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REGLEMENT 

 
Voor scheepsofficieren en scheepsgezellen 

Behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst 
 

Ingaande 1 april 2010 gesloten tussen de lastgevers van Spliethoff Beheer BV enerzijds en 
Nautilus International anderzijds. 

 
 

A. Definities 
 

Artikel 1 
 
1. Onder "Zeevarenden" wordt in dit reglement verstaan alle “Scheepsofficieren” conform lid 

2 en “Scheepsgezellen” conform lid 3. 
2. Onder "Scheepsofficieren", hierna te noemen officieren, worden in dit reglement verstaan: 
 Stuurlieden, werktuigkundigen en maritieme officieren. 
3. Onder "Scheepsgezellen" worden in dit reglement verstaan: 
 alle zeevarenden beneden de rang van officier. 
4. Onder "Zondagen" worden mede begrepen de feestdagen, t.w. Nieuwjaarsdag, 

2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de Kerstdagen en de Nationale feestdag voor 
zover door de rijksoverheid, respectievelijk het georganiseerde bedrijfsleven, wordt 
geadviseerd in Nederland vrijaf te geven. 

5. Onder "Gage" wordt verstaan:  
a.voor officieren: de in artikel 2 genoemde aanvangsgage, eventueel vermeerderd met de 
verhoging wegens anciënniteit, zoals in artikel 4 aangegeven; 
b.voor scheepsgezellen: de in artikel 2 genoemde aanvangsgage, eventueel vermeerderd met 
de verhoging wegens diensttijd, zoals in artikel 5 aangegeven.  

6. Onder "Maandloon” wordt verstaan: de gage, vermeerderd met de eventuele verhogingen 
wegens reisduur. 

7. Onder “Dagloon” wordt verstaand 1/365 x 12 x het maandloon. 
8. Onder "Voedinggeld per maand" wordt in 2007 verstaan: 30 x het in artikel 8 lid 2 

genoemde voedinggeld voor een dag. 
9. Onder “Uurverdienste” wordt verstaan: 1/204 x de maandgage. De uurverdienste dient 

uitsluitend als basis voor de berekening van het overwerktegoed en de toeslagen.  
10. Onder “Etmaal” wordt verstaan: een periode van middernacht tot de volgende middernacht.  
11. Onder “Havenwacht” wordt verstaan: het op aanwijzing in de haven of op de rede – boven 

de arbeidsduur en boven het eventueel verrichten van overwerk – aan boord ter beschikking 
zijn, waarbij geen werkzaamheden behoeven te worden verricht, anders dan tot het 
controleren en het zonodig treffen van voorzieningen voor de veiligheid van opvarenden, 
schip en/of lading.  

12. Onder “Rederij” wordt verstaan: elke scheepvaartonderneming waarvoor Spliethoff Beheer 
BV als lasthebber en gevolmachtigde optreedt. 
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B. LOONVOORWAARDEN 
 

Artikel 2 
 

INDELING IN LOONGROEPEN 
 
1. De functies van de zeevarenden zijn als volgt in loongroepen ingedeeld: 
 
Loongroep Functie 

I aankomend matroos met minder dan één jaar diensttijd 
gezel mk met minder dan één jaar diensttijd 

II aankomend matroos zonder diploma met meer dan één jaar diensttijd 1)  
gezel mk zonder diploma met meer dan één jaar diensttijd 
matroos zonder diploma volmatroos/matroos/motordrijver 

III kok, zonder diploma, met minder dan 2 jaar diensttijd 2) 
IV voorman matroos; gediplomeerd matroos; motorman E3; aankomend matroos met 

diploma 3) en meer dan 1 jaar diensttijd 1); gezel mk met diploma 3) en meer dan 1 
jaar diensttijd 

IV-a scheepstechnicus 
IV-b gediplomeerd kok 2); 

kok zonder diploma maar met meer dan 2 jaar diensttijd als zodanig 
V 3e stuurman, 3e werktuigkundige 
VI 2e stuurman 
VII 2e werktuigkundige 
VIII 1e stuurman 
IX 1e werktuigkundige 

MO-3 3e maritiem officier 
MO-2 2e maritiem officier 
MO-1 1e maritiem officier 

 
1. Na uiterlijk 3 dienstjaren dient de aankomend  matroos tot matroos te worden bevorderd. 
2. Onder gediplomeerd kok wordt verstaan, de kok in het bezit van het diploma als bedoeld in 
       artikel 37a van het Schepelingenbesluit, dan wel van het diploma van Bakker’s Culinaire         
       Vakschool, dan wel het einddiploma VMBO-koksopleiding. 
3 Onder gediplomeerd aank. matroos of gezel mk wordt verstaan; de aank. matroos in het bezit   
       van een diploma LZS, danwel hogere zeevaart gerichte diploma’s; de gezel mk in het bezit van 
       het diploma LTS, afd. metaal; danwel hogere zeevaart gerichte diploma’s.
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A. Gages ingaande 1 januari 2011 in EURO’s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor in dienst zijnde MO3 wordt de 4e anc. overgeslagen. 
In de loongroepen V, VI, VI, VIII en MO3, MO2, MO1 is 50% en in de loongroep IX is 60% van het percentage vaste vergoeding voor overwerk officieren, 
zoals geldend ot en met 31 december 1989, in de gage verwerkt. 
In de loongroepen III en IV-b is 50% van het percentage vaste vergoeding voor overwerk van de kok, zoals geldend tot en met 31 december 1999, in de gage 
verwerkt.  

 I II III IV IV-A IV-B V VI VII VIII IX MO3  MO2 MO1 
Anc.               
0 1084 1654 1834 1714 1829 1879 2073 2199 2428 2720 3163 2153 2312 2911 
1 1200 1718 1905 1780 1900 1952 2153 2284 2522 2825 3285 2236 2401 3023 
2 1321 1782 1976 1846 1971 2025 2233 2369 2616 2930 3407 2319 2490 3135 
3 1439 1846 2047 1912 2042 2098 2313 2454 2710 3035 3529 2402 2579 3247 
4 1555 1910 2118 1978 2113 2171 2393 2539 2804 3140 3651 2485 2668 3359 
5 1676 1974 2189 2044 2184 2244 2453 2603 2875 3219 3743 2548 2735 3443 
6 1785 2038 2260 2110 2255 2317 2513 2667 2946 3298 3835 2611 2802 3527 
7       2573 2731 3017 3377 3927 2674 2869 3611 
8       2633 2795 3088 3456 4019 2737 2936 3695 
9       2693 2859 3159 3535 4111 2800 3003 3779 
10       2753 2923 3230 3614 4203 2863 3070 3863 
11 = Loyaliteits Anc.Te bereiken na 10 jaar in Rang binnen de Spliethoff Groep      
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     B. Gages ingaande 1 januari 2012 in EURO’s 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor in dienst zijnde MO3 wordt de 4e anc overgeslagen. 
In de loongroepen V, VI, VII, VIII en MO3, MO2, MO1 is 50% en in de loongroep IX is 60% van het percentage vaste vergoeding voor overwerk officieren, 
zoals geldend tot en met 31 december 1989, in de gage verwerkt.  
In de loongroepen III en IV-b is 50% van het percentage vaste vergoeding voor overwerk van de kok, zoals geldend tot en met 31 december 1999, in de gage 
verwerkt.

 I II III IV IV-A IV-B V VI VII VIII IX MO3  MO2 MO1 
Anc.               

0 1084 1654 1834 1714 1829 1879 2073 2199 2428 2825 3285 2153 2312 3023 
1 1200 1718 1905 1780 1900 1952 2153 2284 2522 2930 3407 2236 2401 3135 
2 1321 1782 1976 1846 1971 2025 2233 2369 2616 3035 3529 2319 2490 3247 
3 1439 1846 2047 1912 2042 2098 2313 2454 2710 3140 3651 2402 2579 3359 
4 1555 1910 2118 1978 2113 2171 2393 2539 2804 3219 3743 2485 2668 3443 
5 1676 1974 2189 2044 2184 2244 2453 2603 2875 3298 3835 2548 2735 3527 
6 1785 2038 2260 2110 2255 2317 2513 2667 2946 3377 3927 2611 2802 3611 
7 1900 2102 2331 2176 2326 2390 2573 2731 3017 3456 4019 2674 2869 3695 
8       2633 2795 3088 3535 4111 2737 2936 3779 
9       2693 2859 3159 3614 4203 2800 3003 3863 
10       2753 2923 3230 3693 4295 2863 3070 3947 
11 = Loyaliteits Anc.Te bereiken na 10 jaar in Rang binnen de Spliethoff Groep 3772 4387   4031 
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BEREKENING VAN HET LOON 
2. Bij de uitbetaling wordt het loon berekend door het product te bepalen van het aantal dagen 

waarover loon verschuldigd is en het dagloon.  
 
