijd te worden ingediend. 

 
13. Bij het einde van het dienstverband zal het nog niet genoten verlof worden uitbetaald. 

Daarbij zal worden meegerekend de opbouw van periodiek verlof over het nog tegoed staande 
compensatieverlof. 

 
14. De werkgever is bereid om in buitengewone omstandigheden van privé-aard de kapitein toe te 

staan verlof op voorhand (tot een maximum van twee maanden) te verlenen. 
 
15. In bijzondere gevallen kan overleg gepleegd worden over een tijdelijke onderbreking van het 

dienstverband (zonder doorbetaling van gage en verdere emolumenten) zulks uitsluitend ter 
beoordeling van de werkgever en mits één en ander in overeenstemming gebracht kan worden met 
het vaar- en verlofschema in het algemeen. Verzoeken daartoe dienen door de kapitein schriftelijk 
aangevraagd te worden. 

  De beoordeling of er sprake is van bijzondere omstandigheden van privé-aard ligt 
uitsluitend bij de werkgever. 

Artikel 33 -  Rustperiode 

 
Indien een werknemer na een vermoeiende reis naar een schip in het buitenland onmiddellijk, of vrijwel 
onmiddellijk, na aankomst aan boord wordt geplaatst, zal de kapitein er naar streven, dat de werknemer 
voor de tewerkstelling een rustperiode van voldoende duur kan genieten. 
 
De kapitein die het, met het oog op de veilige vaart, niet verantwoord vindt om onmiddellijk na 
een lange, vermoeiende reis naar het schip, uit te varen, kan een redelijke rustperiode 
genieten. 
De kapitein deelt zijn beslissing ter zake tijdig mede aan de werkgever en aan de 
opdrachtgever. 

Artikel 34 -  Kort verzuim 

 
Als de werknemer zich bevindt in het land waar hij thuishoort, heeft hij op zijn verzoek, boven zijn 
eventuele aanspraken op verlof, in de hierna te noemen gevallen recht op vrijaf met behoud van gage 
over het daarbij vermelde aantal kalenderdagen; 
 
 I 4 dagen i.v.m. het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of één van de kinderen; 
 II 3 dagen i.v.m. het overlijden van één van de behuwd-kinderen; 
 III 2 dagen i.v.m. het overlijden van één der ouders, schoonouders of grootouders; 
 IV 2 dagen bij het huwelijk van de werknemer; 
 V 1 dag i.v.m. het huwelijk van een kind en bij het huwelijk of overlijden van een broer, 

zuster, zwager of schoonzuster. 
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Artikel 35  -  Organisatieverlof 

 
kaderleden van Nautilus International hebben, indien zij zich in Nederland bevinden en hun 
organisatie daarom verzoekt, jaarlijks recht op  
 
1. 5½ kalenderdagen  
 
en overige leden  
 
2. 4  kalenderdagen  
vrijaf met behoud van verlofgage, voor het bijwonen van door hun organisatie belegde vergaderingen. 
 
Voor werknemers die als adviseurs van de werknemersdelegaties de onderhandelingen over 
vernieuwing van deze CAO bijwonen, worden de hierboven genoemde aantallen vermeerderd met het 
daartoe benodigde aantal dagen, doch met een maximum van 5 kalenderdagen, tenzij deze extra 
dagen reeds anderszins worden gecompenseerd. 
 
HOOFDSTUK VII - OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Artikel 36 -  Cursus scheepsmanagement 

 
1. De MBO- of HBO-opgeleide officier, die voldoet aan de voor hem geldende 

eindbevoegdheidseisen kan, indien hij door de werkgever geschikt wordt geacht om binnen 
afzienbare tijd de functie van kapitein of 1e werktuigkundige te vervullen, op rekening van de 
werkgever - op een in overleg met de werkgever vast te stellen tijdstip - deelnemen aan de e 
cursus Scheepsmanagement. 

 
2. De in lid 1 bedoelde officier zal gedurende de duur van de cursus geen gage ontvangen, doch 

een studie-uitkering ter hoogte van de voor hem geldende verlofgage. 
 
3. De betrokken officier is verplicht de in lid 2 bedoelde studie-uitkering en de met de cursus 

verband houdende kosten (pro rata) terug te betalen, indien hij: 
 - na beëindiging van de cursus zich niet beschikbaar stelt voor dienst aan boord van enig 

vaartuig waarvoor SVITZER Ocean Towage bemanning levert, in tenminste dezelfde rang 
als waarin hij dienst deed bij de aanvang van de cursus; 

 - ontslag neemt binnen vier jaar na beëindiging van de cursus; 
 - wordt ontslagen om een dringende reden in de zin van de Wet. 

