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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

HFP OFFSHORE CAO 
 
Partijen bij deze overeenkomst zijn: 
 
Heerema Fleet Personnel B.V, gevestigd te Leiden, ter ener zijde, hierna te noemen: 
“HFP”  
 
en 
 
Verenigd Offshore Collectief , gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam hierna te 
noemen: “VOC” , 
& 
Nautilus International , gevestigd en kantoor houdend te Rotterdam, hierna te noemen: 
“Nautilus” ;  
ter andere zijde, gezamenlijk te noemen: “bonden”. 
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Hoofdstuk 1: Algemeen 
 
1. In de Nederlandse arbeidsverhoudingen is het gebruikelijk dat de collectieve arbeidsvoor-

waarden worden afgesproken tussen vakbonden en werkgever(s) en vastgelegd in een 
CAO. De CAO is bij uitstek het medium om de afspraken in te regelen. Collectieve 
afspraken kunnen niet afdoende geregeld worden met de OR en ook niet met individuele 
werknemers, noch in een personeelshandboek. 

 
2. Partijen respecteren de bevoegdheden van de OR, voortvloeiende uit de WOR. 

Omgekeerd is het ook niet de bedoeling dat de OR zich op enigerlei wijze bezig houdt of 
gaat houden met de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van HFP, anders dan op grond van 
het in de WOR bepaalde. 

 
3. Partijen zijn het er over eens dat de personeelsgids voor het vlootpersoneel en de CAO 

elkaar in beginsel niet moeten overlappen waardoor er bevoegdheidsproblemen kunnen 
gaan ontstaan tussen vakbonden en OR. Daarom is er voor gekozen bepaalde 
onderdelen in de personeelsgids voor het vlootpersoneel te bekrachtigen c.q. te brengen 
binnen de werkingsfeer van deze CAO en niet voor het uitwerken van deze onderdelen in 
de CAO tekst. Het betreft een aantal specifiek benoemde onderwerpen, die vooral 
betrekking hebben op de arbeidsvoorwaardelijke verhoudingen. 

 
4. De regelingen opgenomen in het personeelsgids voor het vlootpersoneel  kunnen een 

nadere uitwerking bevatten van wat in deze CAO is bepaald, maar kunnen daar geen 
inbreuk op maken. Enkele afspraken zijn in het handboek voor het offshore personeel 
inhoudelijk uitgewerkt. Die teksten zijn goedgekeurd door CAO partijen en maken via 
artikel 5 van deze CAO deel uit van deze CAO. Opnemen van die teksten is daarom niet 
noodzakelijk en daarom achterwege gelaten. Volstaan wordt, voor zover nodig, met een 
verwijzing. 
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Hoofdstuk 2: Definities en algemene afspraken  

Artikel 1 Definities 
a. Werkgever: 
HFP, of de rechtspersoon die door HFP met goedkeuring van de bonden is aangewezen. 

b. Werknemer: 
Een ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst met de werkgever werkzaam is in één 
van de functies zoals vastgelegd in de functie- & salaristabel, die is opgenomen in bijlage 1, 
op schepen die door de werkgever worden bemand. 
 
c. Salaris 
Het bedrag dat maandelijks als basisgage wordt uitgekeerd. 
 
d. Normsalaris 
Het maximum salaris dat bij een normaal goede functie-uitoefening bereikbaar is. 
 
e. RSP 
Relatieve salarispositie, die is gelijk aan het salaris gedeeld door het normsalaris maal 
100%, behorende bij de uitgeoefende functie. 

Artikel 2 Werkingssfeer 
1. De CAO is van toepassing op alle werknemers, tenzij met instemming van partijen bij 

deze CAO voor bepaalde werknemers een andere collectieve arbeidsovereenkomst 
geldt, die is afgesloten met een erkende vakorganisatie, die is gevestigd in het land 
waar deze werknemers wonen. 

2. Voor de werknemers, die conform artikel 2 zijn uitgezonderd van de toepassing van 
deze CAO, garandeert de werkgever de volledige en juiste toepassing van de 
arbeidsvoorwaarden, zoals die zijn geregeld in de voor hen geldende (collectieve) 
arbeidsovereenkomst. 

3. Voor de leden van de VMT’s SSCV gelden er met instemming van partijen, op 
onderdelen afwijkende afspraken. Deze worden in een aparte aanvullende collectieve 
overeenkomst vastgelegd. 