PENSIOENPREMIE 
3. Het werknemersdeel van de pensioenspremie wordt op het loon ingehouden. 
 
WIA-hiaat REGELING 
4. De premie in het kader van de WIA-hiaat regeling, die ten laste van de werknemer komt, kan op 

het loon worden ingehouden.  
 
WGA PREMIE 
5. De premie voor de WGA verzekering, die ten laste van de werknemer komt, kan op het loon 

worden gekort (Zie bijlage IV). 
 

Artikel 3 
 

MINIMUM MAANDLOON KOOPVAARDIJ 
 
1. Indien het maandloon als bedoeld in artikel 1, lid 5, van een zeevarende lager is dan het voor 

hem geldende minimum maandloon koopvaardij, dan treedt dit minimum maandloon 
koopvaardij daarvoor in de plaats.  

2. Vanaf 1 januari 2008 is het minimum maandloon koopvaardij gelijk aan het wettelijk minimum 
(jeugd)loon. 

 
Artikel 4 

 
VERHOGING WEGENS ANCIËNNITEIT VOOR OFFICIEREN 
 
1. Voor elk jaar diensttijd in dezelfde rang wordt aan de officier een anciënniteitverhoging 

toegekend tot het maximum vermeld in de voor hem geldende gagetabel.  
2. Tijdelijke werkzaamheid in een hogere rang geldt niet als onderbreking van de dienst in de 

aangegeven rang.  
3. Wanneer een officier in een hogere loongroep wordt ingedeeld, vervallen de tot dan toe 

verworven anciënniteitverhogingen. In de nieuwe loongroep begint de officier met de 
aanvangsgage. Indien deze gage lager is dan de gage die de officier daarvóór genoot, wordt de 
nieuwe aanvangsgage met zoveel daarbij behorende anciënniteitverhogingen vermeerderd, dat 
de nieuwe gage hoger is dan de gage die de officier genoot vóór hij in de hogere loongroep werd 
ingedeeld. Na ieder jaar diensttijd wordt vervolgens de volgende anciënniteitverhoging van die 
loongroep toegekend.  

4. Indien een MO’er opteert voor een functie die lager is ingeschaald wordt het aantal 
anciënniteiten als MO’er bepalend voor de gagehoogte.  

5. Bij onderbreking van de dienst ter zake van studie met toestemming van de reder, worden de 
diensttijden vóór en onmiddellijk na de studietermijn geacht aaneen te sluiten.  

6. Eveneens wordt de diensttijden bij de rederij geacht aaneen te sluiten, indien een officier 
wederom een dienstverband aangaat binnen 12 maanden, nadat zijn voorgaand dienstverband is 
geëindigd, anders dan wegens wangedrag of anders dan op eigen verzoek.  
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7.1  Vanaf 1 juli 2007 wordt de loyaliteitsanciënniteit geïntroduceerd voor de rang vanaf 

tenminste 1e stm. en hwtk. (loyaliteitanciënniteit = 10 jaar in rang binnen de Spliethoff 
Groep).  

7.2  Voor de rangen die in aanmerking komen voor de loyaliteitsanciënniteit vervalt de 
bestaande aanspraak op het extra leeftijdsverlof (zie artikel 24 lid 2). Voor alle andere 
rangen blijft het reeds opgebouwde extra leeftijdsverlofdag gehandhaafd op het niveau 
van 1 juli 2007.  

7.3  Er komt tevens een mogelijkheid om de loyaliteitsanciënniteit, op basis van tenminste 
dezelfde loyaliteitseis, op individuele basis toe te kennen aan rangen onder het niveau de  
1e stm en hwtk., mits tenminste 10 jaar in rang en niet reeds onder art. 4.7.2 vallen.  

 
 

Artikel 5 
 

VERHOGINGEN WEGENS DIENSTTIJD VOOR SCHEEPSGEZELLEN 
 

1.    Voor elk jaar diensttijd wordt aan de scheepsgezel een diensttijdverhoging toegekend tot 
het maximum vermeld in de voor hem geldende gagetabel.  

2.    Ten aanzien van personen met praktijk als binnenvaartmatroos geldt de helft van de als 
zodanig verkregen diensttijd in de zin van dit artikel, met dien verstande, dat niet meer 
dan vier jaren diensttijd binnenvaart behaald, worden verrekend.  

3.    Een matroos met vier of meer dienstjaren als zodanig die een oproep heeft ontvangen 
voor deelneming aan het examen ter verkrijging van het diploma volmatroos, doch die 
door andere dan persoonlijke redenen wordt verhinderd dit examen af te leggen, ontvangt 
– wanneer hij slaagt bij het eerstvolgende examen waaraan hij redelijkerwijs in de 
gelegenheid is deel te nemen – over de dagen waarop hij gage heeft genoten een 
aanvulling tot de gage van gediplomeerde matroos, vanaf de datum waarop het 
eerstbedoelde examen plaatsvond.  

4.     Voor Nederlandse scheepsgezellen wordt ter bepaling van de gages de diensttijd op 
buitenlandse schepen behaald gelijkgesteld aan die, welke is behaald op Nederlandse 
schepen.  

5.    Wanneer een scheepsgezel in een hogere loongroep wordt ingedeeld, vervallen de tot dan 
toe verworven diensttijdverhogingen. 
In de nieuwe loongroep begint de scheepsgezel met de aanvangsgage. Indien deze gage 
lager is dan de gage die de scheepsgezel genoot vóór hij in de hogere loongroep werd 
ingedeeld. Na ieder jaar diensttijd wordt vervolgens de volgende diensttijdverhoging 
toegekend.  
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Artikel 6 
 

VERHOGING WEGENS HET DIENSTDOEN OP SCHEPEN GROTER DAN 4000 GT,  
6000 GT en 9000 GT 
 
Op schepen groter dan 9000 GT geldt voor de: 
1e stm, MO-1, 1e en 2e wtk een actieve diensttoeslag van 18% van het maand-loon, 
MO-2 een actieve diensttoeslag van 8% van het maandloon. 
2e stm, 3e stm, MO-3, 3e wtk een actieve diensttoeslag van 3% van het maandloon. 
 
Op schepen groter dan 6000 GT doch kleiner dan 9000 GT geldt voor de: 
1e stm, MO-1, 1e en 2e wtk  een actieve diensttoeslag van 15% van het maandloon. 
MO-2 een actieve diensttoeslag van 5% van het maandloon. 
 
Scheepsgezellen  een actieve diensttoeslag van 5% van het maandloon indien  op 
  schepen groter dan 4000 GT wordt dienst gedaan. 
Genoemde toeslagen zijn van toepassing tijdens de dienst aan boord.  
 

Artikel 7 
 

VERHOGING WEGENS REISDUUR 
 
1. Wanneer een zeevarende langer dan 5, respectievelijk 8, respectievelijk 11 maanden in dienst 

van de rederij buiten Nederland verblijf, wordt te zijnen aanzien met ingang van de zesde, 
respectievelijk de negende, respectievelijk de twaalfde maand na vertrek uit Nederland het 
(maandloon + het voedinggeld per maand), uitgezonderd de verhogingwegens reisduur, 
verhoogd met 10%, respectievelijk 15%, respectievelijk 20%. 

2. De in lid 1 bedoelde verhoging vervalt: 
 a. Indien de zeevarende gedurende een periode korter dan 12 maanden in dienst van de rederij 

buiten Nederland heeft verbleven, met ingang van de werkdag waarop hem door of namens 
de rederij de gelegenheid wordt geboden twee achtereenvolgende werkdagen vrijaf in 
Nederland te genieten, ongeacht of hij al dan niet daarvan gebruik maakt; 

 b. indien de zeevarende gedurende een periode van 12 maanden of langer in dienst van de 
rederij buiten Nederland heeft verbleven, en hij door of namens de rederij in de gelegenheid 
wordt gesteld zijn tegoed aan periodiek verlof in Nederland te genieten, op de datum van 
ingang vastgestelde verlofdag, ongeacht of hij al dan niet van de geboden gelegenheid 
gebruikt maakt. 

 c. indien het verblijf buiten Nederland niet tegen de wens van de zeevarende is. 
3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aanspraken om het verlof conform artikel 29 te 

genieten. 