Artikel 37 -  Bijscholing 

 
De werkgever zal - mede teneinde de veiligheid ter zee te  vergroten - zo goed als mogelijk is 
bevorderen, dat de werknemers de kennis, die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie aan 
boord, op een zo hoog mogelijk peil houden; dan wel uitbreiden met kennis omtrent nieuwe 
ontwikkelingen in hun beroep. 
Indien daartoe - naast het raadplegen van vakliteratuur - ook het volgen van schriftelijke of 
mondelinge herhaling- of bijscholingscursussen naar de mening van de werkgever gewenst – dan wel 
noodzakelijk - is, zal hij dit onder de aandacht van de werknemers brengen en deze aanmoedigen om 
zich voor het volgen van een dergelijke cursus op te geven. 
De werkgever zal, wanneer een schepeling zich voor het volgen van een mondelinge cursus, als in de 
aanhef van dit artikel bedoeld, wenst in te schrijven, met het verlenen van zijn verlof zoveel als 
mogelijk is rekening houden met de aanvang- en de einddatum van de cursus. 
Een verzoek om in de gelegenheid te worden gesteld een dergelijke cursus te mogen volgen, zal zo 
spoedig mogelijk worden ingewilligd, waarbij rekening moet worden gehouden met reeds door andere 
werknemers gedane verzoeken en het bestand aan werknemers bij de werkgever. 
Wanneer de werkgever een werknemer opdraagt om een op het beroep gerichte applicatiecursus, dan 
wel een door de werkgever georganiseerde bedrijf- of scholingscursus of -bijeenkomst te volgen, 
worden de kosten van dergelijke cursussen worden gedragen door de werkgever.  
 
In het kader van dit artikel zal bijzondere aandacht worden besteed aan het doen volgen van 
brandweercursussen. 
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Artikel 38  -  Pensioencursus 

 
De werknemer zal voorafgaande aan zijn pensionering de werkgever verzoeken tot het bijwonen van 
een cursus ter voorbereiding op de pensionering. De aan het bijwonen van bedoelde cursus 
verbonden kosten zullen worden vergoed tot het maximum genoemd in de gagetabel. 
 
HOOFDSTUK VIII - VERZEKERINGEN 

Artikel 39 -  Zorgverzekering 

 
SVITZER Ocean Towage zal de werknemers een bijdrage in de zorgverzekering toekennen van €  60,75 
per maand. Op deze uitkomst zal de bijdrage die aan de werkgever wordt doorberekend door de OWM 
AZVZ in mindering worden gebracht.  
Het bedrag dat resteert, zal maandelijks middels een bruto werkgeversbijdrage aan de werknemers 
betaalbaar worden gesteld.  
Partijen zullen overleg hebben wanneer in de toekomst, door bijvoorbeeld wetswijzigingen in het kader 
van de zorgverzekering de werkgeverslasten stijgen. 

Artikel 40  -  WIA-verzekering t.b.v. Nederlandse werknemers in het buitenland 

 
1. De werkgever sluit bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) een 

vrijwillige verzekering ingevolge de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voor 
zover dit ingevolge deze wet mogelijk is ten behoeve van de Nederlandse werknemers, die op 
aanwijzing van de werkgever in het buitenland wonen en die niet reeds op grond van een 
verdragsregeling verplicht verzekerd zijn, ingevolge de WIA. De uit hoofde van deze vrijwillige 
verzekering verschuldigde premie wordt op de zelfde wijze opgebracht als die krachtens de 
verplichte WIA-verzekering en is gebaseerd op het uitkeringsdagloon, met inachtneming van 
het voor de verplichte WIA-verzekering geldende maximum, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering 

 
2. De werkgever zal de Nederlandse werknemer, die zich vrijwillig en op eigen initiatief heeft 

gevestigd in het buitenland en die een vrijwillige WIA-verzekering bij het UWV wenst te 
sluiten, daartoe bij de genoemde uitvoeringsinstelling aanmelden. 

 De uit hoofde van deze verzekering verschuldigde premie is geheel voor rekening van de 
verzekerde en kan door de werkgever op zijn tegoed worden ingehouden, indien de 
werkgever zich belast met de afdracht. 