 
Artikel 3 Duur van de overeenkomst  
Deze overeenkomst is ingaande 1 januari 2010 aangegaan voor de duur van 1 jaar en 1 dag 
en eindigt - mits tijdig opgezegd - op 1 januari 2011. 
 
Artikel 4 Opzegging van de overeenkomst  
1 Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk plaats te hebben 1 maand voor de 

in artikel 3 genoemde einddatum van deze CAO, bij gebreke waarvan zij geacht wordt 
voor telkens één jaar te zijn verlengd.1 

2 In geval van automatische verlenging dient opzegging 1 maand voor ommekomst van 
de verlenging met 1 jaar plaats te vinden. 

3 De in lid 1 bepaalde opzegregeling geldt niet, indien de CAO, korter dan één maand 
voor het einde van de beoogde looptijd, al dan niet met terugwerkende kracht, tot stand 
komt èn formeel door partijen is ondertekend. Dan geldt dat de CAO, uiterlijk binnen één  

                                                
1 Deze CAO is inmiddels opgezegd door de bonden. 
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maand na de ondertekeningdatum opgezegd moet worden, als de ongewijzigde 
voortzetting niet gewenst is.  

4 Het in lid 2 betreffende automatische verlenging bepaalde wijkt voor het bepaalde in lid 
3. 

 
Artikel 5 Arbeidsvoorwaarden 
1. Voor de werknemers waarop deze CAO conform het bepaalde in artikel 2 bepaalde deze 

CAO van toepassing is, gelden de arbeidsvoorwaardelijke afspraken, zoals vastgelegd in 
deze CAO, de personeelsgids voor het vlootpersoneel en de individuele arbeidsover-
eenkomst. 

2. De volgende regelingen opgenomen in de personeelsgids voor het vlootpersoneel maken 
integraal en onlosmakelijk deel uit van deze CAO: 

a. Nettoloonsysteem (inclusief de schijven) 
b. Arbeidsduur en aflossingssyteem 5/5 
c. Zee-, trainingsdag- en onshoretoeslag 
d. Functietoeslag 
e. Detacheringstoeslag 
f. Pensioenregeling (OP, AOG en ANW) 
g. Onkostenvergoeding 
h. Kantoor en reistijden 
i. Kantoordagen/-uren 
j. Ziekteverzuimbeleid 

3. Wijziging van deze regelingen is slechts mogelijk, nadat hierover tussen partijen 
overeenstemming is bereikt 
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Hoofdstuk 3: Lonen en overige financiële afspraken 

Artikel 6 Salarisschalen en salarisverhoging 
1. Tussen partijen zijn twee algemene verhogingen van het bruto normsalaris 

overeengekomen.  
a. Op 1 januari 2010 worden de normsalarissen verhoogd met 3% 
b. Op 1 januari 2011 worden de normsalarissen verhoogd met 2,5%. 

2. Partijen hebben afgesproken dat er voor 2011 geen verdere algemene loonsverhogingen 
bedongen zullen worden. 

3. De verhogingen zullen voor alle medewerkers gelden, ongeacht of zij zijn ingedeeld in het 
huidige salarissysteem dan wel in het oude in 2005 vervangen salarissysteem.  De 
eventueel van toepassing zijnde oude perspectieven worden niet geïndexeerd. In 
voorkomende gevallen kan de toepassing van de indexering(en) wel leiden tot een salaris 
hoger dan het voor de betreffende medewerker geldende, bevroren perspectief. Voor de 
looptijd van deze CAO wordt dus in positieve zin afgeweken van het bepaalde in bijlage 3 
sub 6. 

4. Aan alle werknemers zal, afhankelijk van de beoordeling en ruimte in de schaal, een 
periodieke verhoging worden toegekend.  
a. Bij de vaststelling van de periodieke verhoging zal het sinds 1-1-2003 geldende 

salarisschalensysteem (bijlage 1, respectievelijk 2) worden gebruikt, behoudens in de 
gevallen waarin de overgangsregeling van toepassing is. (bijlage 3) 

b. De gemiddelde periodieke verhoging bedraagt circa 3%.  
c. Voor die werknemers die aanspraak maken op de overgangsmaatregelen (bijlage 3) 

geldt het voor 2004 geldend systeem op basis van anciënniteit. De periodieke 
verhoging bedraagt dan 2,5%. 

Artikel 7 Offshoretoeslag 
1. De offshoretoeslag bedraagt  25% van de basisgage. 
2. De offshoretoeslag geldt niet voor de medewerkers van het VMT TUG. 

