










CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

1

INHOUDSOPGAVE

Artikel Pagina

Hoofdstuk A
DEFINITIES
- Definities A1 4

Hoofdstuk B
BELONING
- Indeling in loongroepen B1 5
- Gage B2 6
- Diensttijdverhogingen B3 6
- Gage na promotie B4 6
- Dienstdoen in een hogere rang B5 6
- Berekening van de gage B6 7
- Overwerk B7 7
- Vergoeding niet genoten verlofdagen B8 7
- Maximum mee te nemen verlofdagen B9 7
- Toelage wachtend op bestemming B10 8
- Vakantietoeslag B11 8
- Wachtgeld en verlof op eigen verzoek B12 8
- Premie voor mentor B13 8
- Spaarloon-/ Levensloopregeling B14 8

Hoofdstuk C
ARBEID
- Aanvang arbeidsdag, rusttijden en onderbrekingen C1 10
-  Normale arbeidsduur C2 10
- Aflossing C3 10
- Veiligheid van opvarenden, schip en/of lading C4 10

Hoofdstuk D
VRIJE TIJD
- Vaar-/ Verlofschema D1 11
- Verlofverlening D2 11
- Gage tijdens verlof D3 12
- Opgave verloftegoed D4 12
- Kort verzuim D5 12
-  Nevenfuncties D6 12
- Palliatief verlof D7 12



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

2

Hoofdstuk E
OPLEIDING
- Opleiding/scholing E1 13
- Stagenemers E2 13
- Vaarbevoegdheidsbewijzen E3 13
- Bijscholing en volgen van cursussen E4 13
- Overeenkomst betreffende vergoeding studiekosten E5 14

Hoofdstuk F
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- Wet verbetering Poortwachter F1 15
- Opbouw van verlof tijdens arbeidsongeschiktheid F2 15
- Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid F3 15

Hoofdstuk G
AANSTELLING EN ONTSLAG
- Aanstelling G1 17
- Plaatsing G2 18
- Opzegging / Opzegtermijn G3 18
- Pensionering G4 18
- WIA-Hiaatverzekering G5 19

Hoofdstuk H
ALGEMENE BEPALINGEN
- Voeding H1 20
- Conduite H2 20
- Ranglijst / Promotie H3 20
- Vrijdom van bagage H4 20
- Eigendommen van de werkgever H5 20
- Geheimhouding H6 20
- Verbod tot het aannemen van geschenken H7 20
- Smokkelen H8 21
- Drugs en alcohol H9 21
- Getuigschrift H10 21

DIVERSE VERGOEDINGEN
- Werkkleding H11 21
- Reiskosten H12 21
- Kosten keuringen en leges H13 22
- Verzekering bagage H14 22
- Bijdrage zorgverzekering H15 22
- Repatriëring bij ziekte enz. naaste verwanten H16 22
- Veiligheid, gezondheid, hygiëne H17 23



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

3

BIJLAGEN
Oorlogstoeslagregeling Bijlage I
Personal Protective Equipment Policy Bijlage II
Wat te doen bij ziekte? Bijlage III
Overeenkomst betreffende vergoeding van studiekosten Bijlage IV
Bijdrage werkgever zorgverzekering Bijlage V
Salarisgebouw Vroon Offshore Services B.V. Bijlage VI



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

4

HOOFDSTUK A

DEFINITIES

Artikel A1
a. Onder "zeevarenden" wordt in dit reglement verstaan:

de in lid b. bedoelde scheepsofficieren en de in lid c. bedoelde scheepsgezellen.
b. Onder “scheepsofficieren”, hierna te noemen officieren, wordt in dit reglement

verstaan: stuurlieden en werktuigkundigen.
c. Onder "scheepsgezellen”, wordt in dit reglement verstaan: alle zeevarenden beneden de

rang van scheepsofficier.
d. Onder “werkgever”wordt in dit reglement verstaan Vroon Offshore Services B.V. (acting as

agents to owners) gevestigd te Den Helder, Nederland.
e. Onder "maandgage" wordt verstaan: de in artikel B2 bedoelde gage.
f. Onder “basisgage” wordt verstaan: de gage zonder overwerk.
g. Onder "daggage” wordt verstaan: 1/365 x 12 x de maandgage.
h. Onder "etmaal” wordt verstaan: een periode van middernacht tot de volgende middernacht.
i. Onder "werk nodig voor een geregelde gang van zaken en de veiligheid aan boord” wordt

onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
- werk nodig om het schip als woon- en verblijfplaats in goede orde te houden, de

voedselvoorziening te verzekeren en storingen in de daarvoor aanwezige installaties
te verhelpen (niet het uitvoeren van reparaties)

- testen en controleren van de voorzieningen t.b.v. de veiligheid van opvarenden en/of
schip;

- controle vrije doorgang vluchtroute;
- het peilen van tanks anders dan voor laden en lossen of bunkeren;
- het uitbrengen van de normale dagelijkse rapporten.

j. Zon- en feestdagen: nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de
Kerstdagen en de Nationale feestdag voorzover door de rijksoverheid, respectievelijk het
georganiseerde bedrijfsleven, wordt geadviseerd in Nederland vrijaf te geven.

k. Onder “actieve dienst” wordt verstaan: Dienst doen op door de werkgever aan te wijzen
schepen.
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HOOFDSTUK B

BELONING
Artikel B1 INDELING IN LOONGROEPEN
De functies van de zeevarenden zijn in de volgende loongroepen ingedeeld:

funktie funktie niveau vast overwerk
AB ERRV 1 40%
Steward DSV 1 40%
Messman DSV 1 40%
AB PSV/DSV 2 40%
Cook ERRV 2 40%
Oiler/MM DSV/PSV 2 40%
GP DSV/PSV 2 40%
Bosun PSV/DSV 3 40%
Cranedriver <30t 3 40%
Cook PSV 3 40%
Cook DSV 4 40%
Cranedriver > 30t 4 40%
Electrician 4 40%
3/E PSV 4 50%
3/E DSV DP 1 4 50%
3//E DSV DP2 5 50%
2/O ERRV NOGEPA 3 40%
2/O ERRV UKOOA 4 50%
2/O SEISMIC/SURVEY 5 50%
2/O DSV 4p 6 50%
2/O PSV 6 50%
TDPO DSV DP2/DP1 5 50%
JDPO DSV DP2/DP1 6 50%
2/E ERRV NOGEPA 4 50%
2/E ERRV UKOOA 5 50%
2/E SEISMIC/SURVEY 6 50%
2/E DSV 4p 9 inclusief
2/E PSV 9 inclusief
2/E (DAY) DSV DP2/DP1 9 inclusief
2/E NIGHT DSV DP2 10 inclusief
C/O ERRV NOGEPA 7 inclusief
C/O ERRV UKOOA 8 inclusief
C/O SEISMIC/SURVEY 9 inclusief
C/O DSV 4p 10 inclusief
C/O PSV 10 inclusief
1/O SDPO DSV DP2/DP1 fully cert. 10 inclusief
C/O SDPO DSV DP2/DP1 fully cert. 11 inclusief
C/E ERRV NOGEPA 8 inclusief
C/E ERRV UKOOA 9 inclusief
C/E SEISMIC/SURVEY 10 inclusief
C/E DSV 4p 11 inclusief
C/E PSV 12 inclusief
C/E DSV DP1 13 inclusief
C/E DSV DP2 13 inclusief
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Artikel B2 GAGE
De gage van de in een loongroep ingedeelde zeevarende wordt vastgesteld aan de hand van het
Salarisgebouw Vroon Offshore Services B.V. in Bijlage III, rekeninghoudend met het bepaalde in
de artikelen B3 en B4.

Artikel B3 DIENSTTIJDVERHOGINGEN
a. Voor elk jaar dat de zeevarende in dezelfde rang of functie onafgebroken in dienst bij

dezelfde werkgever is, wordt hem een diensttijdverhoging toegekend tot het maximum
genoemd in het salarisgebouw VOS B.V..

b. Tijdelijke werkzaamheid in hogere rang of functie geldt niet als onderbreking van de
onafgebroken dienst in de aangestelde rang of functie. Tijdelijke werkzaamheid in lagere
rang of functie geldt evenmin als onderbreking, met uitzondering van die gevallen waarin
deze voortkomt uit een maatregel van disciplinaire aard.

c. Wanneer de dienst met toestemming van de werkgever wordt onderbroken en geen gage of
uitkering wordt genoten, worden de diensttijden voor en onmiddellijk na de onderbreking
geacht aaneen te sluiten.

d. Eveneens worden de diensttijden geacht aaneen te sluiten indien een zeevarende wederom
een dienstverband aangaat met de werkgever binnen 12 maanden nadat zijn voorgaand
dienstverband met die werkgever is beëindigd.

e. De zeevarende die in een bepaalde rang of functie in dienst treedt wordt geacht bij de
werkgever onafgebroken in dienst te zijn voor de periode dat hij in dezelfde rang of functie
direct daarvoor bij een andere werkgever in dienst was, echter nimmer langer dan 5 jaar.

Artikel B4 GAGE NA PROMOTIE
a. Wanneer een zeevarende ingevolge promotie in een hogere loongroep wordt ingedeeld,

vervallen de tot dan toe toegekende diensttijdverhogingen. De zeevarende begint in de
nieuwe loongroep met de aanvangsgage.
Indien deze aanvangsgage lager is dan de gage genoten voor promotie, zal de nieuwe gage
met zoveel daarbij behorende diensttijdverhogingen worden vermeerderd, dat de gage na
promotie hoger is dan de gage voor promotie.
Na elk jaar diensttijd in de hogere loongroep wordt de volgende diensttijdverhoging van die
loongroep toegekend.

b. Bij verandering van functie binnen een zelfde loongroep, behoudt de zeevarende de reeds
verworven diensttijdverhogingen in die loongroep.

c. Wanneer een tweede werktuigkundige promotie maakt tot hoofdwerktuigkundige, en een 2e

stuurman tot 1e stuurman, worden hun maandgages behorende bij de rang van 2e

werktuigkundige respectievelijk 2e stuurman fictief verhoogd met circa 10%, waarna
inschaling plaats vindt in de naast nabijgelegen hogere gageschaal voor
hoofdwerktuigkundige respectievelijk 1e stuurman.

Artikel B5 DIENSTDOEN IN EEN HOGERE RANG
a. Aan de officier die tijdelijk moet dienstdoen in een hogere rang zal de reden waarom hij

tijdelijk moet dienstdoen in een hogere rang worden medegedeeld.
Dienstdoen in een hogere rang, met bijbehorende gage, kan plaatsvinden om een tijdelijk
tekort in die rang op te lossen.

b. Laat de werkgever een officier in een hogere rang dienstdoen vanwege het voornemen hem
te promoveren, dan zal hij hem een tijdelijke aanstelling van 1 jaar aanbieden.  Na positieve
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beoordelingen over 6 vaarperiodes vindt een definitieve aanstelling in de hogere rang
plaats.

c. Aan deze tijdelijke aanstelling kan de werknemer geen rechten ontlenen. Gedurende de
tijdelijke aanstelling kan hij weer worden teruggeplaatst in zijn vorige rang met gage.

Artikel B6 BEREKENING VAN DE GAGE
Bij de uitbetaling wordt het tegoed aan gage berekend door het product te bepalen van het aantal
dagen waarover deze gage verschuldigd is en de daggage.

Artikel B7 OVERWERK
a. Overwerk is werk dat in opdracht van de kapitein wordt verricht nadat de normale dagelijkse

arbeidsduur (zie C.2) is volbracht. In de functiegroepentabel van artikel B1 is aangegeven
voor welke functiegroepen bij actieve dienst overwerk wordt betaald en voor welke
functiegroepen een all-in gage geldt.

b. In het vaste overwerk bij actieve dienst aan boord is tevens begrepen, de vergoeding voor
het eventueel lopen van stille wachten

c. Voor de dienst op schepen in aanbouw kunnen in overleg afwijkende regelingen worden
getroffen.

Artikel B8 VERGOEDING NIET GENOTEN VERLOFDAGEN
Bij het einde van het dienstverband is de schepeling gerechtigd tot een geldelijke vergoeding van
nog niet genoten verlofdagen.

- Scheepsgezellen hebben, afhankelijk van de in hun individuele arbeidsovereenkomst
overeengekomen vaar- / verlofschema, voor iedere dag actieve dienst aan boord recht
op een hele (vier op vier af schema) dan wel een halve (acht op vier af schema)
verlofdag.

- Officieren hebben voor iedere dag actieve dienst aan boord recht op een verlofdag.

Voorts heeft de zeevarende recht op betaling van de hem nog toekomende vakantietoeslag. Deze
wordt proportioneel berekend over de periode dienstverband waarover nog geen vakantietoeslag
was verrekend. De aldus uit te betalen vakantietoeslag wordt berekend tegen de bij de
uitdiensttreding geldende maandgage.

Artikel B9 MAXIMUM MEE TE NEMEN VERLOFDAGEN
a. Aan het einde van een kalenderjaar kunnen maximaal 75 verlofdagen worden meegenomen

naar het volgende jaar.
b. Indien en voorzover er sprake is van een restant aan verlofdagen boven het maximale

aantal van 75 geldt:
1. Ofwel het meerdere zal met de eerstvolgende salarisafrekening van het daaropvolgende

kalenderjaar worden afgerekend.
2. Ofwel het meerdere kan worden gebruikt tot storten in de levensloopregeling binnen de

hiervoor geldende regels.
3. Ofwel een combinatie van de voornoemde twee.