Artikel 41 -  Verzekering bagage 

 
Voor de periode gedurende welke de werknemer aan boord dienst doet - waaronder mede begrepen 
het reizen naar en van het schip - zal de werkgever voor de gevolgen van diefstal, beschadiging en 
vermissing van de persoonlijke eigendommen van de werknemer voor haar rekening nemen.  
De voorwaarden waaronder vergoeding zal plaatsvinden zullen in samenspraak met de medewerkers 
in de personeelsvergadering worden vastgesteld en ter kennis van de werknemer worden gebracht. 
 
HOOFDSTUK IX - DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 42  -  Tanks schoonmaken 

 
Het schoonmaken van ladingtanks zal slechts op basis van vrijwilligheid geschieden. 

 

Artikel 43 -  Vergoeding reiskosten in Nederland 

 
1. De werknemer die in opdracht van de werkgever reist, heeft recht op vergoeding van de 

kosten van reizen tussen de plaats waar hij de opgedragen werkzaamheden moet verrichten 
en zijn woonplaats. 

 



 

CAO SVITZER OCEAN TOWAGE B.V. 2012-2013 19 

2. De reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse trein- en/of streekvervoer 
(ongeacht of van deze vervoermiddelen is gebruik gemaakt) en volgens de kilometertabel 
Nederlandse Spoorwegen. 

 Niet vergoed worden de kosten van plaatselijk vervoer. 
 
3. Voor werknemers die hun woonplaats buiten Nederland hebben, geldt de 

reiskostenvergoeding uitsluitend voor het traject in Nederland. 
 
4. Met toestemming van de werkgever kunnen taxi- of hotelkosten worden vergoed in die 

gevallen waarin, gelet de ligplaats van het schip en het noodzakelijke tijdstip van reizen, 
gebruik van openbaar vervoer niet mogelijk is, dan wel in redelijkheid niet kan worden 
verwacht. 

 Indien met toestemming van de werkgever een z.g. Schipholtaxi of een treintaxi wordt 
gebruikt, worden de kosten daarvan vergoed. 

 
Artikel 44 - Vakbondscontributie 

 
SVITZER Ocean Towage stelt de medewerkers met ingang van 1 mei 2007 in de gelegenheid 
gebruik te maken van de fiscale faciliteit ten aanzien van de vakbondscontributie. 
Nautilus International zal aan hun leden in de maand oktober van enig jaar een overzicht 
verstrekken van betaalde vakbondscontributie. De medewerker dient dit overzicht vóór 1 
december in te leveren bij de werkgever. 

Artikel 45  -  Keuringen 

 
Medische keuringen van werknemers geschieden door een door SVITZER Ocean Towage aan te 
wijzen Arbodienst. 
 
De reiskosten van de woonplaats van betrokken werknemer naar de Arbodienst worden vergoed, op 
basis van de kosten van openbaar vervoer, 2e klasse.  

Artikel 46 -  Repatriëring bij ziekte enz. van naaste verwanten 

 
1. In geval van ernstige ziekte met mogelijk levensgevaar, respectievelijk in geval van overlijden 

van een familielid zullen de kosten van een eventuele repatriëring en de eventuele uitzending 
van een plaatsvervanger als volgt worden gedragen: 

 
 Voor echtgenote of kind(eren) of (een der) ouders een tegemoetkoming van de werkgever van 

100%; voor een broer, zuster, zwager of schoonzuster 50%. 
 
 In alle overige gevallen is het ter beoordeling van de werkgever of in de eventuele 

repatriëringkosten en de kosten van uitzending van een plaatsvervanger zal worden 
bijgedragen. 

 
2. De vraag, of er sprake is van mogelijk levensgevaar, is afhankelijk van het overleg tussen de 

behandelende arts en een door de werkgever aan te wijzen arts. De beslissing over een 
repatriëring berust bij de directie van de werkgever. 

 
3. Onder kinderen worden in de zin van dit artikel verstaan: de wettige, gewettigde, pleeg- of 

stiefkinderen, ongehuwd en tot het huisgezin behorend. 
 
4. Onder kosten van repatriëring worden eveneens gerekend: alle daarmede verband houdende 

kosten, zoals communicatiekosten tussen de rederij en het schip/de agent, het bagagevervoer 
enz. 

Artikel 47  -  Kosten communicatie met huisgenoten 

 
1. Werknemers kunnen tijdens de reis waar mogelijk gebruik maken van het emailsysteem aan 

boord om berichten te versturen, met dien verstande dat dit beperkt blijft tot tekst en niet 
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voorzien van bijlagen en grafische bestanden. 
 
2. Werknemers zijn gerechtigd om 1 keer per week, afhankelijk van de mogelijkheid een 

tekstbericht te versturen per sms. 
 