Artikel 8 Onkostenvergoedingen 
1. De onkostenvergoeding wordt onverkort gecontinueerd op het nettoniveau van 2007. Om 

fiscale redenen zijn deze sinds 1-1-2008 gebruteerd. 
2. Een medewerker ontvangt, tegen overlegging van een factuur, een 50% nettovergoeding 

voor de kosten van een eerste zakenpaspoort (64 pagina’s). De extra kosten voor een 
spoedpaspoort worden niet vergoed, tenzij dit om zakelijke reden noodzakelijk is 
geworden. 

3. De werkgever zal verblijfskosten (overnachting + diner) vergoeden van werknemers - die 
in het buitenland wonen, wanneer werknemers op verzoek van de werkgever extra 
worden ingezet aan wal. Van extra inzet is sprake, wanneer meer dan 5 dagen aan wal 
worden doorgebracht. Deze bepaling geldt niet voor medewerkers die behoren tot het 
VMT SSCV. 

Artikel 9 De EVA berekening (en de investering in d e monohull) 
1. De Advisory Board heeft verklaard dat zij voornemens is om in te stemmen met de 

toepassing van de major investment relief) bepaling in het EVA reglement, die het 
mogelijk maakt om de (negatieve) effecten van een grote investering niet rechtstreeks te 
laten doorwerken in de EVA-multiplier.  
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2. De effecten van de aanloopkosten zullen volgens een vooraf afgesproken targetplan 
verschuiven naar de jaren, waarin er volgens het targetplan van de investering 
opbrengsten verwacht mogen worden.  

3. Afwijkingen van het targetplan werken wél rechtstreeks door in de EVA-multiplier over 
enig jaar.  

4. Door de onder 1 bedoelde maatregel wordt de EVA uitkering over een meerjaren tijdvak 
min of meer geëgaliseerd voor de positieve en negatieve effecten die uit de investering 
kunnen voortvloeien. 

5. Na formele goedkeuring van de investering zal de Advisory Board haar feitelijke 
instemming kunnen verlenen. 

6. HFP zal de bonden en de medewerkers nader informeren, zodra het formele besluit om 
te investeren genomen is. Tevens zal HFP de bonden jaarlijks informeren over de mate 
waarop het targetplan gerealiseerd wordt en de resteffecten die er te verwachten zijn 
middels een algehele financial update. 

Artikel 10 Functie-uitwisseling 
1. Ingeval van - geplande - functie uitwisseling door Mates of Engineers tussen sleepboten 

en kraanschepen (en vice versa), waarbij voor de in dat kader te vervullen functie een 
andere loongroep geldt, zal het hoogste salaris worden (door)betaald gedurende de 
actieve vervulling van de waargenomen functie.  

2. De betaling geschiedt, indien en voor zover het salaris van de te vervangen functie hoger 
is, in de vorm van een functietoeslag gedurende de actieve vervulling. 

3. De uitwisseling heeft doorgaans een positief effect vanwege de ervaringsuitwisseling die 
er uit voortvloeit.  

4. Niemand kan gedwongen worden om een andere functie te gaan vervullen dan die waarin 
hij werkzaam is.  

Artikel 11 Collectieve Ziektekostenverzekering 
1. Voor de Nederlandse medewerkers zal het collectieve contract met ONVZ worden 

voortgezet. 
2. Voor de Spaanse medewerkers zal het collectieve contract met Sanitas worden 

voortgezet. 
3. HFP zal zich blijven inzetten om de voorwaarden van deze beide contracten zo gunstig 

mogelijk te houden. 

Artikel 12 Salaris bij ziekte/arbeidsongeschiktheid   
1. HFP betaalt gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid 100% van de 

laatstverdiende basissalaris en gedurende het tweede jaar tenminste 70% daarvan door. 
2. Indien de werknemer zich volledig inzet voor herstel en her inzet wordt in het tweede jaar 

de uitkering aangevuld tot 80%. Dit geldt ook in het geval er geen enkel her inzet mogelijk 
is.  

3. Bij re-integratie bij een andere werkgever zal het inkomen bij de andere werkgever in het 
tweede ziektejaar door HFP aangevuld worden tot 90% van het basissalaris, mits de 
werknemer hieraan volledig heeft meegewerkt aan deze externe re-integratie. 