Een verzoek hiertoe dient schriftelijk voor het einde van een kalenderjaar bij de werkgever zijn
ontvangen.Indien er geen keuze is ontvangen voor het einde van een kalenderjaar zal de
werkgever handelen alsof er sprake is van keuze 1 en tot uitbetaling overgaan.
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Artikel B10 TOELAGE WACHTEND OP BESTEMMING
Indien een zeevarende, elders dan in zijn woonplaats, in opdracht van de werkgever, moet
wachten op zijn plaatsing aan boord van een schip, zijn repatriëring, dan wel anderszins moet
wachten, wordt door de werkgever hotelaccommodatie met vol pension verstrekt.

Artikel B11 VAKANTIETOESLAG
a. De zeevarende heeft op 1 juni, voor het dienstverband in de voorafgaande 12 maanden,

aanspraak op een vakantietoeslag.
b. Indien de zeevarende in de loop van het jaar in of uit dienst van de werkgever treedt, heeft

hij slechts aanspraak op een gedeelte van de vakantietoeslag naar evenredigheid van de
tijd dat hij gedurende het jaar in dienst van de werkgever is geweest.

c. De vakantietoeslag bedraagt 8% van de daadwerkelijk genoten gage.
d. Voor zover de vakantietoeslag is begrepen in een loonvervangende uitkering, bestaat geen

aanspraak op deze toeslag jegens de werkgever over dagen waarop genoemde uitkeringen
worden toegekend.

Artikel B12 WACHTGELD EN VERLOF OP EIGEN VERZOEK
a. Wanneer de zeevarende ondanks een ontoereikend saldo verlofdagen niet aan boord wordt

geplaatst, wegens de werkgever aan te rekenen redenen, wordt aan hem 100% van de
basisgage doorbetaald. De betaling in deze periode wordt wachtgeld genoemd.

b. De werkgever kan, teneinde wachtgeld te voorkomen, de zeevarende voor andere
werkzaamheden inzetten, zoals kantoorprojecten, bijwerken aan boord, dan wel cursussen
laten volgen.

c. Wanneer een zeevarende, ondanks een ontoereikend saldo verlofdagen, verzoekt nog niet
aan boord te worden geplaatst kan de werkgever dit verzoek inwilligen. Dit verzoek dient
schriftelijk te gebeuren. Het tekort aan verlof dat hiermee eventueel ontstaat wordt “negatief
verlof” genoemd en dient zo snel mogelijk te worden verrekend met in de toekomst op te
bouwen verlof.

Artikel B13 PREMIE VOOR MENTOR
Indien een officier als mentor is aangewezen en hij de hem toegewezen stagenemers zo goed
mogelijk in overeenstemming met de verstrekte richtlijnen heeft begeleid, zal de rederij 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 bedraagt bruto maximaal € 150,00 op maand basis. De premie is
onafhankelijk van het aantal stagenemers dat door een zelfde mentor wordt begeleid en geldt pro
rata naar de vaarperiode/mentorbegeleiding.

Artikel B14 SPAARLOON- / LEVENSLOOPREGELING
1. Iedere zeevarende kan deelnemen aan de spaarloonregeling.

2. Iedere zeevarende kan deelnemen aan de levensloopregeling. (Let op: Bij opname levensloop
stopt uw pensioenopbouw. U dient dan zelf zorg te dragen voor afdracht premie
pensioenopbouw voor zowel het werknemers- als het werkgeversdeel)



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

9

3. Indien de zeevarende deel wil nemen in de spaarloon- of levensloopregeling, zal hij een keuze
moeten maken voor één regeling. Deelname in beide regelingen is niet mogelijk. De keuze
kan/moet gemaakt worden vóór 1 januari van elk kalenderjaar en aan de werkgever worden
meegedeeld.

4. Informatie over deelname en de voorwaarden van deelname in één van deze regelingen is bij
de werkgever verkrijgbaar.
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HOOFDSTUK C

ARBEID
Het Arbeidstijdenbesluit Vervoer is eveneens van toepassing op dit reglement

Artikel C1 AANVANG ARBEIDSDAG, RUSTTIJDEN EN ONDERBREKINGEN
a. 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.

b. 's Morgens en 's middags worden de zeevarenden in de gelegenheid gesteld koffie of thee
te gebruiken.

Artikel C2 NORMALE ARBEIDSDUUR
a. De normale arbeidsduur tijdens dienst aan boord bedraagt per etmaal, zaterdagen en

zondagen inbegrepen, 12 uren vermeerderd met de tijd benodigd voor het overgeven van
de wachten en het invullen van de journalen.

b. De normale arbeidsduur vangt aan op het tijdstip waarop voor het eerst in het etmaal werk
wordt gevorderd en eindigt zodra de normale arbeidsduur is volbracht.

c. Met dien verstande dat de normale arbeidsduur, wanneer in een haven, op werkdagen:
maandag t/m vrijdag, 8 uur zal bedragen, op zaterdagen 4 uur zal bedragen en zich op
zondag beperkt tot werkzaamheden behorend tot de normale dagelijkse werkzaamheden en
alle werkzaamheden welke doorgang moeten vinden.

Artikel C3 AFLOSSING
Aflossing vindt plaats conform de procedures voor “Change of command” (LM VI.3.1 (V03))
respectievelijk “Relieve of Crew” (QA V.3.3 (V03)).

Artikel C4 VEILIGHEID VAN OPVARENDEN, SCHIP EN/OF LADING
Alle bepalingen betreffende de arbeidsduur en de diensttijden kan de kapitein buiten toepassing
stellen wanneer de veiligheid van opvarenden, schip en/of lading dit naar zijn oordeel noodzakelijk
maakt.
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HOOFDSTUK D

VRIJE TIJD

Artikel D1 VAAR-/VERLOFSCHEMA
a. Officieren verrichten hun werkzaamheden in een vier weken op vier weken af

vaar- /verlofschema.
b. Scheepsgezellen verrichten hun werkzaamheden in een acht weken op vier weken af

vaar-/verlofschema, tenzij in een individuele arbeidsovereenkomst anders is
overeengekomen (zie ook B8).

c. De zeevarenden zijn gehouden aan boord te blijven zolang zij geen toestemming van de
kapitein hebben ontvangen om aan de wal te gaan. De kapitein dient dit af te stemmen met
de afdeling Operations.

d. Als leidraad voor het geven van gelegenheid tot recreatie aan de wal geldt, dat in de haven
waar zulks mogelijk is, iedere zeevarende de gelegenheid krijgt voor of na het verrichten
van zijn dagtaak, aan de wal te gaan. Een ieder moet, alvorens aan de wal te gaan, daartoe
toestemming vragen aan de kapitein of, bij diens afwezigheid, aan de stuurman van de
wacht.

e. Wordt een gevraagde toestemming geweigerd, dan vermeldt de kapitein de reden(en) in het
scheepsdagboek. Overwegende bezwaren tegen het verlenen van toestemming zijn onder
andere maar niet uitsluitend: veiligheid van opvarenden, opstappers en/of andere
chartervertegenwoordigers, schip en/of lading, een op handen zijnde vertrek en dergelijke.

Artikel D2 VERLOFVERLENING
a.. De werkgever stelt na overleg met de werknemer het tijdstip van de aanvang van het verlof

en de vermoedelijke duur van de verlofperiode vast. Het verlof wordt in Nederland verleend.
Op schriftelijk verzoek van de zeevarende kan de rederij toestaan dat het verlof elders wordt
genoten. Indien operationele omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan de werkgever de
zeevarende oproepen voor actieve dienst vóór het verstrijken van de verlofperiode. Indien
de zeevarende voor de door de werkgever vastgestelde einddatum van de verlofperiode
wordt opgeroepen, zal de werkgever de daaruit voortvloeiende aantoonbare schade
vergoeden naar redelijkheid en billijkheid. Bij de planning van de actieve dienst zal de
werkgever ernaar streven om plaatsing aan boord tijdig bekend te maken. Met de voorkeur
voor vakantieperioden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden, met inachtneming van
operationele omstandigheden.

b. De werkgever vergoedt de zeevarende de reiskosten volgens door haar vast te stellen
regels.

c. Indien er door zeevarenden medische keuringen moeten worden ondergaan dan wel
vaccinaties benodigd zijn voor de zeevaart wordt hiervoor één neutrale dag per kalenderjaar
geadministreerd.

d. De dagen waarop de werknemer in opdracht van de werkgever reist naar het schip inclusief
de opstapdag worden als actieve dienst aangemerkt waarover verlof zal worden toegekend.
De afstapdag wordt eveneens als actieve dienst aangemerkt. De dagen waarop de
werknemer naar huis reist vanaf het schip geschieden in eigen tijd.
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Artikel D3 GAGE TIJDENS VERLOF
Tijdens het verlof loopt de gage van betrokkene door.

Artikel D4 OPGAVE VERLOFTEGOED
De werkgever verstrekt de zeevarende maandelijks een opgave waarin het tegoed aan verlof
wordt vermeld.

Artikel D5 KORT VERZUIM
a. Als de zeevarende zich bevindt in zijn thuisland heeft hij 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:
1. 4 dagen i.v.m. het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende

partner of een van de inwonende kinderen;
2. 3 dagen i.v.m. het overlijden van één van de niet-inwonende kinderen of

schoonkinderen;
3. 2 dagen i.v.m. het overlijden van één der ouders, schoonouders of grootouders;
4. 2 dagen bij zijn of haar huwelijk;
5. 1 dag i.v.m. het huwelijk van een kind en bij het huwelijk of overlijden van een broer,

zuster, zwager of schoonzuster;
6. 2 dagen bij bevalling van echtgenote dan wel van inwonende partner met wie

zeevarende een notarieel samenlevingscontract dan wel een geregistreerd
partnerschap is aangegaan.

Artikel D6 NEVENFUNCTIES
De zeevarende is gehouden de werkgever schriftelijk toestemming te vragen van het voornemen
betaalde nevenfuncties te gaan verrichten en van uitbreiding in bestaande betaalde
nevenfuncties.

Indien de werkzaamheden of uitbreiding daarvan als strijdig met, of schadelijk voor de vervulling
van zijn functie kunnen worden beschouwd, dient de werkgever binnen een maand na verzending
van bedoelde kennisgeving hem schriftelijk en gemotiveerd mede te delen dat verrichting of
uitbreiding daarvan niet geoorloofd is.

Artikel D7 PALLIATIEF VERLOF
In overleg met de werkgever kan de zeevarende in staat worden gesteld palliatief verlof op te
nemen.
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HOOFDSTUK E

OPLEIDING

Artikel E1 OPLEIDING/SCHOLING
De werkgever stelt jaarlijks een opleidingsprogramma op en houdt registratie van de
georganiseerde cursussen en bijbehorende kosten bij. Het referentiekader van de opleidingen is
de nationale/ internationale wetgeving en het werkgeverbeleid.

De zeevarenden worden op de hoogte gehouden van het opleidingsprogramma.

Artikel E2 STAGENEMERS
a. Ten behoeve van de opleiding van officieren kunnen, boven de normale bemanningssterkte,

stagenemers worden gemonsterd om hen de voorgeschreven vaartijd c.q. praktijktijd te
laten behalen. Dit zal geen invloed hebben op het aantal te monsteren zeevarenden.

b. De voorwaarden waaronder stagenemers worden gemonsterd zijn vermeld in een
afzonderlijke regeling.

c. Personen, die de in lid a. bedoelde vaartijd c.q. praktijktijd hebben behaald, zullen niet als
stagenemer worden gemonsterd, behalve indien dit geschiedt met het doel betrokkene te
repatriëren.

Artikel E3 VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJZEN
Iedere zeevarende, indien zijn functie dat vereist, moet in het bezit zijn van een geldig
vaarbevoegdheidsbewijs. Wanneer een vaarbevoegdheidsbewijs verloopt moet de zeevarende
zelf tijdig een nieuw aanvragen. De kosten van een vaarbevoegdheidsbewijs worden vergoed
door de werkgever.

Artikel E4 BIJSCHOLING EN VOLGEN VAN CURSUSSEN
De werkgever zal - mede teneinde de veiligheid ter zee te vergroten - zo goed als mogelijk is
bevorderen dat zeevarenden 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 herhalings- of bijscholingscursussen naar de mening van de
werkgever gewenst dan wel noodzakelijk is, zal zij dit onder de aandacht van de zeevarenden
brengen en deze aanmoedigen om zich voor het volgen van een dergelijke cursus op te geven.

De werkgever zal, wanneer een zeevarende 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 aanvangs- en de einddatum van de cursus.
Een verzoek om in de gelegenheid te worden gesteld een dergelijke cursus te volgen, zal zo
spoedig mogelijk worden ingewilligd, waarbij rekening moet worden gehouden met reeds door
andere zeevarenden gedane verzoeken en het bestand aan zeevarenden bij de betrokken
werkgever.