3. Het begrip 'huisgenoten' moet ruim worden geïnterpreteerd. Hiertoe dienen bijvoorbeeld ook 

de ouders van een gehuwde werknemer te worden gerekend. 

Artikel 48  -  Conduiterapport 

 
Conduiterapporten dienen schriftelijk te worden opgemaakt en voor kennisneming te worden mede 
ondertekend door de desbetreffende werknemer. Indien deze weigert mede te ondertekenen, wordt 
daarvan in het rapport melding gemaakt. 
 

Artikel 49  -  Vrijdom van bagage 

 
De werknemer die per vliegtuig naar/van het schip moet reizen, mag - naast de door de 
desbetreffende luchtvaartmaatschappij toegestane vrije handbagage - 40 kg bagage met zich 
meevoeren, zonder dat hem hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
 
De werknemer is verplicht om in opdracht van of namens de werkgever kleine zaken, b.v. onderdelen 
en documenten, mee te nemen voor aflevering aan boord of op het kantoor van de werkgever. 
De eventuele kosten daarvan komen ten laste van de werkgever. 

Artikel 50 -  Werkkleding 

 
1. De werkgever zal aan de werknemer voldoende geschikte werkkleding in bruikleen 

verstrekken, dan wel er voor (doen) zorgdragen dat deze in voldoende mate aan boord in 
voorraad is. 

 
2. De werknemer is verplicht de werkkleding te gebruiken en is gehouden deze in goede staat te 

houden. 
 
3. De werkgever zal - op zijn kosten - zorgdragen, dat voldoende op het werk van de werknemer 

gerichte veiligheids- en beschermingsmiddelen aan boord aanwezig zijn. Aan de werknemer 
zal eenmaal per jaar een paar veiligheidsschoenen ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 51  -  Uitgassen 

 
Indien in verband met het uitgassen het schip buiten Nederland de kapitein de werknemer order geeft 
het schip te verlaten, zorgt de werkgever voor voeding en/of logiesgelegenheid aan de wal. 

Artikel 52  -  Veiligheid, gezondheid, hygiëne 

 
1. Aan boord kan de grootst mogelijk veiligheid slechts worden bereikt, indien met de inzichten van de 

bedrijfsleiding en de scheepsofficieren rekening wordt gehouden. Hierbij dient grote prioriteit te 
worden toegekend aan de kwaliteit en de omgeving van de arbeidsplaats, waarbij o.m. kan worden 
gedacht aan: 

    - voorkomen van bezwarende omstandigheden; 
    - gezondheid; 
    - zwaarte van de arbeid; 
    - gevaar; 
          - lawaai en trillingen. 

 
2.    De werkgever zal, rekening houdende met de wettelijke voorschriften en de ILO-conventie  
 nr.134, ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne aan boord, daartoe 

strekkende regelingen opstellen. Deze regelingen zullen in elk geval bevatten: 
    - voorschriften ter beveiliging van een ieder, die zich aan boord bevindt; 
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 - de verplichtingen van de scheepsofficier om elke onveilige situatie (w.o. begrepen het 
werken met giftige stoffen en gassen) te melden en de wijze waarop deze melding 
plaatsvindt;  

  - hoe moet worden gehandeld bij een onveilige situatie. 
 
   3. Bij het instellen van een veiligheidscursus, het geven van veiligheidsinstructies, het opstellen van 

veiligheidsprogramma's en het geven van veiligheidsvoorlichting dient ook aandacht te worden 
besteed aan: 

    - ieders belang bij de veiligheid (voorkoming van menselijk leed); 
    - het bevorderen van het inzicht dat veiligheid nodig is; 

 - ieders verantwoordelijkheid voor de veiligheid; 
    - het voorkomen van ongevallen en ziekte; 
    - de beperking van ongevaloorzaken; 
    - de wijze, waarop de veiligheid in de werkmethoden wordt geïntegreerd; 

 - hoe iedereen aan de bevordering van de veiligheid kan meewerken; 
    - veiligheidsacties aan boord en binnen de rederij; 
    - gerichte informatie aan de zeevarenden inzake de veiligheid; 

 - ongevallenstatistieken; 
 - goed gebruik van beschuttingsmiddelen. 
 

   4. Er zal met voortvarendheid naar worden gestreefd dat degene, die belast is met de medische 
verzorging van de scheepsofficieren aan boord en/of verantwoordelijk is voor de scheepsapotheek 
een stageperiode in een medische inrichting heeft volbracht. 