Artikel 8  
 
VOEDINGGELD 
 
1. De rederij zorgt voor voeding volgens richtlijnen in overleg tussen partijen bij de collectieve 

arbeidsovereenkomst vastgesteld. 
2 Vanaf 1 januari 2008 wordt het voedinggeld verrekend door een eenmalige verhoging van de 

vaste basisgage met een bruto bedrag van € 60,- per maand, waarmee de betaling van het 
voedinggeld als apart beloningselement vanaf die datum is vervallen. 
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Artikel 9 
 

MENTORPREMIE 
 
Indien een officier als mentor is aangewezen zal de rederij hem een premie toekennen als 
compensatie voor de aan deze begeleiding bestede tijd. De hoogte van de premie bedraagt € 
35,- bruto per maand per stagiair. Gedeelten van een maand pro rata. 

 
 
C. ARBEIDSVOORWAARDEN  
 
 Artikel 10 

 
DE AANSTELLING 
 
1     De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd onder 

vermelding van de datum waarop het dienstverband begint, alsmede van de functie of de 
rang, zoals omschreven in artikel 2 lid 1, waarin de zeevarende zal dienstdoen. Eén 
exemplaar wordt aan de zeevarende overhandigd. 

2     Indien, in afwijking van het bepaalde in lid 1, de aard van de bedrijfsvoering of de 
uitoefening van bijzondere vaarten afwijkende functiebenamingen noodzakelijk maken 
zullen partijen bij de CAO nadat de werkgever omtrent de afwijkende functies de 
benodigde informatie heeft verschaft, tot loongroepindeling overgaan. 

3      Zonder de toestemming van de rederij is het de zeevarende niet toegestaan, tijdens 
verlof, zodanige nevenwerkzaamheden te verrichten dat hij daardoor niet aan zijn 
verplichtingen welke voortvloeien uit de IAO kan voldoen. 

4      Met nieuw indienst tredende zeevarenden kan tweemaal na elkaar een arbeids-
overeenkomst worden aangegaan voor perioden ieder gelijk aan de reguliere reisduur 
(max. circa 5 maanden) welke zodanig worden verlengd dat de opbouwende 
verlofaanspraken binnen dienstverband in tijd kunnen worden genoten. De arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging 
noodzakelijk is, bij het verstrijken van de termijn waarvoor deze is aangegaan. Vóór het 
verstrijken van de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (AOB) dient 
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden of de arbeidsovereenkomst al of niet wordt 
omgezet in één voor onbepaalde tijd.  
Bij gebreke waarvan de bepaalde tijd overeenkomst wordt geacht te zijn overgegaan in 
één voor onbepaalde tijd. 

Artikel 11 
 
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE OVERWERK 
 
1.  Een ieder aan wie de kapitein overwerk opdraagt dient dit te verrichten. 
2.  Tot betaling van overwerk kan (kunnen) geen aanleiding geven: 
 a.  de werkzaamheden die ter voorkoming van onmiddellijk gevaar voor opvarenden, 

      schip en/of lading - naar het oordeel van de kapitein - niet kunnen worden uitgesteld tot 
      de volgende werkdag; 

 b.  het in de haven aan boord zijn voor het doen van de havenwacht; 
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Artikel 12 
 

VAST PERCENTAGE OVERWERK EN BIJSLAG 
 

1.  Als compensatie voor alle gemaakte overuren en toeslagen worden toegekend: 
Aan de 1e stuurman:    tijdens actieve dienst aan boord 30% van de gage. 
Aan de 2e stuurman:   tijdens actieve dienst aan boord 25% van de gage. 
Aan de 3e stuurman:    tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de 1e werktuigkundige  tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de 2e werktuigkundige:  tijdens actieve dienst aan boord 25% van de gage. 
Aan de 3e werktuigkundige:  tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de MO-1:    tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de MO-2:    tijdens actieve dienst aan boord 25% van de gage. 
Aan de MO-3:    tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de kok:    tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de gezel mk:   tijdens actieve dienst aan boord 20% van de gage. 
Aan de matroos:   tijdens actieve dienst aan boord 40% van de gage. 
In de genoemde percentages zijn tevens begrepen de geldelijke vergoedingen voor het doen van 
havenwachten. 

 
2. Partijen overleggen van tijd tot tijd met elkaar of de in lid 2 genoemde percentages wijziging 

behoeven. Leidraad bij dit overleg kunnen de in het kader van de Wet Arbeidstijden 
Zeescheepvaart bij te houden werklijsten van de opvarenden zijn. 

 
Artikel 13 

 
ARBEID 
 
Onder arbeid wordt verstaan: de te verrichten werkzaamheden, hetzij voor de dienst in de 
machinekamer, hetzij voor de dekdienst, waarvoor de zeevarende in dienst werd genomen  
Onder arbeid wordt eveneens verstaan – ook indien deze niet in overeenstemming is met de functie, 
waarvoor de zeevarende werd aangenomen – al hetgeen is opgesomd in artikel 11, lid 2. 
 

Artikel 14 
 

BIJZONDERE ARBEID EN EXTRA TOESLAG 
 
1     Voor de in het volgende lid genoemde werkzaamheden wordt, onverminderd de eventuele 

beloning wegens overwerk of toeslag genoemd in artikel 12, voor ieder uur een extra toeslag 
betaald van 60% van de uurverdienste.  

2     Deze werkzaamheden zijn: 
a. andere werkzaamheden dan die krachtens het bepaalde in artikel 13 als normaal zijn te          
     beschouwen; 
b. het trimmen van lading wanneer het gedurende het laden geschiedt; 
c. het laden en/of lossen van de lading door de bemanning, waaronder in dit geval tevens wordt 
     begrepen het drijven van de winches. 

3     De in lid 2 onder b. en c. genoemde werkzaamheden worden de zeevarenden slechts 
opgedragen als de kapitein in de los- en/of laadplaats geen voldoende aantal havenarbeiders te 
zijner beschikking heeft.  
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 Indien het loon van een volwassen havenarbeider volgens het plaatselijk tarief méér 
bedraagt dan hetgeen waarop de betrokken zeevarende krachtens dit reglement aanspraak 
heeft, wordt hem bovendien dit meerdere voor deze werkzaamheden toegekend.  

4     Voor de schepen varend in de BigLift Shipping groep geldt dat in afwijking van artikel 14 
lid 2a en 2b en lid 3, op dagen waarop wordt geladen of gelost door opvarenden van het 
schip, aan elk lid van de bemanning ressorterend onder de CAO van Spliethoff Beheer 
BV twee extra uren à 100% worden uitbetaald, ongeacht het aantal bemanningsleden dat 
aan de werkzaamheden heeft deelgenomen, ongeacht de tijdsduur van de operatie. De 1e, 
2e en 3e stuurman krijgen elk vijf extra uren à 100% in plaats van de twee extra uren á 
100% zoals hierboven genoemd. Het betreft hier laad/loswerkzaamheden door de 
bemanning waarbij: 
1. Geen gebruik is gemaakt van stuwadoorsploegen 
2. Bij aanwezigheid van stuwadoorsploegen geen daadwerkelijke ladingwerk- 

zaamheden door deze ploegen worden verricht  
 (zogenaamde kijkploeg/schaduwploeg). 
 

 
D. ARBEIDSTIJDENREGELING 

 
I . DIENST IN DE HAVEN OF OP DE REDE  

 (HAVENDIENST) 
 

Artikel 15 
 
ARBEIDSDUUR PER ETMAAL 

 
Tijdens havendienst is de arbeidsduur per etmaal: 
a.    op werkdagen: 

8 uren, als regel liggende tussen 06:00 uur en 18:00 uur; 
b.   op zaterdagen en op zondagen: 

0 uren 

In afwijking van het voorgaande is de arbeidsduur voor zeevarenden belast met de verzorging 
van de voeding en/of de bediening: 
c.   op werkdagen: 
      8 uren, als regel liggende 06:00 uur en 18:00 uur; 
d.   op zaterdagen en op zondagen: 
      4 uren, als regel liggende tussen 06:00 uur en 18:00 uur. 
1. De arbeidsduur vangt aan: 
    a.  Op het tijdstip waarop voor het eerst in het etmaal werk wordt gevorderd; hij eindigt 

zodra 8 uren werk zijn verricht; 
    b.  Voor zeevarenden belast met de verzorging van de voeding en/of de bediening geldt 

voorts dat op zaterdagen en zondagen doorgebracht in buitenlandse havens, de 
arbeidsduur aanvangt op het tijdstip waarop voor het eerst in het etmaal werk wordt 
gevorderd; hij eindigt op deze dagen zodra 4 uren werk zijn verricht.  
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Artikel 16 
 

OVERWERK 
 
Overwerk is dat – onverminderd het bepaalde in artikelen 11 en 14 – wordt verricht nadat de 
arbeidsduur per etmaal is volbracht.  
 