De werkgever kan een zeevarende opdragen deel te nemen aan door de werkgever
georganiseerde voorlichting en cursussen in ruime zin samenhangend met het beroep of
functioneren aan boord dan wel “Officers Meetings” welke door de rederij worden georganiseerd.
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Wanneer de werkgever een zeevarende opdraagt om een op het beroep gerichte
applicatiecursus, dan wel een door de werkgever georganiseerde bedrijfs- of scholingscursus, of -
bijeenkomst te volgen, wordt de tijd, die hiermede is gemoeid, niet in mindering gebracht op zijn
tegoed aan verlof. Tijdens het volgen van een cursus wordt geen verlof opgebouwd. De kosten
van dergelijke cursussen worden gedragen door de werkgever met inachtneming van hetgeen
gesteld in artikel E5.

Artikel E5 OVEREENKOMST BETREFFENDE VERGOEDING STUDIEKOSTEN
De kosten van door de werkgever goedgekeurde opleidingen en trainingen worden door de
werkgever betaald aan de betrokken instanties.
Alle trainingen en opleidingen zullen in een overeenkomst betreffende vergoeding studiekosten
worden vastgelegd. De werknemer zal deze overeenkomst ter ondertekening
worden voorgelegd. (zie bijlage IV)
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HOOFDSTUK F

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikel F1 WET VERBETERING POORTWACHTER

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 uit 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
andere 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.

Artikel F2 OPBOUW VAN VERLOF TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Tijdens arbeidsongeschiktheid zal gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode verlof
over maximaal 30 kalenderdagen per jaar worden opgebouwd, in het geval de zeevarende zijn
werkzaamheden hervat binnen 2 jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Indien de
arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na een periode van 2 jaar wordt
ontbonden, blijft de opbouw van verlof beperkt tot de laatste 6 maanden van het dienstverband.

Artikel F3 BETALING TIJDENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1. In geval van ziekte heeft de zeevarende gedurende maximaal 104 weken recht op

doorbetaling van zijn basisgage zo lang het dienstverband voortduurt, met dien verstande dat
vanaf de derde ziekmelding per kalenderjaar de zeevarende gedurende de eerste twee dagen
dat zijn ziekte of gebreken bestaan geen recht op ziekengeld heeft. Gedurende de eerste 52
weken betaalt de werkgever bij ziekte van een zeevarenden met een all-in gage 100% door, tot
104 weken betaalt de werkgever 70% door of tenminste het voor de werknemer geldende
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wettelijk minimumloon. Voor zeevarenden met een basisgage met vast overwerk indien aan
boord zal gedurende 104 weken 100% van de basisgage worden door betaald.

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van kracht indien en voor zover werknemer ter zake
zijn arbeidsongeschiktheid een vordering tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen
gelden jegens derden.

3. In dat geval zal werkgever een voorschot verstrekken op de schadevergoeding ter hoogte van
het salaris als bedoeld in lid 2 van dit artikel dat werknemer bij arbeidsongeschiktheid zou
hebben ontvangen.

4. Werknemer is verplicht, op daartoe strekkend verzoek van werkgever, door middel van een
akte van cessie zijn aanspraken op schadevergoeding ten opzicht van derden aan werkgever
over te dragen.

5. Perioden waarin de zeevarende wegens ziekte verhinderd is zijn functie uit te oefenen, worden
samen genomen indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

6. De zeevarende heeft geen recht op ziekengeld gedurende een periode dat hij de genezing
belemmert of vertraagt, of indien hij weigert passende werkzaamheden te verrichten.

7. De zeevarende heeft geen recht op ziekengeld indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt
of het gevolg is van een gebrek, waarvan hij had moeten weten dat de aanwezigheid daarvan
in verband met de belastbaarheidseisen van de functie dusdanig cruciaal is, dat de werkgever
bij wetenschap daarvan de zeevarende de voorliggende arbeidsovereenkomst niet als
zodanig zou hebben aangeboden.

8. De zeevarende is verplicht zijn medewerking te verlenen aan ieder onderzoek dat een door de
werkgever aangewezen arts wenselijk dan wel noodzakelijk acht. De zeevarende is voorts
verplicht al die gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de bepaling van de
verwachte duur van de ziekte.

9. De werkgever is bevoegd de betaling van het ziekengeld op te schorten voor de tijd gedurende
welke de zeevarende zich niet houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke
voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht
op gage vast te stellen. Bij een vermoeden hiervan wordt de zeevarende door de werkgever
hiervan in kennis gesteld.

10.In bijlage III bij dit reglement zijn regels opgenomen over hoe gehandeld dient te worden bij
ziekte.
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HOOFDSTUK G

AANSTELLING EN ONTSLAG

Artikel G1 AANSTELLING

1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd onder vermelding
van de datum waarop het dienstverband begint, alsmede van de functie en de rang, zoals
omschreven in artikel B1, waarin de zeevarende zal dienstdoen. Eén exemplaar wordt aan de
zeevarende overhandigd.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd worden aangegaan, zoals bepaald in lid 4 van dit artikel. Als niet wordt voldaan
aan de voorwaarden van lid 3 van dit artikel, gaat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
over in één voor onbepaalde tijd, tenzij de termijn van de eerste arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd korter is dan één maand.

3. Eén maand voor de einddatum van elke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de
werkgever, de werknemer schriftelijk te bevestigen, dat:
1) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van die bepaalde tijd wordt verlengd

met de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of
2) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beëindigd in de eerste haven welke het

schip aandoet na afloop van die bepaalde tijd.

4. Een zeevarende kan meerdere malen op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in
dienst worden genomen, met inachtneming van het volgende:
1) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar direct of binnen niet meer dan 3

maanden opvolgen, vormen een "ketting".
2) Indien het aantal contracten, die tot een "ketting" behoren, groter is dan 3, dan wel indien

de totale duur van achtereenvolgende contracten, die tot een "ketting" behoren langer is
dan 3 jaar, ontstaat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3) Een éénmalig contract voor bepaalde tijd van 3 jaar of langer kan één maal met ten
hoogste 3 maanden worden verlengd, zonder dat daaruit een dienstverband voor
onbepaalde tijd voortvloeit.

4) Het tijdens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgebouwde verlof dient binnen
dienstverband te worden uitgelopen of tenminste tot de "ketting" te worden gerekend.

5. 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 loongroepsindeling overgaan.
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Artikel G2 PLAATSING
De zeevarende stelt zich op eerste aanwijzing onmiddellijk beschikbaar om te worden gemonsterd
op een door of namens de werkgever aan te wijzen schip, hetwelk door de werkgever of een
daarmee gelieerde werkgever wordt gereed.
De werkgever is bevoegd de zeevarende over te plaatsen naar een ander schip dan waarop hij
werd gemonsterd. (Zie verder artikel D3 voor verlofverlening)

Artikel G3 OPZEGGING / OPZEGTERMIJN
a. De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.
b. 1. De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever indien de arbeidsovereenkomst op de

dag van de opzegging heeft geduurd:
a. minder dan 5 jaar : 1 maand
b. 5 tot 10 jaar : 2 maanden
c. 10 tot 15 jaar : 3 maanden
d. vanaf 15 jaar : 4 maanden

2. De door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt 1 maand
c. De werkgever mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de zeevarende ongeschikt is tot het

verrichten van zijn arbeid, noch gedurende de tijd, dat de zeevarende verhinderd is zijn
arbeid te verrichten, omdat hij, anders dan met het oogmerk om de krijgsdienst of andere
overheidsdienst bij wijze van beroep te verrichten, een verplichting naleeft, hem opgelegd
door de wet, of voortvloeiende uit een verbintenis door hem jegens de overheid aangegaan
ten aanzien van 's landsverdediging of haar ter bescherming van de openbare orde, tenzij
de ongeschiktheid of verhindering ten minste twee jaren heeft geduurd. De zeevarende
maakt; indien de werkgever 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 in Nederland kan zijn teruggekeerd.

d. 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 redelijkheid te
bepalen termijn de thuisreis aanvaardt. De zeevarende heeft recht op gage tot en met de
dag, waarop hij langs de aangegeven weg in Nederland is teruggekeerd of teruggekeerd
had kunnen zijn. De kapitein wijst de kortst mogelijke weg aan.

Artikel G4 PENSIONERING
Het dienstverband eindigt zonder nadere opzegging op de pensioendatum, dan wel bij het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De ingangsdatum van het pensioen bij het
Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij is door de werknemer te bepalen. De werknemer geeft
tenminste vier maanden voor de datum van uittreding, de ingangsdatum van het pensioen
schriftelijk door aan de werkgever. De werkgever zal de pensioenaanvraag verzorgen en
begeleiden.

1. De zeevarenden nemen deel aan de pensioenregeling van de Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK)

2. De helft van de pensioenpremie wordt op het loon ingehouden.
3. De zeevarenden ontvangen een exemplaar van het pensioenreglement.
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Artikel G5 WIA-HIAATVERZEKERING
De werkgever sluit voor haar werknemers een WIA-hiaatverzekering af bij de OWM Zeerisico
1996. Deze verzekering verzekert de inkomensachteruitgang die kan optreden bij blijvende
arbeidsongeschiktheid een werknemer. De premie ingevolge deze verzekering komt ten laste van
de werknemer en wordt door de werkgever op de gage ingehouden.
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HOOFDSTUK H

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel H1 VOEDING
De werkgever draagt er zorg voor, dat aan de zeevarenden voldoende voeding van een goede
kwaliteit en in de nodige variatie wordt verstrekt.

Artikel H2 CONDUITE
Over iedere zeevarende wordt als regel periodiek een schriftelijk conduiterapport uitgebracht, welk
rapport met hem wordt besproken en voor indiening bij de werkgever, aan de betrokkene ter
ondertekening voor "gezien” wordt voorgelegd.
Indien de zeevarende weigert te tekenen, wordt hiervan in het rapport alsmede in het
scheepsdagboek melding gemaakt.

Artikel H3 RANGLIJST/ PROMOTIE
De werkgever heeft geen ranglijst systeem voor promotie bepaling. Geschiktheid voor de hogere
rang of functie geeft de doorslag met dien verstande dat indien twee kandidaten geschikt zijn
hij/zij met de langste diensttijd als eerste in aanmerking komt.

Artikel H4 VRIJDOM VAN BAGAGE
Indien de zeevarende per vliegtuig moet reizen mag hij - naast de door de luchtvaartmaatschappij
toegestane vrije handbagage - 40 kg. bagage met zich meevoeren zonder dat hem hiervoor
kosten in rekening worden gebracht

Artikel H5 EIGENDOMMEN VAN DE WERKGEVER
Alle materialen, zoals gereedschappen, eetgerei, bedde- en linnengoed die door de werkgever
aan de zeevarende ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van de werkgever. Het is
verboden deze materialen voor eigen gebruik aan te wenden, anders dan met schriftelijke
toestemming van de werkgever. Verlies of beschadiging van deze goederen, ontstaan door opzet
of schuld van de zeevarende, zal door deze aan de werkgever vergoed moeten worden en op de
gage van de zeevarende kunnen worden verhaald.

Artikel H6 GEHEIMHOUDING
Zowel tijdens als na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de zeevarende verplicht
geheimhouding te bewaren over alle bedrijfsaangelegenheden. Overtreding van deze verplichting
kan een dringende reden voor ontslag zijn, onverminderd het recht van de werkgever tot het
vorderen van schadevergoeding. Bij overtreding van deze verplichting na beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, kan de werkgever schadevergoeding vorderen.

Artikel H7 VERBOD TOT HET AANNEMEN VAN GESCHENKEN
Het is de zeevarende verboden van enig persoon, firma of leverancier geschenken aan te nemen
dan wel een commissie te bedingen, in het bijzonder in verband met de uitvoering van
herstelwerkzaamheden of voorziening van uitrustingsartikelen of proviand.
Overtreding van dit artikel kan een dringende reden voor ontslag zijn.
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Artikel H8 SMOKKELEN
Het is de zeevarende verboden te smokkelen of aan smokkel medeplichtig te zijn.
Overtreding van dit artikel kan een dringende reden voor ontslag zijn.

Artikel H9 DRUGS EN ALCOHOL
Het gebruiken, in bezit hebben of aan boord brengen van alcoholhoudende dranken en/of
verdovende middelen is verboden. Vroon Offshore Services kent een zero tolerance beleid welke
is vastgelegd in de D & A policy. Elke zeevarende wordt geacht kennis te nemen van en zich te
houden aan de inhoud van deze policy.
Overtreding van dit artikel kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg hebben.

Artikel H10 GETUIGSCHRIFT
De zeevarende heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een
getuigschrift als bedoeld in artikel 7: 656 BW.

DIVERSE VERGOEDINGEN

Artikel H11 WERKKLEDING
a. De werkgever verstrekt aan iedere zeevarende voldoende, voor de door hem te verrichten

werkzaamheden geschikte, werkkleding conform de Personal Protective Equipment Policy.
b. De zeevarende is aansprakelijk voor het juiste gebruik en het in goede staat houden van de

werkkleding.
c. Indien door welke oorzaak dan ook gedurende de reis de verstrekte, of in voorraad zijnde

hoeveelheid werkkleding onvoldoende wordt, zal deze hoeveelheid zo spoedig mogelijk
door de werkgever, of namens deze door de kapitein, worden aangevuld met ter plaatse
voorradig zijnde en als werkkleding te gebruiken kleding.