 
   5. De werkgever zal - op haar kosten - zorgdragen, dat voldoende goedgekeurde 

beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld, zoals werkhandschoenen, 
veiligheidshelmen, veiligheidsgordels, veiligheidsbrillen, veiligheidsmaskers en 
beschermingsmiddelen tegen geluidsoverlast. Voorts zal de scheepsofficier tenminste eenmaal per 
jaar via en op kosten van de werkgever veiligheidsschoenen kunnen aanschaffen. 

 
   6. De werkgever en de scheepsofficieren zullen de veiligheid aan boord in de ruimste zin van het 

woord bevorderen. 
De scheepsofficier is verplicht de door of namens de rederij uitgevaardigde instructies en 
procedures inzake de veiligheid in het algemeen en het veilig werken in het bijzonder na te leven. 
De scheepsofficier zal de voorgeschreven beveiligingen toepassen en de persoonlijke 
beschuttingsmiddelen gebruiken. 

Artikel 53 -  Leefbaarheid schepen 

 
1. De werkgever zal de hierna genoemde, in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie 

ontworpen documenten zo goed als mogelijk is naleven. 
 
 - Convention concerning crew accommodation on board ships (supplementary 

provisions), 1970; 
 - Recommendation concerning air condition of crew accommodation and certain other 

spaces on board ships, 1970; 
 - Recommendation concerning control of harmful noise in crew accommodation and 

working spaces on board ships, 1970; 
 - Recommendation concerning seafarers welfare at sea and in port, 1987. 

 
2.          Gedurende de looptijd van de CAO zal de rederij in het kader van verbetering van de                                                                                       

leefbaarheid zorgdragen voor gratis verstrekking van soft drank aan boord, voor het plaatsen 
van internet op alle schepen en zal het recreatiebudget verhoogd worden tot € 550 per schip.  

 
3. De werkgever en de werknemers zullen periodiek overleg voeren en afspraken maken met 

betrekking tot de inrichting van de accommodatie op de schepen waarop de werknemers 
moeten dienstdoen, evenals over de voorzieningen voor recreatie. 

 
4. Vanuit het ISM shipmanual is het volgende van toepassing: 
             QUOTE 
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 In principle employees must obey the SVITZER GROUP DRUG & ALCOHOL and the 
SVITZER ALCOHOL, DRUG AND SUBSTANCE ABUSE policies, however the following 
exemptions are made for the SVITZER Ocean Towage vessels: 

 the Company allows a moderate use of alcohol on its vessels, however, Svitzer employees, 
contractors and sub contractors will be required to be free from the influence of alcohol at all 
times whilst at work on company ships/sites/offices. Crew members returning from shore 
leave will be required to be free from such levels of alcohol that may impair their judgement 
and which may pose a risk to themselves and others. The level of alcohol in the blood/urine 
should be no more than that permitted by local national laws for the driving of motor vehicles. 

 The Company will follow Netherlands legislation on drug testing.  
 UNQUOTE 
 
5.          In afwijking van punt 4 zal gedurende de looptijd van de CAO 2010 worden overgestapt naar 

het algemeen gekende beleid binnen de Svitzer Group. 

Artikel 54  -  Verstrekking van bedde- en linnengoed, voeding e.d 

 
1. De werkgever treft in overleg met de medewerkers  in de personeelsvergadering regelingen 

ter zake van de verstrekking aan boord van het schip van bedde- en linnengoed en het op zijn 
kosten wassen van dienst- en werkkleding, alsmede van de verstrekking van voeding, koffie 
en thee. 

 
2. De krachtens het vorige lid opgestelde regelingen zullen aan boord van de desbetreffende 

schepen bekend worden gemaakt. 

Artikel 55  -  Achtergebleven bezittingen 

 
1. Indien een werknemer in het buitenland achterblijft is de kapitein verplicht de bezittingen, die 

aan boord worden aangetroffen, op te slaan nadat daarvan ten overstaan van twee 
opvarenden een inventarislijst is opgemaakt. Deze lijst dient door de twee opvarenden, 
alsmede door de kapitein, te worden ondertekend. 

 
2. De werkgever draagt zorg dat de bezittingen binnen een redelijke termijn ter beschikking van 

betrokkene, zijn echtgenote of andere belanghebbende of - indien het een minderjarige 
werknemer betreft - zijn ouders of voogd worden gesteld. Bezittingen, die niet binnen een 
maand, nadat zij ter beschikking zijn gesteld, zijn afgehaald, kunnen door de werkgever op 
kosten van de eigenaar worden opgeslagen. 