Artikel 17 
 

VERBINDING MET DE WAL 
 
De kapitein bepaalt op welke tijdstippen afvaarten van boord en van de wal zullen plaatsvinden. 
 

Artikel 18 
 

HAVENWACHTEN 
 
1.    Indien in Nederlandse havens havenwacht wordt gelopen dan geeft 24 uren havenwacht op 

maandag tot en met vrijdag recht op een werkdag vrijaf; op zaterdag recht op anderhalve 
werkdag vrijaf en op zondag recht op twee werkdagen vrijaf. 

2.    Indien in het buitenlandse havens havenwacht wordt gelopen dan wordt op maandag tot en met 
zaterdag ieder uur havenwacht – uitgezonderd de arbeidsduur en de uren waarvoor 
overwerkvergoeding is verschuldigd – vergoed met 30% van de uurverdienste. Op zondag 
geven 24 uren havenwacht recht op een werkdag vrijaf. 

3.    Havenwachten worden op toerbeurt gelopen en wel hoogstens 1x per 3 wachten. Indien 
personeel, belast met de verzorging van de voeding en/of de bediening in het toerbeurtschema 
medeloopt, zijn de bepalingen van dit artikel ook op hen van toepassing. 

4.    Als leidraad voor het geven van gelegenheid tot recreatie aan de wal geldt, dat de dienst aan 
boord zodanig wordt geregeld, dat in havens waar zulks mogelijk is, iedere zeevarende 
tenminste tweemaal in drie 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 
deze vervangt.  

5.    Wordt een gevraagde toestemming geweigerd, dan vermeldt de kapitein de redenen in het 
scheepsdagboek. Overwegende bezwaren tegen het verlenen van toestemming zijn: 
veiligheid van opvarenden, schip en/of lading, een op handen zijnde vertrek e.d. 

6.    a.    Indien een schepeling op een dag, waarop hij krachtens en volgens de in lid 3 bedoelde 
regeling aan de wal zou kunnen gaan, de gevraagde toestemming wordt geweigerd omdat 
hij, daartoe aangewezen, zich gedurende bepaalde tijd beschikbaar moet houden tot het 
eventueel verrichten van arbeid – boven zijn normale arbeidsduur – wordt hem over deze 
tijd per uur een vergoeding betaald op:werkdagen 67,5% van de uurverdienste; 
zaterdagen 75% van de uurverdienste;  
zondagen 100% van de uurverdienste. 

        b.   Gelijke vergoeding wordt betaald voor het doen van andere havenwachten, dan die welke 
op toerbeurt – als in lid 3 bedoeld – worden aangenomen.  
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II. DIENST OP ZEE EN OP DAGEN VAN AANKOMST 
EN/OF VERTREK (ZEEDIENST) 

 
Artikel 19 

 
DAG VAN AANKOMST 
 
1.    Een schip wordt geacht te zijn aangekomen op het tijdstip dat het is afgemeerd dan wel 

ten anker is gegaan. 

Dit geldt niet indien het afmeren of het ten anker gaan is geschied in verband met het 
gedurende bepaalde tijd – maximaal 6 uren – wachten, bijvoorbeeld op een loods, op 
toestemming tot verder varen van bevoegde autoriteiten of wegens technische storingen. 
Een schip wordt niet geacht te zijn aangekomen, indien door weers- of navigatorische 
omstandigheden volgens goed zeemansgebruik verder varen niet verantwoord is en 
daardoor tijdelijk moet worden afgemeerd of ten anker gegaan. 
 

 
DAG VAN VERTREK 
 
2.    Een schip wordt geacht te zijn vertrokken op het tijdstip dat het is ontmeerd dan wel 

anker op is gegaan. Het ontmeren of anker op gaan geldt niet als vertrek, indien dit 
geschiedt met het oogmerk in hetzelfde havengebied opnieuw te meren of ten anker te 
gaan (het zogenaamde verstomen of verhalen). 

3.    De havendienst gaat in om 00.00 uur van de dag volgende op de dag waarop het schip is 
aangekomen. 

       De zeedienst gaat in om 00.00 uur van de dag waarop het schip vertrekt. 
 

Artikel 20 

ARBEIDSDUUR 
 
1.    Tijdens zeedienst is de arbeidsduur per etmaal, zaterdagen en zondagen inbegrepen, 8 

uren. 
2.    De arbeidsduur vangt aan op het tijdstip waarop voor het eerst in het etmaal werk wordt 

gevorderd; hij eindigt zodra 8 uren werk zijn verricht. 
 

Artikel 21 

OVERWERK 
 

Overwerk is werk dat, onverminderd het bepaalde in artikelen 11 en 14, verricht wordt: 
a.    nadat de arbeidsduur per etmaal is volbracht; 
b.    op een binnenkomend schip op zaterdagen en op zondagen na het ogenblik van 

behoorlijk gemeerd of veilig ten anker liggen. 
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Artikel 22 

 
RUSTPERIODE 

 
Indien een zeevarende 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 
zeevarende voor tewerkstelling een rustperiode van voldoende duur kan genieten. 

 
 

E. VERLOF 
 

Artikel 23 
 
VERLOF TER COMPENSATIE VAN DE ZATERDAG EN DE ZONDAG  
 
1.    Ongeacht of hij al dan niet dienst verricht, wordt de zeevarende compensatieverlof toegekend 

op de volgende basis: 
a.    Een hele werkdag voor elke zaterdag en zondag waarop de bepalingen omtrent de 

arbeidsduur als geldend voor de zeedienst van toepassing zijn. 
b.    Een hele werkdag voor elke zaterdag en voor elke zondag in het buitenland doorgebracht 

waarop de bepalingen omtrent de arbeidsduur als geldend voor de havendienst van 
toepassing zijn. 

2.    Tijdens dit verlof loopt de betaling van betrokkene door tegen het maandloon dat van 
toepassing is voor de functie waarin het verlof wordt genoten. 

3.    Op schriftelijk verzoek van de zeevarende, dan wel met diens schriftelijke toestemming, kan 
compensatieverlof op voorhand worden verleend, welke later kan worden verrekend met het 
alsdan opgebouwde tegoed aan compensatieverlof. 

 
Artikel 24 
 

PERIODIEK VERLOF 
 

1.  De zeevarende heeft recht op periodiek verlof als volgt:  

                                 aantal werkdagen per jaar* Bij een onafgebroken dienst- 
verband bij de rederij van  1e stuurman/ MO-1/ 1e wtk overige opvarenden 
0 tot 5 jaren 37 34 
5 tot 10 jaren 38 35 
10 tot 15 jaren 39 36 
15 tot 20 jaren 40 37 
20 tot 25 jaren 41 38 
25 en meer jaren 42 39 
   

*)  Voor een gedeelte van een jaar naar evenredigheid. 
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PENSIONERINGSVERLOF 

 
2.    Ter voorbereiding op de pensionering wordt eenmalig, voorafgaand aan het pensioen,een 

extra verlof toegekend van vijf werkdagen als een daarvoor bestemde cursus wordt 
gevolgd. 

 
BETALING TIJDENS VERLOF 

 
3.    Tijdens het periodiek verlof loopt de betaling van de betrokkene door. 
4.    Perioden van een maand of korter tussen twee opeenvolgende dienstbetrekkingen bij de 

rederij zullen niet als onderbreking van de dienst worden beschouwd. 

 
Artikel 25 
 

VAKANTIETOESLAG 
 

1.    De zeevarende wordt over iedere maand dienstverband een vakantietoeslag toegekend, 
bedragende 8% van het op het moment van uitbetaling geldende maandloon. Voor 
gedeelten van een maand pro rata. De vakantietoeslag waarop de zeevarende aansprak 
heeft zal jaarlijks met intervallen van 6 maanden (in twee gedeelten) worden uitbetaald, 
met dien verstande dat uitbetaling uiterlijk per 31 mei en 30 november van enig jaar 
plaatsvindt.  

2.    Voor zover de vakantietoeslag is begrepen in een loonvervangende uitkering, bestaat geen 
aanspraak op deze toeslag jegens de rederij over de dagen waarop genoemde uitkeringen 
worden toegekend. 