4. HFP heeft het ziekteverzuimbeleid uitgewerkt in de personeelsgids voor het 
vlootpersoneel. 

5. Partijen zullen onderzoeken op welke wijze omgegaan moet worden met de begrippen 
ziekte, verlof, vakantie en plus-/mindagen. Partijen zullen in de CAO 2011 hierover 
gemaakte afspraken vastleggen. De afspraken zullen met terugwerkende kracht worden 
toegepast op de berekening van de plusdagen over 2008, 2009 en 2010.  
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Artikel 13 Grondslagen pensioenen en EVA-bonus 
1. De in artikel 6 aangegeven salarisaanpassingen voor 2010 gelden met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2010.  
2. Deze salarisaanpassingen werken volledig door in de pensioengrondslag die geldt voor 

2010.  
3. Op overeenkomstige wijze geldt dit voor de grondslag 2010 voor de berekening van de 

EVA bonus. 
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Hoofdstuk 4: Afspraken betreffende belastingzaken 

Artikel 14a Nederlandse Nettoloonsysteem & fiscale aftrekposten 
1. Werknemers waarvoor geldt dat de in Nederland door HFP voor hen afgedragen 

belasting minder bedraagt dan de maximale belastingteruggave waarop men aanspraak 
maakt, zullen desgewenst door HFP schriftelijk worden geïnformeerd over de wijze 
waarop onbenutte fiscale aftrekposten, conform de geldende belastingbepalingen, naar 
latere jaren doorgeschoven kunnen worden.  

2. HFP zal zich in bijzondere, incidentele gevallen inspannen om de inzet van een 
werknemer zodanig te veranderen dat het eventueel nadelige effect op het fiscale 
rendement van de persoonlijke aftrekposten voor de werknemer wordt verminderd, of 
zelfs geheel wordt teniet gedaan. 

3. Werknemers zullen ter zake de terugvordering van afgedragen belastingen in het 
buitenland zorgvuldig handelen, dat wil zeggen in overeenstemming met de gemaakte 
afspraken. Dat betekent ook dat (zo nodig) kwalitatief goed advies wordt ingewonnen bij 
ter zake deskundige fiscalisten en bij twijfel eerst contact wordt opgenomen met HFP.  

Artikel 14b Nederlandse Nettoloonsysteem & de Netto loonschijven 
1. De structuur van het nettoloonsysteem is zodanig gekozen dat er meer rekening wordt 

gehouden met onder andere de fiscale effecten van werkzaamheden die buiten de 
Nederlandse belastingsfeer worden verricht. 

2. Op basis van de volgende uitgangspunten en verwachtingen is het geldende netto loon 
systeem ontwikkeld. 
a. Het niveau van de nettoloonschalen en percentages geeft met enige zekerheid voor 

elk jaar een overschot aan inhoudingen.  
b. Bij het berekenen welk bedrag aan de werknemer terugbetaald gaat worden, worden 

de volgende regels gebruikt. 
i. Het overschot of tekort wordt berekend door van de ingehouden bedragen de af te 

dragen belastingbedragen af te trekken. 
ii. Bij de berekening wordt gerekend met het aantal dagen dat “voordelig” is voor het 

Nettoloon systeem. Dat zijn de dagen die buiten Nederland fiscaal worden belast 
en de dagen die aangemerkt worden in de 30% regeling (voorheen Nedeco).  

iii. Hoe meer “voordeeldagen” de werknemer in een jaar heeft, hoe groter zijn 
aandeel in de terugbetaling van het onder i bedoelde overschot is. 

iv. Bij de berekening wordt de hoogte van het individuele salaris meegewogen.  
v. Uitbetaling, onder inhouding van belasting volgens de geldende nettoloonschijven 

vindt op basis van voorlopige gegevens in principe in de maand mei plaats.  
vi. Op basis van de definitieve cijfers wordt het werkelijke overschot bepaald. Dit kan, 

voor zoveel nodig, in de afrekening van het eerstvolgende jaar worden betrokken. 
c. Eventuele tekorten kunnen verhaald worden op de werknemers, afhankelijk van de 

hoogte zal dit in eens of gespreid plaatsvinden, waarbij gestreefd wordt naar 
verrekening binnen het kalenderjaar. Een en ander te bepalen in overleg met de 
bonden. 

3. Alleen werknemers die op 31 december van het jaar waarin het overschot is ontstaan in 
dienst zijn en de werknemers die wegens pensionering in dat jaar de dienst hebben 
verlaten hebben aanspraak op een aandeel in het (eventuele) overschot op de wijze zoals 
hiervoor bepaald. Voor gepensioneerden is dat naar rato van het dienstverband in het 
betreffende jaar. 