 
3. Mocht blijken, dat het achtervaren of achterblijven van bezittingen aan boord te wijten is aan 

de schuld of nalatigheid van de werknemer, dan is de werkgever gerechtigd eventueel 
gemaakte kosten voor vervoer, c.q. opslag, van de bezittingen aan hem in rekening te 
brengen, c.q. deze te doen verrekenen met zijn eventueel tegoed aan gage of andere 
uitkeringen uit hoofde van verlof, overwerk etc.; rekening houdende met de wettelijke 
bepalingen te dien aanzien. 

 
4. Bezittingen, die binnen een jaar na de beschikbaarstelling niet zijn afgehaald, kunnen door de 

werkgever, hetzij worden verkocht, waarna de opbrengst onder aftrek van de gemaakte 
kosten ten gunste van de betrokken werknemers wordt gestort bij de kas der gerechtelijke 
consignaties - hetzij worden vernietigd. 

 
5. De werkgever noch de kapitein, dragen verantwoordelijkheid voor de staat waarin de 

goederen zich bevinden. 

 

Artikel 56 -  Informatie en werkgelegenheid 

 
Partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten, hierna te noemen partijen, stellen vast, dat in het 
verleden reeds vele belangrijke aanzetten zijn gegeven door een gezamenlijke aanpak van het 
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werkgelegenheidsbeleid in ruime zin. 
Partijen onderkennen, dat de mogelijkheden voor dit beleid worden begrensd door de mate waarin 
betrokken ondernemingen kans zien concurrerend schepen te exploiteren bemand met onder de 
C.A.O.'en varende schepelingen. Binnen deze mogelijkheden opteren partijen voor een beleid dat ten 
principale voorrang geeft aan het nationale zeevaartbelang en daarmede aan de Nederlandse 
werkgelegenheid. 
 
Partijen stellen zich positief op ten opzichte van experimenten welke in overleg en na 
overeenstemming te hebben bereikt worden uitgevoerd met het doel bemanningsstructuren zowel 
kwalitatief als kwantitatief aan te passen aan de eisen, die vanuit een operationeel en sociaal oogpunt 
aan een moderne bedrijfsvoering kunnen worden gesteld. 
 
Bij de uitwerking van deze intentie zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen: 
1. wettelijke maatregelen; 
2. bedrijfstakoverleg; 
3. het ondernemingsbeleid. 
 
ad 1.    Wettelijke maatregelen 
 
Ter bevordering van de werkgelegenheid van Nederlanders hebben werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de koopvaardij een unaniem advies uitgebracht binnen het kader van de 
Raad voor de Arbeidsmarkt. Dit advies heeft zijn uitwerking gevonden in de Regeling 
Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart, welke door partijen in acht zal worden genomen. 
 
ad 2.     Bedrijfstakoverleg 
 
a. Met inachtneming van de Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart (RAZ) zullen partijen 

in het gezamenlijk verband van werkgevers- en werknemersorganisaties nagaan, of het 
aanbod van Nederlandse scheepsgezellen substantieel achterblijft bij de behoefte om de 
onder de werking van de C.A.O.'en vallende arbeidsplaatsen door Nederlanders te doen 
innemen. Voorts zal in onderling overleg worden nagegaan welke maatregelen getroffen 
dienen te worden en zal een actief beleid worden ontwikkeld betrekking hebbende op de 
werving van Nederlandse scheepsgezellen. 

 
b. Partijen zullen de totstandkoming van doelmatige opleidingen voor Nederlandse 

scheepsgezellen krachtig bevorderen. 
 
ad 3.     Het ondernemingsbeleid 
 

 a.  Onverkort de rechten of toekomstige rechten van de ondernemingsraden zullen daar waar plannen 
ter voorbereiding liggen, die nadelig gevolgen hebben op de werkgelegenheid, de vakorganisaties 
in eerste instantie geïnformeerd worden. 

 
   b.  Tenminste eenmaal per jaar worden de vakorganisaties uitgenodigd voor een informatieve 

bespreking van de algemene situatie van het zeescheepvaartbedrijf; alsmede over de 
vooruitzichten van dat bedrijf, zulks met name met het oog op de werkgelegenheid van de onder de 
C.A.O.'en vallende zeevarenden. 

    Het doel van deze bespreking is aan hen zodanige informatie te verstrekken, dat zij de 
werkgelegenheidsontwikkeling van deze zeevarenden naar behoren kunnen volgen. 

 
   
 
 
 
c.  Indien de werkgever plannen - waaronder investeringsplannen - voorbereidt, die tot een duidelijke 

verandering in de bedrijfssituatie in de zeescheepvaart aanleiding geven en die voorzienbare 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin voor de 
zeevarenden, dan wel een aantasting van de bestaande rechtspositie van een groep zodanige 
werknemers met zich brengen, dan zullen de vakorganisaties tijdig over deze problemen worden 
geïnformeerd.  
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Het tijdstip moet zodanig worden gekozen, dat beïnvloeding van de voorgenomen plannen, 
alsmede de te verwachten gevolgen, nog mogelijk is. De door de werkgever te verstrekken 
informatie zal de vakorganisaties inzicht moeten geven in de overwegingen, die aan de 
voorgenomen plannen ten grondslag liggen, de aard en de omvang daarvan, alsmede te 
verwachten werkgelegenheidseffecten en de gevolgen voor de bestaande rechtspositie van de 
bedoelde zeevarenden. 

 
   d.  De werkgever zal de vakorganisaties een kopie verstrekken van de gegevens, welke in het kader 

van de RAZ worden verstrekt. 
 

   e.  Partijen zullen verlangens met betrekking tot wijzigingen in de functies aan boord, alsmede 
wijzigingen anders dan van tijdelijke aard in de samenstelling van de bemanning onderling 
bespreken. 

 
f.   Van geval tot geval zal worden vastgesteld in hoeverre binnen het kader van het onder dit ad 3.   

genoemde ondernemingsbeleid de te verstrekken informatie vertrouwelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gagetabellen zeesleepvaart per 01/01/2012 
 

    

Functiegroep H Gage per   

3
e
 stuurman/4

e
 

werktuigkundige 
maand   

 MBO 
niveau     

 HBO  niveau  

Aanvang 1778  2031 
na 1 jr diensttijd 1905  2094 
na 2 jr diensttijd 1962  2157 
    

 
 
 
 
 

   Stations 

Functiegroep I Gage per  toeslag ZSV 

(2e stuurman, 3e WTK) maand  per dag 

    

Aanvang 2540  1.84 
na 1 jr diensttijd 2617  1.84 
na 2 jr diensttijd 2695  1.84 

na 3 jr diensttijd 2776  1.84 

na 4 jr diensttijd 2859  1.84 

na 5 jr diensttijd 2945  1.84 

na 6 jr diensttijd 3034  1.84 

na 7 jr diensttijd 3118  1.84 

na 8 jr diensttijd 3203  1.84 
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   Stations 

Functiegroep J Gage per  toeslag ZSV 

(1e stuurman, 2e WTK) maand  per dag 

    

Aanvang 2945  2.34 
na 1 jr diensttijd 3057  2.34 

na 2 jr diensttijd 3169  2.34 

na 3 jr diensttijd 3281  2.34 

na 4 jr diensttijd 3392  2.34 

na 5 jr diensttijd 3503  2.34 

na 6 jr diensttijd 3614  2.34 

na 7 jr diensttijd 3728  2.34 

na 8 jr diensttijd 3838  2.34 

na 9 jr diensttijd 3951  2.34 

na 10 jr diensttijd 4060  2.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stations 

Functiegroep K Gage per  toeslag ZSV 

(1e WTK ZSV) maand  per dag 

    

Aanvang 3984  2.92 
na 1 jr diensttijd 4087  2.92 

na 2 jr diensttijd 4266  2.92 

na 3 jr diensttijd 4425  2.92 

na 4 jr diensttijd 4567  2.92 

na 5 jr diensttijd 4715  2.92 

na 6 jr diensttijd 4861  2.92 

na 7 jr diensttijd 5006  2.92 

na 8 jr diensttijd 5150  2.92 

na 9 jr diensttijd 5296  2.92 

na 10 jr diensttijd 5442  2.92 

 
 

   Stations 

Functiegroep L Gage per  toeslag ZSV 

(Kapitein ZSV) maand  per dag 

    

Aanvang 4382  3.55 
na 1 jr diensttijd 4542  3.55 

na 2 jr diensttijd 4704  3.55 

na 3 jr diensttijd 4867  3.55 

na 4 jr diensttijd 5023  3.55 

na 5 jr diensttijd 5186  3.55 

na 6 jr diensttijd 5346  3.55 

na 7 jr diensttijd 5506  3.55 

na 8 jr diensttijd 5665  3.55 

na 9 jr diensttijd 5827  3.55 

na 10 jr diensttijd 5987  3.55 
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TOESLAGEN BEHORENDE BIJ DE GAGETABELLEN 
 