3.    Perioden van een maand of korter tussen twee opeenvolgende dienstbetrekkingen bij de 
rederij zullen niet als onderbreking van de dienst worden beschouwd.  

 
Artikel 26  
 

CONSTANTE VERREKENING VAN COMPENSATIEVERLOF 
 
1.    Het verlof dient met inachtname van het bepaalde in artikel 27, in vrije tijd te worden 

genoten. Met wederzijds goedvinden – hetgeen schriftelijk moet worden bevestigd – kan 
compensatieverlof bij hoge uitzondering tussentijds in geld worden verrekend. 

2.    Over contant verrekend compensatieverlof dient periodiek verlof en vakantietoeslag te 
worden berekend. 

3.    Ter bepaling van het aantal dagen periodiek verlof en het bedrag aan vakantietoeslag, 
dient het aantal contant te verrekenen werkdagen compensatieverlof met behulp van de 
factor 7/5 in kalenderdagen te worden omgezet. 
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Artikel 27 
 

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET VERLENEN VAN PERIODIEK - EN 
COMPENSATIEVERLOF 

 
1.    Na een periode van vier (4) maanden van actieve dienst heeft de zeevarende het recht op een 

ononderbroken verlofperiode, ter grootte van het opgebouwde periodiek- en compensatieverlof.  
2.    De rederij heeft het recht de zeevarende uit verlof terug te roepen als het restant aan verlof 15 

werkdagen of minder bedraagt. 
3.    Het verlof wordt in Nederland verleend. Op schriftelijk verzoek van de betrokken zeevarende 

kan de rederij toestaan dat het verlof elders wordt genoten. 
4.    Wordt de zeevarende uit het buitenland met verlof gezonden, dan wordt de tijd vereist voor 

heen- en terugreis naar en van Nederland, niet als verloftijd gerekend.  
De rederij vergoedt de zeevarende de reiskosten volgens door haar vast te stellen regels 

5.    De rederij stelt, zoveel mogelijk rekening houdend met de verlangens van de zeevarende, het 
verlof zo tijdig mogelijk vast. 

6.    De rederij zal het verlof niet onderbreken, behoudens omstandigheden van dringende aard.In 
geval van niet te vermijden onderbreking, of van verschuiving van de ingangdatum van het 
periodiek verlof, zal de rederij de daaruit voortvloeiende aantoonbare schade vergoeden naar 
redelijkheid en billijkheid.  

7.    De rederij verstrekt de zeevarende een schriftelijk overzicht van het tegoed aan verlof. 

Artikel 28 
 

KORT VERZUIM 
 
Als de zeevarende zich bevindt in het land waar hij thuishoort heeft hij op zijn verzoek, boven zijn 
eventuele aanspraken op periodiek- en/of compensatieverlof in de hierna te noemen gevallen recht 
op vrijaf met behoud van loon over het daarbij vermelde aantal kalenderdagen: 
 
I.    4 dagen i.v.m. het overlijden van zijn echtgenote of van één van zijn inwonende kinderen; 
II.   2 dagen i.v.m. het overlijden van één van de ouders, schoonouders, of niet inwonende kinderen; 
III.  2 dagen bij zijn huwelijk; 
IV  1 dag i.v.m. het overlijden van een broer, zuster, zwager of schoonzuster; 
V.   3 dagen per jaar voor bestuurs- en kaderleden en 1 dag per jaar voor leden, niet zijnde bestuurs- 

of kaderlid, van één van de contracterende werknemersorganisaties, indien zij zich in 
Nederland bevinden, voor het bijwonen van een door hun organisatie belegde vergadering, 
indien de betreffende organisatie daarom verzoekt. 

 
Artikel 29 

ZORGVERLOF 
 
In overleg met de rederij kan de zeevarende in staat worden gesteld zorgverlof op te nemen.  
De regeling dient in overeenstemming te zijn met de bedrijfscultuur. 
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F. OPLEIDING EN VAKTECHNISCHE VOORLICHTIGING 

 
Artikel 30 

 
AFDRACHT AAN DE STICHTING OPLEIDING- EN ONTWIKKELIN GSFONDS  
VOOR DE KHV 

 
De werkgever draagt af aan de Stichting O&O-fonds-Zeescheepvaart conform het bepaalde in 
de CAO SMV/O&O-fonds-Zeescheepvaart. 

 
Artikel 31 

 
HERHALING- OF BIJSCHOLINGSCURSUSSEN 

 
1.    Wanneer de rederij een zeevarende verzoekt of opdraagt een op het beroep gerichte 

herhalings- of bijscholingscursus, danwel een door de rederij georganiseerde bedrijfs- of 
scholingscursus of – bijeenkomst te volgen, wordt de tijd die hiermede is gemoeid niet in 
mindering gebracht op zijn tegoed aan verlof.De kosten van dergelijke cursussen worden 
gedragen door de rederij. 

2.    Indien tijdens verblijf in Nederland op zaterdag en/of zondagen in opdracht van de rederij 
een cursus of soortgelijke bijeenkomst wordt bijgewoond, wordt daarvoor per dag één 
werkdag verlof toegekend. 

3.    Cursussen die niet op verzoek of in opdracht van de rederij worden gevolgd, zoals 
bijvoorbeeld Marcom, firefighting, medische zorg aan boord, management e.d., worden 
gecompenseerd met maximaal drie dagen scholingsverlof per jaar. Geen aanspraak 
bestaat in geval de cursus niet is vermeld in de taakstelling van het O&O-fonds en/of de 
cursus geen relatie heeft met de functie en de sector waarin de zeevarende werkzaam is.  

4.    Bij ontslag op eigen verzoek zal de zeevarende de gemaakte kosten van de herhalings- of 
bijscholingscursus uit art. 31.1 pro rata terugbetalen aan de rederij, indien dit ontslag 
gevraagd wordt binnen een periode van 3 jaar na afloop van de cursus. Op de kosten 
wordt in mindering gebracht de vergoeding die de rederij van het O&O-fonds heeft 
ontvangen. 

 
Artikel 32 

DIPLOMA SCHEEPSKOK 
 
De rederij zal er aan medewerken dat de zeevarende die bij de rederij gedurende tenminste 
één aaneengesloten jaar als kok heeft dienst gedaan gedurende zijn verlof een erkende 
opleiding tot scheepskok kan volgen. Na respectievelijk één, twee en drie jaar diensttijd bij de 
rederij, na het behalen van het diploma als scheepskok, ontvangt betrokkene telkenmale een 
uitkering ineens van € 365,-; derhalve maximaal € 1.095,-. 

 
   

G. DIVERSE BEPALINGEN 
 

Artikel 33 
WERKGELEGENHEID 
 
Ter bevordering van de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden zal de rederij de 
Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart van 2010 naleven.  
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Artikel 34 
CONDUITERAPPORT 

 
Schriftelijke conduite-rapporten, indien deze ongunstig luiden en alle ongunstige rapporten, worden 
mede ondertekend door de zeevarende. 
Indien de zeevarende weigert te tekenen, wordt hiervan in het rapport melding gemaakt. 
 

Artikel 35 
REGELING BIJ UITGASSEN 

 
Indien tengevolge van het uitgassen van het schip de kapitein order geeft dat de zeevarenden niet 
aan boord mogen blijven om te eten en/of slapen, zorgt de rederij voor voeding en/of verblijf aan de 
wal. De dienst aan boord wordt niet geacht onderbroken te zijn gedurende deze periode. 

 
Artikel 36 

 
VERGOEDING VAN REISKOSTEN 
 
1.    Indien de zeevarende, die in een andere plaats woont dan de haven waar het schip ligt, tijdens 

verblijf in Nederland op het in die haven liggende schip op verlangen ven de rederij  
a. gemonsterd is en dienst doet, 

       b. niet gemonsterd is en bijwerkt danwel wachtloopt, 
zullen hem de gemaakte reiskosten in Nederland van de woonplaats naar het schip en 
omgekeerd voor trein- (2e klasse) en/of streekvervoer worden vergoed. 

2.    Voor zover van een plaatselijk openbaar vervoermiddel gebruik kan worden gemaakt, zullen 
geen reiskosten worden vergoed. De vergoeding wordt verrekend via het bedrijfsdeklaratie 
formulier, onder inlevering van de eventuele bewijsstukken. 

Artikel 37 
 

KOSTEN VAN COMMUNICATIE 
 
1.    Zeevarenden kunnen in redelijkheid tijdens de reis post tot een gewicht van maximaal 20 gram 

per brief, ongefrankeerd aan boord voor verzending aanleveren. De rederij is verantwoordelijk 
voor de snelste verzending naar geadresseerde en draagt alle portokosten. 

2.    Post tot een maximum van 20 gram per brief, bestemd voor zeevarenden aan boord, 
kunnen(voldoende gefrankeerd voor verzending naar het rederijkantoor) naar het rederijkantoor 
worden verzonden. De rederij zorg, op haar kosten, voor verzending per snelste gelegenheid 
naar het schip. 

3.    Zeevarenden kunnen gratis gebruikmaken van het e-mail systeem van de rederij volgens de 
door de rederij aangegeven ‘format’. 

Artikel 38 
WIA-HIAAT REGELING 
 
1.    De werkgever sluit ten behoeve van de bij hem in dienst zijnde zeevarenden een WIA-hiaat-

verzekering bij de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 196 U.A. af.  
2.    De werkgever houdt de verzekeringspremie in op het salaris van de zeevarenden, voor zover de 

premie niet op andere wijze wordt geïnd.  
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3.    De premie voor de WIA-hiaatverzekering is verschuldigd door de voor de WIA 
verzekerde zeevarenden. De premie wordt jaarlijks door het bestuur van de Onderlinge 
Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 U.A. vastgesteld. Voor 2007 bedraagt de 
rekenpremie 0,2% van het loon, waarover de premie voor de werkloosheidswet wordt 
berekend, inclusief de franchise. 

4.    De door de werknemers verschuldigde premie wordt, voor zover de middelen dat 
toelaten, betaald uit de premiekortingsreserve, die is gevormd na overdracht van een deel 
van de algemene reserve Arbeidsongeschiktheids- en Invaliditeitspensioen (AIP) door de 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij aan de OWM Zeerisico 1996. 

*) zie voor de volledige tekst van de overeenkomst bijlage III 
 

Artikel 39 
 

WET POORTWACHTER 
 

Ter zake van de uitvoering van het gestelde in de Wet Poortwachter is de gewenste beleidslijn 
opgenomen in de aanbeveling, horende bij deze CAO. 

 
Artikel 40 

 
MOLESTREGELING 

 
De rederij zal zich bij de “Vereniging Zeerisico 1967” verzekeren tegen het risico van 
ongevallen als bedoeld in het “Reglement voor de Molestregeling 1967”. De premie voor deze 
verzekering komt geheel ten laste van de rederij. 

 
 

Artikel 41 
 

VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJZEN 
 

De kosten verbonden aan het verkrijgen van de vaarbevoegdheidsbewijzen komen voor 
rekening van de rederij, met dien verstande dat niet worden vergoed de kosten van 
vaarbevoegdheidsbewijzen bij indiensttreding en voor die tussentijdse bewijzen die niet 
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie in de aangestelde rang. 
   

Artikel 42 
 
BIJDRAGE ZORGVERZEKERING 
 
Tussen AZVZ Services BV en Zorg En Zekerheid zijn afspraken gemaakt over afkoop eigen 
risico en premiekorting in de aanvullende verzekering zorgverzekering. De 
werkgeversbijdrage hierin bedraagt respectievelijk 0,22% en 0,1% van het loon van alle 
werknemers waarover premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend, 
zonder daarop een franchise in mindering te brengen. Deze bijdrage wordt door AZVZ 
Services BV aan de werkgever in rekening gebracht. 
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BIJDRAGE BEDRIJFSZORGPOLIS 
 

De werkgever sluit een bedrijfszorgpolis per werknemer af bij het OWM Zeerisico ’96 in het kader 
van het voorkomen van ziekteverzuim en het verbeteren van de ziekteverzuimbegeleiding en re-
integratie. Per werknemer en per loondag wordt hiervoor een bedrag van € 0,20 door OWM 
Zeerisico ’96 aan de werkgever in rekening gebracht. 

 
Artikel 43 

 
SPAARLOON EN LEVENSLOOP REGELING 

 
Voor degenen die ressorteren onder deze CAO, die in vaste dienst zijn, wordt een spaarloon- of een 
levensloopregeling opengesteld. Informatie over beide regelingen kan bij de afdeling 
Bemanningszaken opgevraagd worden. Deelname is vrijwillig. 
Het genieten van het uit de levensloopregeling te kopen verlof is mogelijk mits 3 maanden voor 
aanvang dit schriftelijk is overeengekomen tussen zeevarende en werkgever, conform de regels 
daaromtrent gesteld in het Reglement Levensloop Bedrijfstak Koopvaardij. 
N.B. Beide regelingen kunnen niet gelijktijdig binnen hetzelfde kalenderjaar worden genoten. 

 
Artikel 44 

 
REPATRIËRING BIJ ZIEKTE ENZ. NAASTE VERWANTEN 

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

familielid zullen de kosten van een eventuele repatriëring van een zeevarende en de eventuele 
uitzending van een vervanger, als volgt worden gedragen: 
a.  Gehuwden: 

voor vrouw of kind(eren) een tegemoetkoming van de rederij van 100%; 
voor vader en/of moeder een tegemoetkoming van de rederij van 50%. 

b. Ongehuwden: 
voor vader en/of moeder een tegemoetkoming van de rederij van 50%. Indien jonger dan 25 
jaar en bij de ouders inwonend een tegemoetkoming van de rederij van 100%. 

In alle overige gevallen is het ter beoordeling van de rederij 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 rederij aan te wijzen arts. 
De beslissing over de repatriëring berust bij de rederij. 

3.    Onder kinderen worden in de zin van dit artikel verstaan: de wettige, gewettigde pleeg- of 
stiefkinderen , ongehuwd en tot het huisgezien behorend. 

4.    Onder kosten van repatriëring worden eveneens gerekend: alle daarmee verband houdende 
kosten, zoals telegrammen tussen de rederij en het schip/de agent, het bagagevervoer e.d. 

 

Artikel 45 
VERZEKERING BAGAGE 
 
De rederij vergoedt op declaratie basis een door een zeevarende afgesloten bagage verzekering voor 
het reizen van en naar het schip tot een maximum van € 1,15 per dienstreis. 
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Artikel 46 
 

BETALING TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
1.     Bij arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste ziektejaar garandeert de werkgever 

tenminste de maandgage vermeerderd met voedinggeld en vakantietoeslag. 
2.    Bij arbeidsongeschiktheid gedurende het tweede ziektejaar garandeert de werkgever 85% 

van de maandgage vermeerderd met voedinggeld en vakantietoeslag, tenzij met deze 
betaling meer dan 170% van het loon van de zeevarende gedurende de twee ziektejaren 
zou overschrijden. In dergelijke gevallen wordt gedurende het tweede ziektejaar het 
percentage aan dit te behalen maximum aangepast. 

Artikel 47 
KEURINGSKOSTEN 

 
De kosten verbonden aan de keuring van de gezichts- en gehoororganen komen voor rekening 
van de rederij. 

 
 

H. BEËINDIGING VAN DE INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOM ST 
 

Artikel 48 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1.     De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. 
2.     In afwijking van het bepaalde in artikel 7:672 BW kan elk van de partijen de 

arbeidsovereenkomst beëindigen – onafhankelijk van de tijd, welke zij heeft geduurd – 
met inachtneming van de opzeggingstermijnen vermeld in de volgende leden. 

Behoudens het bepaald in lid 7, eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na het 
verstrijken van de opzeggingstermijn, zodra het schip zich bevindt in een haven waar het laadt 
of lost. In overleg tussen partijen kan hiervan worden afgeweken. 

 
 

ZIEKTE 
 
3.     De rederij mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de zeevarende ongeschikt is tot het 

verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. 

 
OPZEGGING 
 
4    a.    Opzegging tijdens verlof: de opzegtermijn, bedoeld in art. 48.2 bedraagt 1 

kalendermaand 
      b    Opzegging aan boord: de opzegtermijn, bedoeld in art. 48.2 bedraagt 2 

kalendermaanden. 
      c    Het moment van aan- danwel afmonstering aan boord is bepalend voor opzegging 

tijdens verlof of opzegging aan boord. 
      d    De zeevarende maakt, indien de rederij dit verlangt, ook na de opzegging gedurende 

de opzeggingstermijn een reis of een gedeelte daarvan mede, mits mag worden 
verwacht, dat hij bij het verstrijken van de opzeggingstermijn weer in Nederland kan 
zijn teruggekeerd. 
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REPATRIËREN 
 

5.    Indien de arbeidsovereenkomst door opzegging, met inachtneming van de voorgeschreven 
termijn, in het buitenland eindigt, heeft de zeevarende recht op vrij vervoer naar Nederland. Dit 
recht vervalt, indien de zeevarende niet binnen een door de kapitein in redelijk te bepalen 
termijn de thuisreis aanvaardt. Indien hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, repatrieert de 
zeevarende met een Nederlands schip en doet, op verlangen van de rederij gedurende deze 
thuisreis dienst in een functie, overeenkomstig aan de laatstbeklede en met behoud van zijn 
laatstgenoten maandloon. Wordt deze gelegenheid niet gegeven, dan verstrekt de kapitein de 
zeevarende een schriftelijke overeenstemming het benodigde reisgeld. De kapitein wijst de 
kortst mogelijke weg aan.  