Artikel H12 REISKOSTEN
a. Onder reiskosten worden verstaan, kosten voor de op de meeste doelmatige en

economische wijze van reizen tussen de plaats waar aan de zeevarende opgedragen
werkzaamheden door hem worden verricht en zijn woonplaats. De reiskosten worden
vergoed op basis van (2e klasse) openbaar vervoer, ongeacht of hiervan gebruik wordt
gemaakt. Voor de zeevarende die zijn woonplaats buiten Nederland heeft, geldt de
reiskostenvergoeding uitsluitend voor het traject in Nederland.

b. De zeevarende, die in verband met zijn werkzaamheden reist heeft recht op vergoeding van
reiskosten.

c. Mocht een schip zodanige ligplaats hebben dat het niet of slechts met veel vertraging of
moeilijkheden mogelijk is van een plaatselijk openbaar vervoermiddel gebruik te maken, dan
zal de werkgever indien deze niet zelf voor vervoer heeft gezorgd, de door de zeevarende
gemaakte reiskosten naar redelijkheid vergoeden.
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Artikel H13 KOSTEN KEURINGEN EN LEGES
a. Iedere zeevarende moet in het bezit zijn van de voor de uitoefening van zijn functie

benodigde medische keuringen.
b. De kosten verbonden aan de medische keuringen voor de zeevaart komen voor rekening

van de werkgever, behalve bij indiensttreding van de zeevarende bij werkgever. In dat geval
zal de zeevarende keuringskosten eenmalig zelf moeten betalen.

c. De zeevarende is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van de medische keuringen.
Wanneer een keuring heeft plaatsgevonden moet dit aan de afdeling personeelszaken van
Vroon Offshore Services B.V. gemeld worden. De zeevarende verstrekt een kopie van
iedere medische keuring aan de afdeling personeelszaken van werkgever.

d. De kosten voor aanschaf of vernieuwing van een paspoort zijn voor rekening van de
zeevarende.

e. De zeevarende is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van paspoort,
vaardocumenten, keuringen, vaccinaties etcetera.

f. De kosten voor benodigde visa komen voor rekening van de werkgever.

Artikel H14 VERZEKERING BAGAGE
De werkgever vergoedt verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de
zeevarenden gedurende de reis van en naar het schip tot een maximum bedrag van € 4.500.
Bij bepaling van de vergoeding wordt de gangbare afschrijving toegepast

Artikel H15 BIJDRAGE ZORGVERZEKERING
De werkgever betaalt de verplichte werkgeversbijdrage in het kader van de Nederlandse
Zorgverzekeringswet onder de voorwaarden als beschreven bijlage V.

Artikel H16 REPATRIËRING BIJ ZIEKTE ENZ. NAASTE VERWANTEN
a. In geval van ernstige ziekte met mogelijk levensgevaar, respectievelijk in geval van

overlijden van een familielid, zullen de kosten van een eventuele repatriëring van een
zeevarende en de eventuele uitzending van een plaatsvervanger, als volgt worden
gedragen:
1. Voor gehuwden en samenwonenden:

voor partner of kind(eren) een tegemoetkoming van de werkgever van 100%;
voor vader en/of moeder een tegemoetkoming van de werkgever van 100%.

2. Voor ongehuwden jonger dan 25 jaar en bij ouders inwonend:
voor vader en/of moeder een tegemoetkoming van de werkgever van 100%.

3. Voor overige ongehuwden:
voor vader en/of moeder een tegemoetkoming van de werkgever van 100%.

In alle overige gevallen is het ter beoordeling van de werkgever of in de eventuele
repatriëringskosten en de kosten van uitzending van een plaatsvervanger zal worden
bijgedragen.

b. De vraag, of er sprake is van mogelijk levensgevaar, is afhankelijk van het overleg tussen
de behandelend arts en een door de werkgever aan te wijzen arts. De beslissing over een
repatriëring berust bij de werkgever.

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

d. Onder kosten van repatriëring worden eveneens gerekend: alle daarmee verbandhoudende
kosten, zoals telegrammen tussen de werkgever en het schip/ de agent, het bagagevervoer
enz.



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

23

e. Bestaande gunstiger regelingen dan die welke in dit artikel worden vermeld, blijven
gehandhaafd. Eveneens kunnen gunstiger regelingen door de werkgever worden ingevoerd.

Artikel H17 VEILIGHEID, GEZONDHEID, HYGIËNE
a. Aan boord kan de grootst mogelijke veiligheid slechts worden bereikt indien met de inzichten

van de bedrijfsleiding en de zeevarenden rekening wordt gehouden. Hierbij dient grote
prioriteit te worden toegekend aan de kwaliteit en de omgeving van de arbeidsplaats,
waarbij onder meer zal worden gedacht aan het voorkomen van bezwarende
omstandigheden, de gezondheid, de zwaarte van arbeid, gevaar, lawaai en trillingen.

b. 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 en veiligheidsvoorlichting en instructies geven.

c. Bij het in lid b. genoemde zal in elk geval rekening worden gehouden met:
- voorschriften ter beveiliging van een ieder die zich aan boord bevindt;
- de verplichtingen van de zeevarende 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.
d. Er zal met voortvarendheid naar worden gestreefd dat degene die belast is met de

medische verzorging van de zeevarenden aan boord en/of verantwoordelijk is voor de
scheepsapotheek, een stageperiode in een medische inrichting heeft volbracht of een door
de wettelijke instanties goedgekeurde cursus “medische zorg aan boord”, hebben gevolgd.

e. De werkgever zal conform de Personal Protective Equipment Policy zorgdragen dat
voldoende goedgekeurde beschuttingsmiddelen ter beschikking komen, zoals
werkhandschoenen, veiligheidshelmen, veiligheidsgordels, veiligheidsbrillen,
veiligheidsmaskers en beschermingsmiddelen tegen geluidsoverlast.

f. De werkgever zowel als de zeevarenden zullen de veiligheid aan boord in de ruimste zin
van het woord bevorderen, alsmede de voorschriften en de ter uitvoering daarvan gegeven
nadere aanwijzingen opvolgen. De zeevarende zal de voorgeschreven beveiligingen
toepassen en de persoonlijke beschuttingsmiddelen gebruiken.



CAO Zeevarenden  Vroon Offshore Services B.V.

24

BIJLAGE I

OORLOGSTOESLAGREGELING

a. Zeevarenden die dienstdoen op schepen van de werkgever in een gebied waar
oorlogshandelingen plaats hebben of daarmede vergelijkbare omstandigheden heersen,
hebben per dag recht op een toeslag van 100% van de daggage volgens het
dienstreglement.

b. De geografische begrenzing van het onder a. bedoeld gebied en het tijdstip waarop het
recht op de toeslag ingaat en eindigt wordt vastgesteld door de werkgever na overleg met
de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

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

d. Deze overeenkomst laat onverlet het bepaalde in artikel 437 van het Wetboek van
Koophandel.
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PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT POLICY II.1.2 (V03) BIJLAGE II

PURPOSE To provide every crewmember on board with suitable protective clothing
and equipment appropriate to any work activity where there is a
reasonable risk of personal injury.

References Received working clothes checklist  II.1.2 f1

Process owner Manager Shipmanagement

It is Company policy for all employees to use and be provided with suitable protective clothing and
equipment appropriate to any work activity where there is a reasonable risk of personal injury.

Within the offshore industry a standard set of Personal Protective Equipment has been developed.
This standard set of PPE is issued as per function or locations were tasks are to be carried out.
This set of PPE is issued to individual crewmembers as per below schedule. This standard set is
issued once. Each year renewal or re-issuance of PPE is done as indicated in below table. In case
of damage, excessive wear and tear renewal can take place earlier then indicated in the below
table. Item can then be exchanged in the office in Den Helder, via the logistics department.

Master Quantity Renewal (years)
Boilersuit 1 3
Summer boiler suit 2 3
Safety boots or shoes 1 3
Coat  Highvisible 1 3
T-shirt 4 1
Sweater 1 3

Nautical
Boilersuit highly visible 2 1
Summer boiler suit 2 2
Safety boots or shoes 1 2
Coat highly visible 1 3
All weather suit 1 4
T-Shirt 4 1
Sweater 1 2

Technical
Boilersuit highly visible 4 1
Summer boiler suit 4 2
Safety boots or shoes 1 2
Coat highly visible 1 3
T-Shirt 4 1
Sweater 1 3
autoplastic ear defenders 1 5

Deck
Boilersuit highly visible 4 1
Summer boiler suit 2 3
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Safety boots or shoes 1 2
Coat highly visible 1 2
All weather suit 1 3
T-Shirt 4 1
Sweater 1 2

Cook
Cooks uniform including cap 3 1
Trousers 2 1
T-Shirt 4 1
Apron 4 1
Safety shoes 1 2
Glooves for cutting meat (Metal & Kevlar) 1 3
Coat highly visible 1 3

Officers clothes
Sweater 2 2
Shirt 2 2
Trousers 2 2
Black socks 2 2
Shoes 1 2

PPE such as gloves, helmets, goggles etc. are on board every vessel. It is the Master’s
responsibility to make sure there is enough spare.

Employees working for Vroon Offshore Services via a Crewing Agency will also receive a PPE-
package.

All employees are obliged to use the protective clothing/equipment.
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BIJLAGE III
WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?

De ondersteuning van het ziekteverzuimbeleid wordt bij ons gedaan door de Arbodienst
Arbo-Ned, waarbij onze bedrijfsarts Dr. M. van Duijn is. Het adres is:

Arbo-Ned Alkmaar
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
Tel; 072-5672119
Fax: 072-5645554

Hoe te handelen bij ziekte?

1. ZIEKMELDING: Bij ziekte meldt u zich voor 10:00 uur bij personeelszaken

2. AKTIE ARBO-NED: Afhankelijk van de door Vroon Offshore Services BV verstrekte
informatie onderneemt Arbo-Ned actie. Dit kan o.a bestaan uit:

• Een controle aan huis door Arbo-Ned of een collega bedrijfsgezondheiddienst.
• Het verzoek een spreekuur bezoek aan Arbo-Ned te brengen. Dit zal met name

gebeuren bij langdurig of frequent verzuim

3. MAAK BEZOEK THUIS MOGELIJK/ THUIS BLIJVEN: Als u ziek bent hoort u thuis te
blijven, tenminste tot het moment van contact met een arts of een controleur van- of
namens Arbo-Ned. Uiteraard mag u uw huis verlaten voor een bezoek aan de
huisarts,specialist en/of apotheek. Wanneer u meent dat daartoe aanleiding is kunt u
vrijstelling vragen van de verplichting thuis te blijven. Neem hiervoor contact op met onze
bedrijfsarts Dr. M. van Duijn.

4. ANDER VERPLEEGADRES: Indien u een ander zieken/verpleegadres heeft dan uw
huisadres, dient u dit binnen 24 uur door te geven aan personeelszaken.

5. SPREEKUUR ARBO-NED: Als u een oproep krijgt voor het spreekuur, dient u hier naar
toe te gaan, ook al bent u van plan,bijv,de volgende dag zich weer beter te melden. Als u
een geldige reden heeft om niet op het spreekuur te komen ( bijv. omdat u in bed moet
blijven) dient u dit terstond mede te delen. Op de oproep staat hoe u dit kunt doen.
Vanzelfsprekend blijft u dan thuis, tenzij u de behandelend arts moet bezoeken.

6. HUISARTS RAADPLEGEN: Bij arbeidsongeschiktheid wordt van u verwacht dat u zich
binnen redelijke termijn onder behandeling stelt van uw huisarts.

7. GENEZING NIET BELEMMEREN/ HERSTEL BEVORDEREN: tijdens uw ziekte dient u
zich te onthouden van activiteiten die uw genezing kunnen belemmeren (bijv. deelname
aan sportgebeurtenissen, dans- en feestavonden, klussen in huis etc.) Verder dient u uw
herstel op alle mogelijke manieren te bevorderen.

8. WERKHERVATTING: zodra u weer in staat bent om te werken dient u dit meteen te
melden bij personeelszaken. Vanaf dat moment gaat uw verlof weer in en kunt u worden
opgeroepen om te gaan varen.
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9. BEZWAREN TEGEN EEN HERSTELVERKLARING: het kan zo zijn dat u het niet eens
bent met een beslissing van Arbo-Ned tot werkhervatting. Wij kunnen u in dit geval van
advies dienen hoe verder te handelen.

10. ZIEKTE TIJDENS VAKANTIE IN NEDERLAND: Bij ziekte tijdens vakantie in Nederland
gelden ook alle genoemde regels.

11. ZIEKTE TIJDENS VAKANTIE IN HET BUITENLAND: Bij ziekte in het buitenland dient u
zich telefonisch ziek te melden bij Vroon Offshore Services BV. Achteraf zal uw bedrijfsarts
dan uw verzuim beoordelen. Op de verklaring van een arts of bevoegde instantie in het
buitenland die u aan uw bedrijfsarts overlegt dient het volgende vermeld te zijn:

• Duidelijke begin- en einddatum ziekte;
• Behandeling die heeft plaatsgevonden;

12. PLAN VAN AANPAK: Uiterlijk de 8e week moet er een plan van aanpak worden vast
gesteld door werknemer/werkgever. Hierin worden de activiteiten vermeld van zowel
werkgever als werknemer tav herstel en reïntegratie. Eventueel kan Arbo-Ned hierin
bemiddelen.

13. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKNEMER: het is de verantwoordelijkheid van
de werknemer om zo spoedig mogelijk het eigen werk te hervatten, dan wel passende
arbeid te aanvaarden. Bij onvoldoende inspanning hiervoor kan dit consequenties hebben
voor doorbetaling van salaris.

14. NIET NAKOMEN VAN VOORSCHRIFTEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID: Mocht u om
welke reden dan ook afwijken van de hiervoor genoemde punten, neemt Arbo-Ned contact
op met Vroon Offshore Services BV. Indien u bij herhaald verzoek hieraan geen
medewerking verleent, hebben wij het recht om loonbetaling te stoppen.
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OVEREENKOMST BETREFFENDE VERGOEDING VAN STUDIEKOSTEN BIJLAGE IV

De werkgever neemt op zich de kosten van een opleiding te vergoeden en wel onder de volgende
voorwaarden:

1. De studie-overeenkomst is onlosmakelijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst
tussen werknemer en werkgever.

2. In het kader van de opleiding als genoemd komen voor vergoeding in aanmerking de
kosten van de te volgen opleiding en bijbehorende kosten. De kosten van de opleiding
worden zoveel mogelijk direct aan de opleidingsinstituten betaald.

3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen bij het niet
afmaken van de opleiding op verzoek van de werknemer de volledige studiekosten
door de werknemer te worden terugbetaald.

4. Werkgever is bevoegd de opleidingskosten van werknemer terug te vorderen bij
(tussentijdse) beëindiging van de arbeidsovereenkomst door (dringende reden door
toedoen van) de werknemer. Terugvordering is mogelijk indien dit van te voren
schriftelijk is overeengekomen en bevat voorts afspraken met betrekking tot
opleidingsresultaat (behalen van diploma of certificaat), tijdsvergoeding en dergelijke.

Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de volgende
terugbetalingsregeling van toepassing; indien de arbeidsovereenkomst door de
werknemer wordt beëindigd, door toedoen van de werknemer door de werkgever wordt
beëindigd, dan wel de opleiding niet met goed gevolg wordt afgemaakt.

- tijdens de opleiding 100%
- voor een opleiding tot €1.500,-; na het behalen van het diploma: 12 maanden naar

rato
-voor een opleiding van €1.500,- tot €3.000,-; na het behalen van het diploma: 24

maanden naar rato
-voor een opleiding vanaf €3.000,-; na het behalen van het diploma: 36 maanden naar

rato

Onder opleidingskosten wordt onder andere begrepen: cursusgelden, aanbevolen
studiemateriaal, examengelden, inschrijfgeld, annuleringskosten etcetera.

5. De startdatum van de cursus is tevens de ingangsdatum van de studieovereenkomst.

6. In het geval de werkgever gedurende de periode als hierboven genoemd bij punt 4
besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen,
opheffing van de positie van de werknemer en dergelijke, zullen de opleidingskosten
door de werkgever niet worden teruggevorderd.
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BIJDRAGE WERKGEVER ZORGVERZEKERING BIJLAGE V

1. Werknemers die vanaf 1 januari 2008
a. hun zorgverzekering met aanvullend pakket bij OWM AZVZ hebben ondergebracht

(minimaal AV Plus),
b. dit hebben doorgegeven aan hun werkgever middels een kopie van hun

verzekeringsbewijs,
komen in aanmerking voor de werkgeversbijdrage in het kader van de zorgverzekering.

2. De werkgever zal op basis van het aantal deelnemers bij het OWM AZVZ een vergoeding
verschuldigd zijn aan het OWM AZVZ, ter financiering van het verplichte eigen risico van
€ 150,--. Aangezien niet iedere verzekerde aan het eigen risico toekomt, zal, naar
verwachting, het gemiddelde gebruik € 100,-- bedragen.

3. Een dergelijke regeling wordt door de belastingdienst gezien als een voordeel uit
dienstbetrekking en zal derhalve worden gefiscaliseerd via het loon van de werknemers.

4. Om dit effect te neutraliseren wordt aan de deelnemende zeevarende het bruto loon met 12
maandelijkse termijnen verhoogd met € 15,-- bruto en gelijkertijd met € 8,33 netto verlaagd.

5. In september 2008 worden de genoemde bedragen geëvalueerd. Bij significante verschillen
wordt opnieuw overlegd tussen partijen.

6. De werkgever sluit daarnaast een bedrijfszorgpolis ad € 50,-- per werknemer af bij het OWM
AZVZ in het kader van het voorkomen van ziekteverzuim en het verbeteren van
ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie.

7. De bijdrage ad € 3,50 per deelnemer voor de suppletiepremie aanvullende
ziektekostenverzekering OWM AZVZ, zoals die thans in 2007 door werkgevers is betaald, zal
in 2008 en 2009 worden voortgezet.

8. De suppletiepremie zoals genoemd in punt 7, is gekoppeld aan de werkgeversbijdrage in het
kader van de zorgverzekeringswet die voor de jaren 2007, 2008 en 2009 op 0% is gesteld.
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SALARISHUIS BIJLAGE VI
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CHAPTER A 
 
DEFINITIONS  
 
Section A1  
a.  In these regulations, “seafarers” are taken to mean:  
 the ship’s officers referred to in paragraph b and the seamen referred to in paragraph c.  
b. In these regulations, “ship’s officers”, hereinafter referred to as officers, are taken to mean: 

mates and mechanics.  
c. In these regulations, “seamen” are taken to mean: all seafarers inferior to the rank of officer. 
d. In these regulations, “employer” is taken to mean Vroon Offshore Services B.V. (acting as 

agents to owners), established in Den Helder, the Netherlands. 
e. “Monthly pay” is taken to mean: the pay referred to in section B2. 
f. “Basic pay” is taken to mean: pay without overtime.  
e.  “Daily pay” is taken to mean: 1/365 x 12 x the monthly pay.  
h.  A “24-hour period” is taken to mean: a period from midnight until the following midnight. 
g. “Work required for an orderly course of affairs and onboard safety” is, among other things 

yet not exclusively, taken to mean: 
 -  work that is required to keep the vessel in a good condition as domicile and residence, 

to guarantee the supply of food and to remedy breakdowns in the appropriate systems 
(repairs not included)  

 -  testing and checking the facilities for the safety of crewmembers and/or vessel; 
  -  checking the free passage of escape routes; 
  -  gauging tanks other than for loading, unloading or bunkering purposes; 
 -  issuing the normal daily reports. 
j.  Sundays and public holidays: New Year’s Day, Easter Monday, Ascension Day, Whit 

Monday, Christmas Day, Boxing Day and the National Holiday insofar as the central 
government or the organised corporate sector advises to give a day off in the Netherlands. 

k. “Active service” is taken to mean: working on the vessels to be designated by the employer.  
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CHAPTER B 
 
REMUNERATION 
Section B1 ARRANGEMENT INTO WAGE GROUPS 
The jobs of the seafarers are arranged into the following wage groups: 
 

position job group fixed overtime
AB ERRV 1 40%
Steward DSV 1 40%
Messman DSV 1 40%
AB PSV/DSV 2 40%
Cook ERRV 2 40%
Oiler/MM DSV/PSV 2 40%
GP DSV/PSV 2 40%
Bosun PSV/DSV 3 40%
Cranedriver <30t 3 40%
Cook PSV 3 40%
Cook DSV 4 40%
Cranedriver > 30t 4 40%
Electrician 4 40%
3/E PSV 4 50%
3/E DSV DP 1 4 50%
3//E DSV DP2 5 50%
2/O ERRV NOGEPA 3 40%
2/O ERRV UKOOA 4 50%
2/O SEISMIC/SURVEY 5 50%
2/O DSV 4p 6 50%
2/O PSV 6 50%
TDPO DSV DP2/DP1 5 50%
JDPO DSV DP2/DP1 6 50%
2/E ERRV NOGEPA 4 50%
2/E ERRV UKOOA 5 50%
2/E SEISMIC/SURVEY 6 50%
2/E DSV 4p 9 inclusive
2/E PSV 9 inclusive
2/E (DAY) DSV DP2/DP1 9 inclusive
2/E NIGHT DSV DP2 10 inclusive
C/O ERRV NOGEPA 7 inclusive
C/O ERRV UKOOA 8 inclusive
C/O SEISMIC/SURVEY 9 inclusive
C/O DSV 4p 10 inclusive
C/O PSV 10 inclusive
1/O SDPO DSV DP2/DP1 fully cert. 10 inclusive
C/O SDPO DSV DP2/DP1 fully cert. 11 inclusive
C/E ERRV NOGEPA 8 inclusive
C/E ERRV UKOOA 9 inclusive
C/E SEISMIC/SURVEY 10 inclusive
C/E DSV 4p 11 inclusive
C/E PSV 12 inclusive
C/E DSV DP1 13 inclusive
C/E DSV DP2 13 inclusive  
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Section B2 PAY 
The pay of a seafarer arranged into a wage group is determined on the basis of the Salary Chart 
of Vroon Offshore Services B.V. in Schedule III, taking into account the stipulations of sections B3 
and B4.  
 
 
Section B3 YEARS OF SERVICE INCREASES 
a.  For each year that the seafarer is continuously employed with the same employer in the 

same rank or position, he is allocated an increase in the years of service, up to the 
maximum stated in the salary chart of VOS B.V.  

b. Temporary employment in a higher rank or position does not count as an interruption of the 
continuous service in the appointed rank or position. Temporary employment in a lower rank 
or position does not count as an interruption either, with the exception of those cases that 
this arises from disciplinary action.  

c. When the service is interrupted with the consent of the employer and no pay or benefit is 
enjoyed, the periods of service immediately preceding and following the interruption are 
deemed to follow on from each other. 

d.  The periods of service are also deemed to follow on from each other in the event that a 
seafarer again enters into an employment contract with the employer within 12 months of his 
previous employment contract with that employer having terminated. 

e. A seafarer who enters employment in a certain rank or position is deemed to be in the 
continuous service of the employer for the same period that he was employed at a different 
employer in the same rank or position, yet never more than 5 years.  

 
 
Section B4 PAY FOLLOWING PROMOTION 
a.  When a seafarer is arranged into a higher wage group following a promotion, the years of 

service increases allocated up to that moment will expire. In the new wage group, the 
seafarer starts on the initial pay. 

 In the event that this initial pay is lower than the pay enjoyed before the promotion, the new 
pay will be increased with the corresponding service years increases to such an extent that 
the pay after promotion will be higher than the pay before promotion. 

 After each year of service in the higher wage group, the years of service increase of that 
wage group will be assigned. 

b.  In the event of a change of job within the same wage group, the seafarer keeps the service 
years increases that he already earned in that wage group. 

c. When a 2nd mechanic is promoted to principal mechanic, and a 2nd mate is promoted to chief 
mate, their monthly pays for the rank of 2nd mechanic or 2nd mate are fictitiously increased by 
approx. 10%, after which they are classified under the next higher pay scale for principal 
mechanic or chief mate.  

 
 
Section B5 BEING DEPLOYED IN A HIGHER RANK 
a. An officer who must temporarily work in a higher rank will be notified of the reason why he 

must temporarily work in a higher rank. 
 One can be deployed in a higher rank, with the corresponding pay, in order to solve a 

temporary shortage in that rank. 
b. In the event that the employer deploys an officer in a higher rank with the intention to 

promote him, he will offer the officer a temporary appointment for 1 year. Following positive 
assessments for 6 sailing periods, the officer will be permanently appointed in the higher 
rank. 
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c. The employee cannot derive any rights from this temporary appointment. During the 
temporary appointment, he may be moved down to his previous rank and pay.   

 
 
Section B6 CALCULATION OF THE PAY 
Upon payment, the payable pay is calculated by determining the product of the number of days for 
which this pay is payable and the daily pay.  
 
 
Section B7 OVERTIME 
a. Overtime is work that is carried out by order of the captain after the normal daily working 

time (see C.2) has finished. The job group table of section B1 indicates which job groups are 
paid for overtime in active service, and which job groups are subject to an all-in pay. 

b. The fixed overtime for active service aboard the vessel also includes the payment for any 
time worked during breaks and rest periods. 

c. Work carried out on vessels under construction may be subject to deviating rules. 
 
 
Section B8      PAYMENT OF LEAVE DAYS NOT TAKEN 
At the end of his employment, the crewmember is entitled to payment of leave days not taken. 

- Depending on the sailing/leave schedule agreed in their individual employment 
contracts, seamen are entitled to a whole (four on, four off schedule) or half a leave 
day (eight on, four off schedule) for each day of active service on board a vessel. 

- Officers are entitled to a leave day for each day of active service on board.  
 
Also, the seafarer is entitled to payment of the holiday allowance he is entitled to. This is 
calculated proportionally over the period of employment for which no holiday allowance had been 
calculated. The holiday allowance thus to be paid is calculated at the monthly pay paid out upon 
leaving the employment. 
 
 
Section B9      MAXIMUM NUMBER OF LEAVE DAYS THAT CAN BE CARRIED FORWARD 
a. At the end of a calendar year, a maximum of 75 leave days can be carried over to the next 

year.  
b. In the event of a remainder of leave days in excess of the maximum number of 75: 
 1. Either the excess will be settled with the next salary of the subsequent calendar year.  
 2. Or the excess can be used to transfer into the life-course savings scheme, subject to the 

applicable rules. 
 3. Or a combination of the above. 
 