 
Mentorpremie (artikel 12): € 57,05 per maand    
 
 
Pensioencursus (art. 38): € 172,17 
 
 
Vergoeding bestemming wachtend in het buitenland: € 12,73  
 
 
Verblijfstoelage (kantoor) (artikel 15) : € 6,36 
 
 
Towmastervergoeding (artikel 25) : € 38,16   
 
 
BIJLAGE OVERIGE AFSPRAKEN 
 

 
1. Gageverhogingen 

 
De gageschalen en afgeleide emolumenten zullen met ingang van 1 januari 2012    met 2,33 
% worden verhoogd. De 2,33 % is vastgesteld op basis van het prijsindexcijfer afgeleid over 
de periode oktober 2010 – oktober 2011 (vanaf blz. 25 e.v.) 
 
Met ingang van 1 januari 2013 zullen de gageschalen en afgeleide emolumenten worden 
verhoogd met het prijsindexcijfer afgeleid over de periode oktober 2011 – oktober 2012. 

 
2. Koopkrachttoeslag 

Aan eenieder wordt per april 2012 een koopkrachttoeslag toegekend van € 300. 
 

3. Spaarloon 
  
 Werknemers hebben de mogelijkheid om op grond van de spaarloonregeling jaarlijks de 

maximaal wettelijk toegestane inleg te storten op de spaarloonregeling, -. Over deze inleg 
behoeven geen belasting en premies te worden betaald. Rente die op deze rekening wordt 
genoten is tot een wettelijk maximum vrijgesteld. Op de spaarloonregeling is het Reglement 
Spaarloonregeling van de bank/verzekeraar waar de rekening is ondergebracht van 
toepassing. 
Per 1 januari 2012 is de spaarloonregeling door de overheid beeindigd.  

 
4. Overwerk gedurende projecten, dokkingen of reparaties 
 

Deze regeling is van kracht van 1 mei 2007 tot en met 31 december 2007 en is voor de 
periode 1 januari 2008  t/m 31 december 2009 ongewijzigd voortgezet.  
Gedurende de looptijd van de CAO 2011is  de regeling aangepast voortgezet. 
Gedurende de looptijd van deze CAO 2012-2013 zal de regeling worden voortgezet. 
 
De regeling kan in de toekomst volledig worden herroepen.  
SVITZER Ocean Towage streeft ernaar om in de toekomst periodiek de basis te evalueren,  
waarop de vaste beloning is gebaseerd. Perioden van dokkingen worden hierbij inbegrepen.  
 
De tekst van de regeling luidt: 
 
Regeling extra overwerk tijdens dokkingen en reparaties  
Bij dokkingen en reparaties, waarbij het schip minimaal 7 kalenderdagen aaneengesloten niet 
inzetbaar is voor het verrichten van werkzaamheden in verband met reparaties en/of 
onderhoud aan het schip, is de volgende regeling van kracht: 
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Bij dokkingen en reparaties als hierboven omschreven kan de superintendent in overleg met 
de kapitein en hoofdwerktuigkundige per dag besluiten tot het maken van extra overwerk. 
Indien geen superintendent is aangesteld tijdens het project, dokking of reparatie neemt de 
kapitein het besluit tot het maken van overwerk. 
Een besluit tot het maken van overwerk wordt vermeld in het scheepsjournaal. 
Tijdens de dokking maakt de werknemer aanspraak op een vergoeding voor extra overwerk.  
De vergoeding bestaat uit 4 uren à 152% per dag.    
Tijdens dokkingen en reparaties als hierboven omschreven wordt de normale arbeidsduur, 
alsmede  al het overwerk geacht te zijn inbegrepen in de gage en de vergoeding per dag. 
 

5. Piraterij 
 

Het onderwerp piraterij zal nadrukkelijker worden betrokken bij de reisvoorbereiding en de 
vaart door internationaal erkende piratengebieden zoveel mogelijk te vermijden. 
 

6. Mantelzorg 
Svitzer Ocean Towage  zal zich binnen de onderneming nader oriënteren op de wenselijkheid 
van de invoering van een regeling in het kader van mantelzorg.  
 

7. Rustperiode na lange vliegreis 
Svitzer Ocean Towage BV zal in voorkomende situaties dat de vliegreis een vliegtijd van meer 
dan 8 uren heeft zodanige voorzieningen treffen dat na de vliegreis een rustperiode mogelijk is 
voordat de actieve dienst daadwerkelijk aanvangt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

 