6.    In geval van repatriëring hebben de officieren recht op loon tot en met de dag, waarop zij langs 
de aangegeven weg in Nederland zijn teruggekeerd of teruggekeerd hadden kunnen zijn. 

PENSIONERING 
 

7.    De arbeidsovereenkomst van de zeevarende eindigt automatisch bij de aanvang van het 
pensioen, danwel bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 

8.    Aangezien de ingangsdatum van het BPFK pensioen door de zeevarende te bepalen is, geeft de 
zeevarende tenminste 4 maanden voor de datum van uittreding, de ingangsdatum van het 
pensioen schriftelijk door aan de rederij. 

9.    De aanvraag tot uitkering van het pensioen kan desgewenst door de rederij worden verzorgd. 

Artikel 49 
 
AFREKENING BIJ BEËINDIGING VAN DE IAO 

 
1.    Bij het einde van het dienstverband is de zeevarende gerechtigd tot een vergoeding van nog niet 

genoten verlofdagen als bedoeld in de artikelen 23 en 24. 
Voorts dient rekening te worden gehouden met het bepaalde over contant verrekend verlof in 
artikel 26, leden 2 en 3. 

2.    De vergoeding bedraagt voor iedere werkdag, of een gedeelte daarvan, niet genoten periodiek – 
en compensatieverlof: 7/5 x 12/365 x het maandloon. 
Voorts heeft de zeevarende recht op betaling van de hem eventueel nog toekomende 
vakantietoeslag als bedoeld in artikel 25. 

Artikel 50 
 

GETUIGSCHRIFT 
 
Zeevarenden hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een getuigschrift als 
bedoeld in artikel 7:656 BW. 

 
 

I.  BEËINDIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKO MST 
 

Artikel 51 
 
BEËINDIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  
 
Ingeval van beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst, bij welke dit reglement een bijlage 
vormt , zonder dat die overeenkomst door een nieuwe wordt vervangen, blijven op de dan lopende 
individuele arbeidsovereenkomsten de bepalingen van dit reglement van toepassing, totdat het 
dienstverband is beëindigd. 
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J. NIEUW SCHEEPSTYPE 
  

Artikel 52 
CONRO 

 
De conro’s (Timca, Kraftca etc,) worden qua basisgage, overwerk en toeslagen gelijk gesteld 
aan de categorie schepen groter dan 9000 GT. 

 
Bij plaatsing op de Conro:  

 
1.    Wordt zoveel mogelijk, het zogenaamde 1 op 1 vaar/verlof systeem gebruikt. 
2.    Wordt de berekening van de conro-toeslag en de conro-verloftoeslag de formule 

gehanteerd conform bijlage II. 
3.    Kan op jaarbasis tot 10 werkdagen uit het verlof worden aangeweend voor zeevaart- en 

bedrijfscursussen.  
4.    Wordt de reisdag van het schip naar huis als verlofdag gerekend. 

Dit artikel kan gedurende de looptijd van de cao, in overleg, worden aangepast, conform de 
cao bepalingen schepen > 9000 GT, indien inzet en vaargebied drastisch wijzigen. 
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BIJLAGE I 
 
 

 
OORLOGSTOESLAGREGELING 

 
 
 

De rederij zal de volgende regeling toepassen: 
 

1.     Zeevarenden, die onder de werkingssfeer van de CAO-en vallen, en die dienst doen op schepen 
in een gebied waar oorlogshandelingen plaats hebben of daarmee vergelijkbare omstandigheden 
heersen, hebben per dag recht op een toeslag van 100% van de daggage volgens de 
dienstreglementen. 

2.     De geografische begrenzing van het onder 1. Bedoelde gebied en het tijdstip waarop het recht 
op de toeslag ingaat en eindigt wordt vastgesteld door partijen bij de CAO- en binnen een zo 
kort mogelijke termijn nadat één van de partijen de wens daartoe aan de andere partij heeft 
bekend gemaakt. 

3.     Aanspraak op de toeslag bestaat voor de dag van aankomst, voor elke volgende dag dat het 
schip in het gebied bevindt en voor de dag van vertrek, met een minimum van vijf dagen, met 
dien verstande, dat één en dezelfde dag nooit meer dan eenmaal mede telt. 

4.     Deze overeenkomst laat onverlet het bepaalde in artikel 437 van het Wetboek van Koophandel. 
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BIJLAGE II 
 

 
Berekening toeslagen voor het varen op ConRo-schepen

Verloftoeslag Gagetoeslag

vaar verlof

Compensatiedagen Gemiddeld > 9000 GT periode periode

nieuwjaarsdag 0.714 dagen 217,0 148,0

2e paasdag 1,000

koninginnedag 0,714 Basis 2811,00 20054,37 13677,63

bevrijdingsdag (5 jaarlijks) 0,200 Overwerk 30% 6016,31

hemelvaartsdag 1,000 Toeslag 18% 3609,79

2e pinksterdag 1,000

1e kerstdag 0.714 Vakantietoeslag 8% 2828,50

2e kerstdag 0.714 Voedingsgeld 4,45 658,60

6,057 32508,96 14336,23 46845,20

Aanname gemiddeld verlof per jaar in vaarperiode van 182.5 dagen

weekenddagen 104 52,000

feestdagen 6 3,000 Conro vaar verlof

Totaal compensatie per jaar 110,0 55,000 s-type periode periode

in kalenderdagen 77,0 dagen 182,5 182,5

Toekenning periodiek verlof Basis 2811,00 16866,00 16866,00 1

Basis 34 Overwerk 30% 5059,80

Rang afhankelijk variabel 3 Toeslag 18% 3035,88

Diensttijd afhankelijk variabel 1

Feestdagen tijdens verlof 3 Vakantietoeslag 8% 2828,50

totaal compensatie per jaar 41 Voedingsgeld 4,45 812,13

in kalenderdagen 57.4 27790,18 17678,13 45468,31

Extra kalenderdagen verlof 48,1

in werkdagen 34,36 Conro-toeslag 1376,89

Toekenning per zeedag 0,188 verlofdag Toekenning per zeedag 7,54  
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BIJLAGE III 
 
OVEREENKOMST WIA-HIAAT REGELING 

 
Artikel1 – Werkingssfeer van de CAO 

 
De CAO is van toepassing op de werkgever die zeevarenden in dienst heeft die verzekerd zijn voor 
de WIA. De CAO is voorts van toepassing op de hiervoor genoemde zeevarenden. 
 
Artikel 2 – Verplichtingen van de werkgever als bedoeld in artikel 1 

 
1.    De werkgever sluit ten behoeve van de bij hem in dienst zijnde zeevarenden een WIA-hiaat-

verzekering bij de Onderlinge Waarborgmaaschappij Zee-Risico 1996 U.A. af. 
2.    De werkgever houdt de verzekeringspremie in op het salaris van de zeevarenden, voor zover de 

premie niet op andere wijze wordt geïnd. 

Artikel 3 – Verplichtingen van voor de WIA verzekerde zeevarenden 
 

1.    De premie voor de WIA-hiaatverzekering is verschuldigd door de voor de WIA verzekerde 
zeevarenden. De premie wordt jaarlijks door het bestuur van de Onderlinge 
Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 U.A. vastgesteld. Voor 2007 bedraagt de rekenpremie 
0,2% van het loon, waarover de premie voor de werkloosheidswet wordt berekend, inclusief de 
franchise.  

2.    De door de werknemers verschuldigde premie wordt, voor zover de middelen dat toelaten, 
betaald uit de premiekortingreserve, die is gevormd na overdracht van een deel van de 
algemene reserve Arbeidsongeschiktheids- en Invaliditeitspensioen (AIP) door de Stichting 
Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij aan de OWM Zeerisico 1996. 

Artikel 4 – Looptijd van de CAO 
 

Deze CAO geldt met ingang van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. De overeenkomst 
wordt geacht telkens met een looptijd van een jaar te zijn verlengd, indien niet tenminste twee 
maanden voor het einde van de looptijd, de overeenkomst door een der partijen schriftelijk is 
opgezegd. 
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BIJLAGE IV 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst inzake verzekering eigen risico dragen voor de WGA 
 
Partijen bij de CAO: 
 

-   Nautilus International; 
-   Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart, en 
-   Sociaal Maritiem Werkgeversverbond, daartoe gemachtigd door zijn leden zoals vermeld in 

bijgevoegde volmacht(en); 

In aanmerking nemende dat: 
 

-   Met ingang van 1 januari 2011 de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 u.a. 
aan werkgevers in de sector koopvaardij een verzekering voor het dragen van eigen risico 
voor de WGA aanbiedt, als alternatief voor de publieke verzekering; 

-   Partijen bij de CAO afspraken willen maken over de verdeling van de voor deze verzekering 
verschuldigde premie tussen de werkgever en de bij hem in dienst zijnde zeevarenden; 

Komen overeen als volgt: 
 

1.    De premie voor de eigen risico verzekering, die wordt afgesloten door een werkgever die is 
aangesloten bij arbodienst Marbo B.V. , wordt gezamenlijk opgebracht door werknemer en 
werkgever. 

2.    Werkgevers die niet zijn aangesloten bij arbodienst Marbo B.V. betalen een opslag op de 
premie. Dit deel van de premie komt niet in aanmerking voor de verdeling van de premie en 
wordt uitsluitend opgebracht door de werkgever. 

3.    In 2011 zijn de maximale premies als volgt: 
- 0,4% voor een bij Marbo B.V. aangesloten werkgever. Hiervan wordt 0,2% opgebracht 
door de werkgever en 0,2% door de zeevarende. 
- 0,6% voor een niet bij Marbo B.V. aangesloten werkgever. Hiervan wordt 0,4% 
opgebracht door de werkgever en 0,2% door de zeevarende. 

4.    De OWM Zee-Risico stelt jaarlijks de premies vast. De eerstvolgende keer dat dat zal 
gebeuren is per 1 januari 2012. De jaarlijks vastgestelde premie wordt in beginsel gelijkelijk 
verdeeld tussen een werkgever en de bij hem in dienst zijnde zeevarenden: 
met dien verstande dat als de premie in enig jaar hoger uitvalt dan de voor 2011 geldende 
premie dan zullen partijen zich tijdig beraden over de verdeling van het premiedeel dat 
boven de voor 2011 geldende premie uitgaat. 

5.    Deze collectieve arbeidsovereenkomst vangt aan op 1 januari 2011 en heeft een looptijd van 
vijf jaar. Tenzij deze overeenkomst tenminste twee maanden voor de einddatum wordt 
opgezegd, wordt deze voor telkens één jaar verlengd. Ook dan geldt een opzegtermijn van 
twee maanden. 
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AANBEVELINGEN 
 
 
1.     ACHTERGEBLEVEN BEZITTINGEN 

Omdat de wet op dit gebied in onvoldoende mate voorziet, heeft overleg tussen partijen bij de CAO 
ertoe geleid het volgende aanbevelen: 

 
1.    Indien een zeevarende 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 rederij draagt zorg dat de bezittingen binnen een redelijke termijn ter beschikking van 
betrokkene, zijn echtgenote of andere belanghebbende of, indien het een minderjarige 
zeevarende betreft, zijn ouders of voogd, worden gesteld. 

3.    Bezittingen die niet binnen een maand nadat zij ter beschikking zijn gesteld, zijn afgehaald, 
kunnen door de rederij, op kosten van de eigenaar, worden opgeslagen. 

4.    Mocht blijken dat het achtervaren te wijten is aan de schuld of nalatigheid van de schepeling, 
dan is de rederij gerechtigd eventueel gemaakte kosten voor vervoer, c.q. opslag van de 
bezittingen en rekening te brengen aan betrokkene c.q. deze te doen verrekenen met zijn 
eventueel tegoed aan gage of andere uitkeringen uit hoofde van verlof, overwerk, enz., rekening 
houdende met de wettelijke bepalingen te dien aanzien. 

5.    Bezittingen, die binnen een jaar na de beschikbaarstelling niet zijn afgehaald, kunnen door de 
rederij, hetzij worden verkocht – waarna de opbrengst onder aftrek van de gemaakte kosten ten 
gunste van de betrokken zeevarende worden gestort bij de kas van de gerechtelijke consignaties 
-, hetzij worden vernietigd. 

6.    De rederij, noch de kapitein dragen verantwoordelijkheid voor de staat, waarin de goederen 
zich bevinden. 

 

 

2.     VEILIGHEID 

De verenigingen van werkgevers in de kleine handelsvaart bevelen de aangesloten rederijen aan 
zorg te dragen voor de aanwezigheid aan boord van goedgekeurde gehoorbeschermingsmiddelen, 
veiligheidsbrillen en veiligheidsgordels voor algemeen gebruik en het aan iedere opvarende, tegen 
kostprijs, verstrekken van veiligheidsschoeisel. 
Voorts bevelen zij de aangesloten rederijen aan de scheepsleiding te instrueren en te motiveren 
teneinde het gebruik van deze middelen te bevorderen. 

 
3.     AFVLOEIINGSREGELING 

Indien als gevolg van liquidatie, inkrimping, fusie of reorganisatie het personeelsbestand moet 
worden verminderd, dan zal er ernstig naar gestreefd worden voor de af te vloeien werknemers een 
afvloeiingsregeling overeen te komen. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren: 
a.    De duur van het dienstverband; 
b.    De grootte van de uitkering; 
c.    De wijze waarop het tegoed aan periodiek- en compensatieverlof wordt verrekend. 
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4.    STAGIAIREREGELING  voor stagiairs afkomstig van Nederlandse zeevaartscholen 

Vanaf schooljaar 2003-2004 introduceert Spliethoff een bindingspremieregeling voor 
stagiaires welke wordt aangehaald als “Investeren in je eigen toekomst bij Spliethoff”. 
Informatie over de regeling is verkrijgbaar bij de afdeling bemanningszaken. Vanaf 1 juli 
2007 verhoogt Spliethoff de stagevergoeding met een bruto bedrag van € 140 ,- per maand. 
 
5.    VERLOF KOPEN 

Alle zeevarenden in loongroep VIII, IX en MO-1 hebben de mogelijkheid voor eigen rekening 
extra verlof te kopen uit het overwerk en de actieve diensttoeslag. Informatie over de regeling 
is verkrijgbaar bij de afdeling bemanningszaken. 

 
6.    WET POORTWACHTER 

In aanvulling op de Wet Verbetering Poortwachter hebben partijen bij deze CAO de 
navolgende aanbeveling opgesteld: 

 
1.    In geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het voor zowel de werkgever als 

de werknemer van groot belang om de terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces 
zo goed mogelijk te bevorderen. 

2.    Zo spoedig mogelijk na het intreden van de arbeidsongeschiktheid zal worden 
aangevangen met re-integratie. Werkgever en werknemer onderschrijven het uitgangspunt 
dat inkomen uit arbeid prevaleert boven inkomen en uitkering. 

3.    Werkgever en werknemer zullen zich naar vermogen inspannen om re-integratie te doen 
slagen. 

4.    De re-integratie zal er in de eerste plaats op zijn gericht om de werknemer duurzaam te 
laten terugkeren op de eigen arbeidsplaats met behoud van de eigen loon- en 
arbeidsvoorwaarden. 

5.    Als herplaatsing in de eigen functie niet of vooralsnog niet mogelijk is, zal herplaatsing in 
een ander passende functie binnen dezelfde onderneming worden nagestreefd. 

6.    Indien herplaatsing in de eigen functie niet of vooralsnog niet mogelijk is en werkgever 
en werknemer zien geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie 
binnen dezelfde onderneming, zal werkgever zich naar vermogen inspannen om voor 
werknemer een passende functie te vinden bij een andere werkgever.  
Hierbij kan een re-integratiebureau of arbeidsbemiddelingsbureau worden ingeschakeld. 

7.    Indien werkgever en werknemer verschillen van inzicht met betrekking tot de medische 
en/of arbeidsdeskundige aspecten van re-integratie, kan een zogenaamde second opinion 
worden aangevraagd bij het Uitvoeringsorgaan Sociale Verzekeringen (UWV). Door 
beide partijen zal deze second opinion als bindend worden beschouwd. 
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