A relevant request must be made to the employer in writing, before the end of a calendar year. If 
no choice has been received before the end of a calendar year, the employer will act upon option 
1 and resort to payment. 
 
 
Section B10 DESTINATION-PENDING ALLOWANCE  
In the event that, by order of the employer, a seafarer has to wait for his placement onboard a 
vessel, his repatriation or otherwise has to wait at a location other than his place of residence, the 
employer will arrange for full board hotel accommodation.  
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Section B11 HOLIDAY ALLOWANCE 
a. On 1 June, the seafarer is entitled to a holiday allowance for his employment during the 

preceding 12 months.  
b. In the event that the seafarer enters or leaves employment during the course of a year, he is 

only entitled to a pro rata holiday allowance, based on the time he was employed by the 
employer during that year.  

c. The holiday allowance amounts to 8% of the actual pay. 
d. Insofar as the holiday allowance is included in a wage-replacement benefit, the crewmember 

cannot claim this allowance from the employer for days on which said benefit is paid. 
 
 
Section B12 RETAINING FEE AND LEAVE AT ONE’S OWN REQUEST 
a. When, despite an insufficient number of leave days, the seafarer is not placed on board for 

reasons for which the employer can be blamed, he will be paid 100% of the basic pay. 
Payment in this period is referred to as a retaining fee. 

b. In order to avoid having to pay a retaining fee, the employer may deploy the seafarer for 
other work, such as office projects, tidying up on board, or have him follow training courses. 

c. When, despite an insufficient number of leave days, a seafarer asks not to be placed on 
board yet, the employer can honour this request. This request must be submitted in writing. 
Any deficit in leave that may be involved in this is referred to as “negative leave” and must 
be settled with leave to be accumulated in the future as soon as possible. 

 
 
Section B13 MENTOR BONUS 
In the event that an officer has been appointed mentor, and he has mentored the trainees as well 
as possible in accordance with the guidelines given, the shipping company will pay him a bonus to 
compensate the time he has spent on this mentoring. 
The extent of the bonus depends on the number of days on which mentoring took place and 
amounts to a gross maximum of € 150.00 on a monthly basis. The bonus does not depend on the 
number of trainees mentored by a single mentor, and applies pro rata according to the sailing 
period/mentor support. 
 
 
Section B14 SALARY SAVINGS SCHEME / LIFE-COURSE SAVINGS SCHEME 
1. Each seafarer can participate in the salary savings scheme. 
2. Each seafarer can participate in the life-course savings scheme (note: when you participate in 

the life-course savings scheme, you will no longer build up a pension. You must personally pay 
pension contributions for both the employee’s share and the employer’s share). 

3. A seafarer can participate in either the salary savings scheme or the life-course savings 
scheme. It is not possible to participate in both of them. The choice may/has to be made before 
1 January of each calendar year and must be announced to the employer. 

4. Information about participation and the conditions of participation in one of these schemes are 
available from the employer.  
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CHAPTER C 
 
WORK 
The Working Hours Transport Decree also applies to these regulations. 
 
 
Section C1 START OF WORKING DAY, REST PERIODS AND BREAKS 
a. The captain or, acting on his behalf, the shift manager arranges the start of the working day, 

the extent of the rest periods, as well as the meal breaks. Breaks are taken to mean only 
periods of at least half an hour.  

b. During the morning and afternoon, the seafarers can drink a cup of tea or coffee.  
 
 
Section C2 NORMAL WORKING TIME  
a. The normal working time during service on board per 24-hour period, including Saturdays 

and Sundays, is 12 hours, plus the time needed for watch handovers and completing the 
logs.  

b. The normal working time starts the moment when the first working instruction is given during 
a twenty-four hour period and ends as soon the normal working time is completed. 

c. On the understanding that the normal working time, when in a port on working days, Monday 
to Friday, amounts to 8 hours, on Saturday to 4 hours and on Sundays is restricted to work 
that forms part of the normal daily activities and all activities that need to be carried out. 

 
 
Section C3 RELIEF 
The crew is relieved according to the procedures for Change of Command (LM VI.3.1 (V03)) 
and/or Relief of Crew (QA V.3.3 (V03)). 
 
 
Section C4 THE SAFETY OF SEAMEN, VESSEL AND/OR CARGO 
The captain can declare all stipulations regarding working time and shift times not applicable when 
this is, in his opinion, necessitated by the safety of seamen, vessel and/or cargo.  
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CHAPTER D 
 
TIME OFF 
 
Section D1 SAILING/LEAVE SCHEDULE 
a. Officers work according to a four weeks on/ four weeks off sailing/leave schedule.  
b. Seamen work according to an eight weeks on/ four weeks off sailing/leave schedule, unless 

otherwise agreed on in the individual employment contract (see also B8). 
c. The seafarers are obliged to stay onboard, for as long as the captain does not permit them 

to go ashore. The captain must coordinate this with the Operations department. 
d. As a guideline for giving seafarers the chance of onshore relaxation, in ports that allow for it, 

the captain gives each seafarer the opportunity to go ashore before or after fulfilling his daily 
duties. Nevertheless, every person is obliged to ask the captain or, in his absence, the mate 
for permission before going ashore. 

e. If this permission is not given, the captain will note the reason(s) in the ship’s log. Strong 
objections to granting permission include, among other things yet not exclusively: the safety 
of crewmembers, boarders and/or other charter representatives, vessel and/or cargo, 
imminent departure, etc.  

 
 
Section D2 GRANTING LEAVE 
a. In consultation with the employee, the employer sets the dates of the start of the leave and 

the anticipated duration of the leave period. Leave is granted in the Netherlands. At the 
written request of the seafarer, the shipping company may allow for leave to be taken 
elsewhere. If so dictated by operational circumstances, the employer may call the seafarer 
for active service before the leave period has ended. If the seafarer is called by the 
employer before the established end date of the leave period, the employer will compensate 
any demonstrable damage arising from that, within reason. When preparing the schedule for 
active service, the employer will endeavour to announce a placement on board in a timely 
fashion. Preferences for holiday periods will be taken into account to the greatest possible 
extent, with due observance of operational circumstances. 

b. The employer reimburses the seafarer for travel costs in accordance with regulations to be 
set by the employer. 

c. In the event that seafarers have to undergo a medical examination or if vaccinations are 
required for going to sea, one neutral day per calendar year is entered in the records. 

d. The days needed by the employee to travel to the vessel on the instructions of the employer, 
including the boarding day, are regarded as active service for which leave will be allocated. 
The disembarkation day is also regarded as active service. The days on which an employee 
travels to the vessel from his own home count as own time.   

 
 
Section D3 PAY DURING LEAVE 
When on leave, the pay of the person involved is paid as usual.  
 
 
Section D4 OUTSTANDING LEAVE STATEMENT 
Each month, the employer gives the seafarer a statement showing the outstanding leave.  
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Section D5 SHORT LEAVE 
a. In the event that the seafarer is in his home country, he is - in addition to any leave 

entitlement - entitled to leave on full pay for the number of calendar days given in the 
following cases: 

 1. 4 days for the death of the spouse or cohabiting partner or one of the children still 
living at home; 

 2. 3 days for the death of one of the children not living at home, or son- or daughter-in-
law; 

 3. 2 days for the death of one of the parents, in-laws or grandparents; 
 4. 2 days for his/her wedding; 
 5. 1 day for the wedding of a child and for the wedding or death of a brother, sister, 

brother- or sister-in-law; 
 6. 2 days when the spouse or partner living at home with whom the seafarer has entered 

into a notarial cohabitation contract or registered partnership gives birth.  
 
 
Section D6 ANCILLARY POSITIONS 
The seafarer is obliged to ask the employer in writing for the latter’s permission regarding the 
seafarers’ intention to fulfil paid ancillary positions and to expand the number of existing paid 
ancillary positions. 
 
In the event that the work or expansion thereof can be deemed in conflict with or harmful to the 
fulfilment of seafarer’s position, the employer must notify the seafarer in writing, stating the 
reasons, within one month of said notification being sent of the fact that fulfilment or expansion 
thereof is not permitted. 
 
 
Section D7 PALLIATIVE LEAVE 
In consultation with the employer, the seafarer can be given the opportunity to take palliative 
leave. 
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CHAPTER E 
 
TRAINING 
 
Section E1 TRAINING/EDUCATION 
Each year, the employer draws up a training programme and keeps a record of the organised 
training programmes and corresponding costs. The reference framework of the training 
programmes is formed by national/ international legislation and the employer’s policy. 
 
The seafarers are kept up-to-date about the training programme.  
 
 
Section E2 TRAINEES 
a. For the purposes of officer training, trainees can be signed on - on top of the normal 

workforce - so as to let them obtain the prescribed sailing hours and/or practical hours. This 
will not affect the number of seafarers to be signed on. 

b. The conditions under which trainees are signed on are listed in separate regulations. 
c. Persons who have obtained the sailing hours and/or practical hours referred to in paragraph 

a will not be signed on as trainees, except when this is done with the objective of repatriating 
the person involved.  

 
 
Section E3 CERTIFICATE OF COMPETENCY 
Each seafarer, if so dictated by his position, must hold a valid certificate of competency. When a 
certificate of competency is about to expire, the seafarer must apply for a new one himself in a 
timely fashion. The costs of a certificate of competency are payable by the employer. 
 
 
Section E4 EXTRA TRAINING AND FOLLOWING TRAINING COURSES 
So as to increase safety at sea, the employer will do its best to encourage seafarers to keep the 
knowledge required for the fulfilment of their job aboard a vessel at the highest possible level or to 
gain knowledge about new developments in their profession. In the event that the employer thinks 
it is desirable or necessary for the seafarers to follow written or oral refresher or extra training 
courses - in addition to consulting specialist literature - the employer will notify the seafarers 
thereof and encourage them to register for such a training course. 
 
In the event that a seafarer wishes to register for an oral training course as referred to in the 
opening lines of this section, the employer will take the start and end dates of the training course 
into account as much as possible when granting his leave. 
A request for the opportunity to follow such a training course will be honoured as soon as 
possible, taking into account the requests already made by other seafarers and the number of 
seafarers available at the employer. 
 
The employer may instruct a seafarer to participate in training and courses organised by the 
employer, which are broadly related to the profession or performance on board, or in Officers 
Meetings organised by the shipping company. 
When the employer instructs a seafarer to follow a profession-related application training course 
or a corporate or instruction training course or meeting organised by the employer, the time 
involved will not be deducted from his leave balance. No leave is accrued when following a 
training course. The costs of such training sessions are payable by the employer, with due 
observance of the provisions in section E5. 
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Section E5 AGREEMENT PERTAINING TO THE REIMBURSEMENT OF STUDY COSTS 
The costs of the training and education approved by the employer are paid by the employer to the 
organisations involved.  
All training and education will be laid down in an agreement on study costs reimbursements. The 
employee will be asked to sign this agreement (see Schedule IV). 
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CHAPTER F 
 
OCCUPATIONAL DISABILITY 
 
Section F1 ELIGIBILITY FOR PERMANENT INVALIDITY BENEFIT (RESTRICTIONS) ACT 
1. In the event of incapacity for work of the employee, maximum promotion of the employee’s 

return to work is of vital importance to both the employer and the employee. 
2. The reintegration process will commence as soon as the employee is incapacitated for work. 

Both the employer and employee endorse the departure point that earned income prevails to 
benefits. 

3. Both the employee and employer will do everything within their powers to make the 
reintegration process a success. 

4. Reintegration will in the first place be aimed at the employee’s permanent return to the 
workplace, while retaining the initial terms of employment and salary.  

5. If the employee cannot be (immediately) reinstated in his own position, appointment to another 
suitable position within the same firm will be pursued. 

6. If the employee cannot be (immediately) reinstated in his own position and the employer and 
employee are unable to find an alternative, suitable position within the same firm, the employer 
will do all within its power to find suitable employment with an alternative employer. A 
reintegration or employment service agency can be engaged to that end. 

7. If the employer and employee differ in opinion with regard to the medical and/or employment 
technical aspects of reintegration, the employee insurance agency can be asked for a second 
opinion. This second opinion will be considered binding by both parties.  

 
 
Section F2 ACCRUAL OF LEAVE WHEN OCCUPATIONALLY DISABLED 
When a seafarer is occupationally disabled, leave will be accrued during the entire period of 
occupational disability over a maximum of 30 calendar days, in the event that the seafarer 
resumes his work within 2 years of commencement of the occupational disability. In the event that 
the employment contract is dissolved after a 2-year period due to long-term occupational disability, 
the accrual of leave remains limited to the last 6 months of employment. 
 
 
Section F3 PAYMENT WHEN OCCUPATIONALLY DISABLED 
1.  In the event of illness, the seafarer is for a maximum of 104 weeks entitled to continued 

payment of his basic pay for as long as his employment continues, on the understanding that 
from the third time reporting ill per calendar year, the seafarer is not entitled to sick pay during 
the first two days of his illness or ailments. During the first 52 weeks of illness of a seafarer on 
all-in pay, the employer continues to pay 100%, and up to 104 weeks, the employer continues 
to pay 70%, or at least the legal minimum wages that apply to the employee. For seafarers on 
a basic pay with fixed overtime, if on board, 100% of the basic pay will be paid for a period of 
104 weeks. 