4. De Nederlandse netto loon schijven die voor 2010 gelden zijn opgenomen in bijlage 7. 
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Artikel 15 Spaanse Nettoloonsysteem 2 
1. Het huidige Spaanse nettoloonsysteem blijft onverkort en ongewijzigd van kracht. De 

systematiek van terugbetalen van verrekenen van teveel of te weinig ingehouden 
bedragen zal in principe gelijk zijn aan de in artikel 14b lid 2 en 3 verwoorde procedure.  

2. Telken jare zal door HFP bekeken worden of het, gegeven de te verwachten inzet van de 
schepen in het daaropvolgende jaar zinvol is om voor Spaanse werknemers het netto 
loon systeem wel of niet te gaan gebruiken. HFP zal de bonden tijdig informeren over 
haar bevindingen en voornemens om het systeem al dan niet te gaan toepassen.  

3. Voor 2010 geldt dat het Nettoloonsysteem zal worden toegepast3 rekening houdende met 
een franchise van € 60.101,21 (10 miljoen Peseta’s), zijnde de vrijstelling die bij een 
ruime interpretatie van Articulo 7 P geldt. 

4. De Spaanse werknemers zullen hierover, en in ruimere zin over de gewijzigde fiscale 
positie die dit met zich brengt, door HFP geïnformeerd worden. 

5. De Spaanse netto loon schijven die voor 2010 gelden zijn opgenomen in bijlage 8 
 

Artikel 16  Nettoloonsysteem; overige afspraken 
1. Door partijen kán besloten worden om een externe deskundige aan te wijzen die 

gevraagd zal worden om de berekeningen, betreffende de hoogte van de schijven en de 
terugbetalingen van teveel ingehouden bedragen, te controleren. De bevindingen zullen 
in dat geval rechtstreeks aan partijen worden gerapporteerd.  

2. Deze afspraak geldt zowel voor het Nederlandse als het Spaanse netto loonsysteem. 
3. HFP zal een of meerdere brochures schrijven waarin de herkomst en werking van het 

huidige systeem wordt uitgelegd. Het compenserend effect voor gemiste aftrekposten zal 
expliciet aan de orde komen en worden uitgelegd. Deze afspraak geldt uitdrukkelijk niet 
alleen voor de Nederlandse situatie, maar ook voor de Spaanse. 

4. Van medewerkers wordt verwacht dat zij een verklaring ondertekenen waarin zij afzien 
van het terugvorderen van belasting in de USA of enig ander werkland, niet zijnde het 
woonland. 

5. Medewerkers die om hen moverende redenen niet getekend hebben voor het niet 
terugvragen van belasting in de USA of ander werkland, niet zijnde het woonland van de 
betrokken medewerker, zullen alsnog in de gelegenheid gesteld worden om te tekenen. 
Wanneer zij voor 1 april 2011 een ondertekende verklaring aan HFP sturen komen zij  in 
aanmerking voor een aandeel in de terugbetaling van de teveel ingehouden bedragen 
over 2010, indien dit aan de orde is.  

Artikel 17 De 30% belastingregeling 
1. De 30% regeling zal waar mogelijk door HFP gebruikt kunnen worden, mits werknemers 

van de toepassing geen nadeel zullen ondervinden.  
2. Een eventueel nadelig effect op een WAO en/of WIA-uitkering zal in voorkomende 

gevallen door HFP volledig worden gecompenseerd. 

                                                
2  Er wordt bewust gekozen voor de toepassing van een ruime franchise bij de opzet van de Spaanse nettoloonschalen dit zal 

mogelijk eerder tot tekorten dan tot overschotten leiden.  
3  Bij het Spaanse schijven systeem zal  rekening worden gehouden met in enig jaar te verwachten belastingafdrachten in de 

diverse werklanden. 
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Hoofdstuk 5: Pensioenen, verzekeringen en ouderenbe leid 

Artikel 18 Pensioenregeling 
1. In bijlage 5 is de tekst van de CAO afspraken (2005/6) betreffende de wijziging van de 

pensioenregeling ingaande 1-1-2006 opgenomen. HFP heeft met ingang van 1-1-2006 
een nieuwe pensioenregeling geïntroduceerd. De bijlagen 4 en 5 vormen samen met dit 
artikel de geldende pensioenregeling van HFP. Reglement en uitvoeringsovereenkomst 
kunnen desgewenst bij de HR afdeling worden ingezien. 

2. De premievrijstellinggrens bij arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35%. Daarnaast 
zullen de klassen gevolgd worden, zoals die in de WIA worden gehanteerd, met 
overeenkomstige vrijstellingspercentages. 

3. