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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

 
De ondergetekenden: 
 
1. DIRKZWAGER’S COASTAL & DEEP SEA PILOTAGE BV, gevestigd en kantoor houdende te 

Maassluis, hierna te noemen de werkgever, te ener zijde 
 
en 

 
2. NAUTILUS INTERNATIONAL, gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, hierna te noemen 

Nautilus, ter andere zijde 
 
VERKLAREN HET NAVOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 Definities 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. Werkgever: Dirkzwager’s Coastal & Deep Sea Pilotage BV (DCP BV) 
2. Werknemer: Een ieder die volgens een arbeidsovereenkomst met de werkgever werkzaam is als 

Noordzeeloods of als VTS-Operator Offshore. 
 
Artikel 2 Werkingssfeer 
Deze overeenkomst is van toepassing op de loodsen in dienst van Dirkzwager’s  Coastal & Deep Sea 
Pilotage BV (DCP BV), die aangesteld zijn als Noordzeeloods of als VTS-Operator Offshore. 
 
Artikel 3 Loon- en arbeidsvoorwaarden 
Voor de werknemers gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals omschreven in, het van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, onlosmakelijk deel uitmakende gewaarmerkte reglement en stukken.  
 
Artikel 4 Verplichting van de werkgever 
De werkgever staat er tegenover Nautilus voor in dat de werknemers, op geen andere loon- en 
arbeidsvoorwaarden als genoemd in artikel 3, te werk gesteld worden.  
 
Artikel 5 Verplichting van Nautilus  
Nautilus International staat er tegenover DCP BV voor in dat haar leden in dienst van de werkgever geen 
andere arbeidsovereenkomsten zullen afsluiten dan de in artikel 3 genoemde loon- en 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Artikel 6 Verplichtingen contracterende partijen 
1. De contracterende partijen bij deze CAO verbinden zich wederzijds dat zij met alle haar ten dienste 

staande middelen zullen bevorderen dat de in artikel 3 bedoelde loon- en arbeidsvoorwaarden door 
de werkgevers en werknemers worden nageleefd. 

 
2. De contracterende partijen bij deze CAO verbinden zich tevens wederzijds dat zij zich gedurende de 

looptijd van deze overeenkomst, in het kader van loon- en arbeidsvoorwaarden, zullen onthouden 
van het stellen van eisen en/of het voeren van actie (bijvoorbeeld staking en uitsluiting) waaruit 
storing in het bedrijf van DCP BV zou kunnen ontstaan. 
 

Artikel 7 Afdracht stichting SMV 
De afdracht in het kader van sociaal maritieme voorlichting wordt op € 28,= per werknemer per jaar 
gesteld. De afdracht wordt gebaseerd op het aantal werknemers welke per peildatum (1 januari van 
ieder jaar) onder de werkingssfeer van de CAO vallen.  
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Artikel 8 Geschillenregeling contracterende partijen 
1. Ingeval van een niet in onderling overleg tussen een werkgever en een werknemer op te lossen 

verschil van mening omtrent de uitlegging van enige bepaling van deze overeenkomst en/of de 
daaraan gehechte, of later aan te hechten, reglementen en stukken, stellen op verzoek van de 
meest betrokkene, DCP BV en Nautilus International zich onverwijld met elkaar in verbinding, 
teneinde zo mogelijk tot overeenstemming te komen. 

 
2. Indien tussen DCP BV en Nautilus International overeenstemming is verkregen zijn partijen 

gehouden deze overeenstemming schriftelijk aan elkaar te bevestigen. 
 
3. Indien geen overeenstemming wordt verkregen, zal geacht worden een geschil aanwezig te zijn, 

indien één der partijen zulks schriftelijk meedeelt aan zijn wederpartij. 
 

4. Elk der partijen kan daarna het geschil ter beslechting aan de rechter voorleggen. 
 
Artikel 9 Duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2011 en 
eindigt - mits opgezegd - derhalve op 31 december 2011 
 
Artikel 10 Opzegging van de overeenkomst 
Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, één maand voor de datum van 
beëindiging, bij gebreke waarvan zij geacht wordt voor telkens één jaar te zijn verlengd. 
 
 
Overeengekomen te Maassluis op 2 mei 2011. 
 
DIRKZWAGER’S COASTAL      NAUTILUS INTERNATIONAL 
& DEEP SEA PILOTAGE BV  
 
Namens KONINKLIJKE SCHEEPSAGENTUUR  
DIRKZWAGER BV 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
 
P. Bloemendaal       R.E. Pauptit 
Managing Director Hoofdbestuurder 