2. The provisions in paragraph 1 of this section do not apply if and insofar the employee, on the 
subject of his incapacity for work, can lay claim to compensation from third parties due to loss 
of pay.  

3. In that case, the Employer will grant an advance on the compensation to the extent of the 
salary as referred to in paragraph 2 of this section, which the Employee would have received in 
the event of incapacity for work. 
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4. At the request of the employer to that end, the employee is obliged to transfer his entitlements 
to compensation from third parties to the employer, by deed of assignment. 

5. Periods during which the seafarer is unable to carry out his job because of illness, are added 
up if they follow each other with an interruption of less than four weeks. 

6. The seafarer is not entitled to sick pay in a period during which he obstructs or delays his 
recovery, or if he refuses to carry out suitable work. 

7. The seafarer is not entitled to sick pay if the illness is caused by his intent, or if it is the result 
of an ailment with regard to which he should have known that its existence is of such 
importance to the job requirements that the employer, had he been aware of it, would not 
have concluded the employment contract with the seafarer under the same terms and 
conditions. 

8. The seafarer is obliged to fully cooperate in any examination deemed advisable or necessary 
by a doctor assigned by the employer. The seafarer is also obliged to provide all information 
that may be required in order to determine the anticipated duration of his illness. 

9. For as long as the seafarer does not observe the written reasonable regulations issued by the 
employer with regard to providing information required by the employer in order to assess the 
right to pay, the employer is entitled to suspend payment of sick pay. If this is suspected, the 
seafarer will be notified thereof by the employer. 

10. Schedule III of these regulations contains rules on how to act in the event of illness. 
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CHAPTER G 
 
APPOINTMENT AND DISMISSAL 
 
 
Section G1 APPOINTMENT 
1. The employment contract is entered into in writing for an indefinite period of time, stating the 

date on which employment commences, as well as the position or rank to be fulfilled by the 
seafarer, as described in section B1. The seafarer will receive a copy of the contract. 

2. In derogation from the provisions in paragraph 1, one or multiple fixed-term employment 
contracts can be entered into, as stipulated in paragraph 4 of this section. If the conditions of 
paragraph 3 of this section are not met, the fixed-term employment contract will be converted 
into one for an indefinite period of time, unless the term of the first fixed-term employment 
contract is less than one month. 

3. One month before the end date of any fixed-term employment contract, the employer must 
confirm to the employee in writing that: 
1) the fixed-term employment contract is extended with the new fixed-term employment 

contract following expiry of the first term, or 
2) The fixed-term employment contract is ended in the first port the vessel will call at following 

expiry of that fixed term. 
4. A seafarer may be employed under a fixed-term employment contract multiple times, with due 

observance of the following: 
1) Fixed-term employment contracts that succeed each other straight away or within no more 

than 3 months form a “chain”. 
2) If the number of contracts that form part of a “chain” is more than 3, or if the total term of 

successive contracts that form part of a “chain” is more than three years, an employment 
contract for an indefinite period of time is concluded between the parties. 

3) A one-off fixed-term contract of 3 years or more can be extended once with no more than 3 
months, without this leading to an employment contract for an indefinite period of time. 

4) Any leave accrued during the fixed-term employment contract must be taken during 
employment, or at least regarded as forming part of the “chain”. 

5. If, in derogation from the provisions in paragraph 1, the nature of the operations or execution 
of special voyages demands deviating job titles, the parties will make arrangements according 
to wage groups in the collective agreement after the employer has provided the necessary 
information on the deviating jobs. 

 
 
Section G2 PLACEMENT 
On first instruction, the seafarer immediately makes himself available to be signed on to a vessel 
appointed by or on behalf of the employer, which vessel is run by the employer or one of its 
affiliated employers.  
The employer is authorised to relocate the seafarer to a different vessel than the one he was 
signed on to (for more information, see section D3 on granting leave) 
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Section G3 TERMINATION/ NOTICE PERIOD 
a. Notice of termination of the employment contract must be given in writing.  
b. 1. In the event that the employment contract lasted for any of the periods given below, 

the employer must observe the corresponding notice periods: 
  a. less than 5 years  : 1 month; 
  b. 5 - 10 years : 2 months 
  c. 10 - 15 years : 3 months 
  d. more than 15 years : 4 months   
 2. The employee must observe a notice period of 1 month. 
c. The employer cannot terminate the contract when the seafarer is incapable of performing his 

duties or when the seafarer is obstructed in performing his duties because he - other than 
with the intention of joining the military service or other governmental service by way of 
profession - fulfils an obligation imposed by him by law or arising from a commitment 
undertaken by him vis-à-vis the government in order to defend the country or protect public 
order, unless the incapacity or obstruction lasted for at least two years. If so required by the 
employer, the seafarer will partake in a trip or part thereof during the notice period and 
following notice of termination, provided that he will have returned to the Netherlands when 
the notice period has lapsed. 

d. In the event that the employment contract is terminated abroad, with due observance of the 
prescribed notice period, the seafarer is entitled to free transport to the Netherlands. This 
right lapses in the event that the seafarer fails to commence his journey home within a 
reasonable period to be determined by the captain. The seafarer is entitled to pay up until 
the day on which he returned or could have returned to the Netherlands following the 
prescribed route. The captain will prescribe the shortest possible route.  

 
 
Section G4 RETIREMENT 
Employment terminates, without any notice being required, on the retirement date or when the 
employee reaches the age of 65. The commencement date of the pension with the Merchant Navy 
Pension Fund is stipulated by the employee. At least four months before leaving employment, the 
employee notifies the employer of the pension commencement date in writing. The employer will 
process and guide the pension application. 
 
1. The seafarers participate in the pension scheme of the company pension fund for the 

Merchant Navy (BPFK) 
2. Half of the pension contribution is deducted from the wages. 
3. The seafarers receive a copy of the pension regulations. 
 
 
Section G5 WORK AND INCOME (CAPACITY FOR WORK) ACT SHORTFALL INSURANCE 
For its employees, the employer takes out a Work and Income (Capacity for Work) Act Shortfall 
Insurance with OWM Zeerisico 1996. This insurance covers the reduction in income that may 
arise in the event of an employee’s permanent incapacity to work. The contributions payable 
under this insurance are payable by the employee and are deducted from the pay by the 
employer. 
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CHAPTER H 
 
GENERAL PROVISIONS 
 
 
Section H1 FOOD 
The employer is responsible for the seafarers being given enough good-quality food as part of a 
varied diet. 
 
 
Section H2 CONDUCT 
A written conduct report is periodically drawn up on each seafarer, which is discussed with him 
and submitted to the person involved for his signature of approval before it is sent to the employer. 
In the event that the seafarer refuses to sign, this is noted in the report as well as the ship’s log. 
 
 
Section H3 LIST/ PROMOTION 
The employer does not use a list system in order to determine promotions. The suitability for the 
higher rank or position is the decisive factor, on the understanding that if there are two suitable 
candidates, the one with the highest number of years of service will be considered first. 
 
 
Section H4 LUGGAGE EXEMPTION  
In the event that the seafarer must travel by air, he can take 40 kilos of luggage with him without 
being charged for it. This is on top of the amount of free hand luggage permitted by the airlines. 
 
 
Section H5 PROPERTY OF THE EMPLOYER 
All materials such as tools, cutlery, bedding and linen made available by the employer to the 
seafarer are and continue to be the property of the employer. The employee is forbidden to use 
these materials for private purposes, unless the employer has granted his written approval. The 
employee must compensate the employer for loss of or damage to these objects, caused by the 
intent or through the fault of the seafarer, and it must be possible to deduct the costs involved 
from the seafarer’s pay. 
 
 
Section H6 CONFIDENTIALITY 
Both during the term and after termination of the employment contract, the seafarer is obliged to 
maintain confidentiality about all business matters. Violation of this obligation may constitute 
urgent cause for dismissal, without prejudice to the employer’s right to claim compensation. Upon 
violation of this prohibition after termination of the employment contract, the employer may claim 
compensation. 
 
 
Section H7 BAN ON ACCEPTING GIFTS 
The seafarer is not permitted to accept gifts from any person, business or supplier or to stipulate a 
commission, especially in connection with repairs or the supply of kit or provisions.  
Violation of this prohibition may constitute an urgent cause for dismissal.  
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Section H8 SMUGGLING 
The seafarer is not permitted to smuggle or to be an accessory to smuggling. 
Violation of this prohibition may constitute an urgent cause for dismissal. 
 
 
Section H9 DRUGS AND ALCOHOL 
The use, possession or taking aboard of alcoholic drinks and/or drugs is not permitted. Vroon 
Offshore Services applies a zero tolerance policy that is laid down in the D & A policy. Each 
seafarer is expected to take cognizance of this policy and to comply with the contents thereof.  
Violation of this section may lead to termination of the employment contract. 
 
 
Section H10 LETTER OF REFERENCE  
Upon termination of the employment contract, seafarers are entitled to receive a reference as 
referred to in article 7:656 of the Netherlands Civil Code.  
 
 
VARIOUS ALLOWANCES 
 
Section H11 WORKWEAR  
a. The employer provides each seafarer with enough workwear that is suitable for the work to 

be carried out, in accordance with the Personal Protective Equipment Policy. 
b. The seafarer is responsible for the correct use and maintenance of the workwear.  
c. In the event that, for whatever reason, the quantity of workwear provided during the journey 

or held in stock is insufficient, this quantity will be replenished by the employer - or, on his 
behalf, by the captain - as soon as possible with clothing that is in stock and that can be 
used as workwear.  

 
 
Section H12 Travel expenses 
a. Travel expenses are taken to mean expenses incurred for the most efficient and economic 

way of travelling between the location where the seafarer carries out the duties assigned to 
him and his place of residence. The travel expenses are reimbursed on the basis of public 
transport, 2nd class, regardless of whether this is used or not. For a seafarer who resides 
outside the Netherlands, the travel allowance only applies to the distance travelled in the 
Netherlands. 

b. A seafarer who travels for the purposes of his duties is entitled to a reimbursement of travel 
expenses. 

c. Should a vessel be moored in such a location that it is not possible to use local public 
transport or only with a great amount of delay or difficulty, the employer will reimburse the 
travel expenses incurred by the seafarer in all reasonableness insofar as the employer has 
not organised any transport himself. 

 
 
Section H13 COST OF EXAMINATIONS AND DUES 
a. In order to be able to perform his duties, each seafarer must undergo medical examinations.  
b. The costs of medical examinations for the shipping industry are payable by the employer, 

except when the seafarer enters the employment of the employer. In that case, the seafarer 
must pay the one-off examination costs himself.  
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c. The seafarer is personally responsible for undergoing repeat medical examinations in a 
timely fashion. After an examination has been held, it must be reported to the personnel 
department of Vroon Offshore Services B.V. The seafarer provides the employer’s 
personnel department with a copy of the report of each medical examination. 

d. The costs for purchasing or renewing a passport are payable by the seafarer.  
e. The seafarer is personally responsible for keeping his passport, navigation documents, 

examinations, vaccinations, etc. up-to-date. 
f. The costs for any visa required are payable by the employer. 
 
 
Section H14 INSURANCE OF LUGGAGE 
The employer reimburses the loss, theft of or damage to the seafarer’s personal effects during the 
journey to and from the vessel up to a maximum of € 4,500.  
When determining the reimbursement, the prevailing depreciation will be applied. 
 
 
Section H15 CARE INSURANCE CONTRIBUTION 
The employer pays the obligatory employer’s contribution within the framework of the Dutch Care 
Insurance Act under the conditions described in Schedule V. 
 
 
Section H16 REPATRIATION IN THE EVENT OF ILLNESS, ETC. OF NEXT OF KIN 
a. In the event of a serious illness that may be fatal, or in the event of the death of a family 

member, the costs of any repatriation of a seafarer and any transfer of a replacement are 
borne as follows: 

 1. For married couples and cohabitants: 
  a payment by the employer of 100% for the partner or child(ren); 
  a payment by the employer of 100% for the father and/or mother. 
 2. For single persons under the age of 25 and living with their parents: 
  a payment by the employer of 100% for the father and/or mother. 
 3. For other single persons:  
  a payment by the employer of 100% for the father and/or mother. 

In all other cases, it is at the employer’s discretion whether or not he will contribute to any 
repatriation costs and the transfer costs of a replacement. 

b. The question whether an illness may be fatal depends on the consultation between the 
doctor in attendance and a doctor to be appointed by the employer. The decision about 
repatriation lies with the employer. 

c. Within the meaning of this section, children are understood to mean: 
the legal, legitimated foster or stepchildren, unmarried and forming part of the household. 

d. Costs for repatriation are also taken to mean: all related costs such as telegrams sent 
between the employer and the vessel/ the agent, luggage transport, etc.  

e. Any existing, more favourable, arrangements than those referred to in this section remain in 
full force. The employer may also introduce more favourable arrangements.  

 
 
Section H17 HEALTH, SAFETY, HYGIENE  
a. On board the vessel, the highest level of safety can only be achieved when the views of 

management and the seafarers are taken into account. As such, high levels of priority must 
be awarded to the quality and environment of the workplace, bearing in mind among other 
things the prevention of unreasonable circumstances, health, physical workload, danger, 
noise and vibrations.  
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b. Taking into account the legal stipulations and the ILO Convention no. 134 for the promotion 
of health, safety and hygiene on board, the employer will draw up regulations for that 
purpose and provide information on safety and give instructions.  

c. With regard to the subject referred to in paragraph b, the following will at least be taken into 
account: 

 - regulations to protect anyone on board the vessel; 
 - the obligation of the seafarer to report every unsafe situation (incl. working with toxic 

substances and gases) and how these situations are reported; 
- how to act in an unsafe situation. 

d. It is actively pursued that the person responsible for the medical care of the seafarers on 
board and/or the onboard pharmacy has completed a traineeship at a medical institution or 
has followed an “onboard medical care” training course that has been approved by the legal 
authorities.  

e. In accordance with the Personal Protective Equipment Policy, the employer will ensure that 
there is enough approved protective equipment, such as heavy-duty gloves, safety helmets, 
safety belts, safety goggles, safety masks and protective equipment against noise. 

f. Both the employer and the seafarers will promote onboard safety in the broadest sense of 
the word, observe the regulations and follow the instructions given in execution thereof. The 
seafarer will apply the prescribed safeguards and use the personal protective equipment.  
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WAR ALLOWANCE SCHEME                    SCHEDULE I 
            
a. Seafarers serving on the employer’s vessels in an area of war or similar circumstances are 

entitled to an allowance of 100% of the daily pay in accordance with the terms of service.  
b. The geographical border of the area referred to in paragraph a, and the time on which the 

right to the allowance commences and ends is stipulated by the employer following 
consultation with the Royal Association of Netherlands Ship Owners.  

c. The right to the allowance applies to the day of arrival, to each subsequent day that the 
vessel sails in the area and to the day of departure, subject to a minimum of five days on the 
understanding that one and the same day will never count more than once.  

d. This agreement is without prejudice to the provisions in article 437 of the Netherlands 
Commercial Code. 
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PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT POLICY II.1.2 (V03)           SCHEDULE II 
 

PURPOSE To provide every crewmember on board with suitable protective clothing 
and equipment appropriate to any work activity where there is a 
reasonable risk of personal injury. 

References Received working clothes checklist                                 II.1.2 f1 

Process owner Manager Shipmanagement 
 
 
It is Company policy for all employees to use and be provided with suitable protective clothing and 
equipment appropriate to any work activity where there is a reasonable risk of personal injury. 
 
Within the offshore industry a standard set of Personal Protective Equipment has been developed. 
This standard set of PPE is issued as per function or locations were tasks are to be carried out. 
This set of PPE is issued to individual crewmembers as per below schedule. This standard set is 
issued once. Each year renewal or re-issuance of PPE is done as indicated in below table. In case 
of damage, excessive wear and tear renewal can take place earlier then indicated in the below 
table. Item can then be exchanged in the office in Den Helder, via the logistics department.  
 

   
Master Quantity Renewal (years) 
Boilersuit  1 3 
Summer boiler suit 2 3 
Safety boots or shoes 1 3 
High-visibility coat 1 3 
T-shirt 4 1 
Sweater 1 3 
 
   
Nautical    
High-visibility boilersuit 2 1 
Summer boiler suit 2 2 
Safety boots or shoes 1 2 
High-visibility coat 1 3 
All-weather suit 1 4 
T-Shirt 4 1 
Sweater 1 2 
   
Technical   
High-visibility boilersuit 4 1 
Summer boiler suit 4 2 
Safety boots or shoes 1 2 
High-visibility coat 1 3 
T-Shirt 4 1 
Sweater 1 3 
autoplastic ear defenders 1 5 
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Deck 
High-visibility boilersuit 4 1 
Summer boiler suit 2 3 
Safety boots or shoes 1 2 
High-visibility coat 1 2 
All-weather suit 1 3 
T-Shirt 4 1 
Sweater 1 2 
   
Cook   
Cook’s uniform, including cap 3 1 
Trousers 2 1 
T-Shirt 4 1 
Apron 4 1 
Safety shoes 1 2 
Gloves for cutting meat (Metal & Kevlar)  1 3 
High-visibility coat 1 3 
   
Officers clothes   
Sweater 2 2 
Shirt 2 2 
Trousers 2 2 
Black socks 2 2 
Shoes 1 2 

 
PPE such as gloves, helmets, goggles etc. are on board every vessel. It is the Master’s 
responsibility to make sure there is enough spare. 
 
Employees working for Vroon Offshore Services via a Crewing Agency will also receive a PPE-
package. 
 
All employees are obliged to use the protective clothing/equipment.  
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WHAT TO DO IN THE EVENT OF ILLNESS                                              SCHEDULE III 

 
The Arbo-Ned Health and Safety Executive provides support under the sickness absence policy, 
with Dr. M. Van Duijn being our company doctor. The address is: 

Arbo-Ned Alkmaar 
Robijnstraat 7 
1812 RB Alkmaar 

 The Netherlands 
 Tel.: +31 (0)72-5672119  
 Fax: +31 (0)72-5645554 

 
What to do in the event of illness 
 

1. REPORTING ILL: When you are ill, you report to the personnel department before 10am. 
 

2. ACTION TAKEN BY ARBO-NED: Depending on the information provided by Vroon 
Offshore Services B.V., Arbo-Ned takes action. This may comprise: 

• An inspection at the employee’s home by Arbo-Ned or a fellow company health 
service. 

• The request to visit Arbo-Ned for a medical consultation. This mainly happens in 
the event of long-term or frequent sickness absence. 
 

3. FACILITATE HOME VISITS/STAY AT HOME: When you are ill, you should stay at home, 
at least until there has been contact with a doctor or inspector from or on behalf of Arbo-
Ned. You are of course allowed to leave your home to visit the general practitioner (GP), 
specialist and/or pharmacy. When you think you have cause for it, you may ask for 
exemption from the obligation to stay at home. Please consult our company doctor Dr. M. 
van Duijn about this. 
 

4. OTHER NURSING ADDRESS: If your nursing address differs from your home address, 
you must report this to the personnel department within 24 hours. 
 

5. ARBO-NED SURGERY: When you are called to the surgery, you must go, even if you 
intend to report fit for work the next day. If you have a valid reason not to go to the surgery 
(because you have to stay in bed for instance), you must report this immediately. The 
notice will tell you exactly how to do this. In that case you will of course stay at home, 
unless you have to visit a doctor in attendance. 
 

6. CONSULTING A GP: In the event of incapacity for work, you are expected to submit to 
treatment by your GP within a reasonable period of time. 
 

7. DO NOT OBSTRUCT YOUR RECOVERY/AID YOUR RECOVERY: During your illness, 
you must refrain from activities that may obstruct your recovery (e.g. do not participate in 
sporting events, dance evenings or parties, or DIY, etc.). You must aid your recovery in 
every way possible. 
 

8. RETURN TO WORK: As soon as you are able to work again, you must immediately report 
this to the personnel department. From that moment on, your leave starts again and you 
can be called to sail on a vessel. 
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9. OBJECTIONS TO A RECOVERY CERTIFICATE: You may not agree with a decision from 

Arbo-Ned to resume work. In that case, we may advise you on how to proceed. 
 

10. ILLNESS DURING A HOLIDAY IN THE NETHERLANDS: When you fall ill during a holiday 
in the Netherlands, all of the rules outlined apply. 
 

11. ILLNESS DURING A HOLIDAY ABROAD: When you fall ill during a holiday abroad, you 
must call in sick by telephoning Vroon Offshore Services B.V. Your company doctor will 
assess your absence later. The medical note from a doctor or competent authority abroad 
to be submitted to your company doctor must state the following: 

• Clear dates as to the start and end of the illness; 
• The treatment you have received. 

 
12. PLAN OF ACTION: The employee/employee must draw up a plan of action no later than 

the 8th week. This plan outlines the activities of both the employer and employee with 
regard to recovery and reintegration. Arbo-Ned may play a mediating role in this. 
 

13.  RESPONSIBILITIES OF THE EMPLOYEE: It is the employee’s responsibility to resume 
work or accept suitable work as soon as possible. If the employee does not show enough 
effort, it may affect the continued pay of his salary. 
 

14. FAILURE TO OBSERVE THE REGULATIONS WHEN INCAPACITATED TO WORK: In 
the event that you deviate from the above for whatever reason, please contact Arbo-Ned or 
Vroon Offshore Services B.V. Failure to cooperate despite repeated requests gives us the 
right to stop salary payments.  
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AGREEMENT PERTAINING TO THE REIMBURSEMENT OF STUDY COSTS SCHEDULE IV 
 
 
The employer reimburses the study costs, on the following conditions:  
 

1. The study agreement forms an intrinsic part of the employment contract between the 
employee and the employer. 
 

2. Within the framework of the stated study programme, the costs for the study 
programme to be followed and the corresponding costs qualify for reimbursement. The 
costs of the study programme are paid directly to the training institutes if at all possible. 
 

3. Insofar as not explicitly agreed otherwise in writing, all of the study costs must be paid 
back by the employee when, at his own request, he does not complete his study. 
 

4. The employer is entitled to claim the study costs back from the employee if the 
employment contract is (prematurely) terminated by the employee (for urgent reasons 
caused by the employee). Claiming for a refund is possible if this has been agreed 
upon in writing in advance and it also contains arrangements regarding the study result 
(obtaining a diploma or certificate), time allowance, etc. 
 
Insofar as not explicitly agreed otherwise in writing, the following refund rule applies: if 
the employment contract is terminated by the employee, if it is terminated by the 
employer through the actions of the employee or if the study programme is not 
completed successfully: 
 
- during the study programme: 100% 
- for a study programme up to € 1,500; after obtaining the diploma: 12 months pro rata 
- for a study programme between € 1,500 and € 3,000; after obtaining the diploma: 24 
months pro rata 
- for a study programme of more than € 3,000; after obtaining the diploma: 36 months 
pro rata 
 
Study costs are taken to mean, among other things: course fees, recommended study 
material, examination fees, registration fees, cancellation costs, etc. 
 

5. The start date of the course is also the inception date of the study agreement. 
 

6. In the event that, during the period mentioned under 4, the employer decides to 
terminate the employment contract for commercial reasons, the position of the 
employee becoming obsolete, etc. the employer will not claim the study costs back. 
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EMPLOYER’S HEALTHCARE INSURANCE CONTRIBUTIONS SCHEDULE V 
 
 

1. Staff who, as from 1 January 2008,  
a. have taken out healthcare insurance and a supplementary package through OWM AZVZ 

(minimum AV Plus), and 
b. who have informed their employer thereof by means of a copy of their insurance 

certificate, 
  qualify for the employer’s contribution within the framework of healthcare insurance. 

2. Depending on the number of participants in the OWM AZVZ, the employer owes OWM AZVZ 
the sum of € 150 to finance obligatory excess. Since not every insured will use the policy 
excess, the anticipated average use amounts to € 100. 

3. These types of schemes are classed by the Tax and Customs Administration as benefit from 
employment and will therefore be declared via the wages of the individual staff. 

4. In order to neutralise this effect, the gross wage of participating seafarers will be increased by 
€ 15 a month during 12 monthly instalments, and reduced by € 8.33 net at the same time. 

5. The stated amounts will be evaluated in September 2008. The Parties will reconvene in the 
event of significant differences. 

6. Within the framework of reducing sickness absence and improving sickness absence 
guidance and reintegration, the employer will further take out a corporate healthcare policy of 
€ 50 per staff member with OWM AZVZ. 

7. The supplementation premium of € 3.50 per staff member for the supplementary health 
insurance OWM AZVZ, as paid by the employer in 2007, will be continued in 2008 and 
2009.  

8. The supplementation premium stated under 7. is linked to the employer’s contribution made 
within the framework of the Care Insurance Act and has been set to 0% for the years 2007, 
2008 and 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Function rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Function seniority

0 1562 1794 2026 2257 2490 2721 2953 3185 3417 3648 3880 4112 4344 4575
1 1622 1863 2105 2345 2587 2828 3119 3310 3551 3792 4033 4274 4515 4756
2 1685 1935 2187 2437 2688 2938 3189 3440 3691 3941 4192 4443 4693 4944
3 1749 2011 2271 2532 2793 3053 3314 3574 3836 4097 4357 4618 4878 5139
4 1817 2089 2359 2631 2902 3173 3444 3716 3986 4258 4529 4801 5071 5343
5 1888 2169 2451 2733 3016 3298 3579 3861 4144 4426 4708 4989 5271 5554
6 1960 2253 2547 2840 3134 3427 3720 4014 4307 4601 4893 5186 5480 5773
7 2036 2341 2646 2951 3256 3561 3866 4171 4476 4781 5086 5391 5696 6001
8 2115 2433 2750 3067 3385 3702 4019 4336 4653 4970 5287 5604 5923 6240
9 2198 2527 2857 3188 3517 3847 4177 4507 4837 5167 5496 5827 6157 6486

10 2283 2626 2969 3313 3655 3999 4342 4684 5028 5371 5715 6057 6400 6744
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SALARY CHART VROON OFFSHORE SERVICES as from January 2010 in €


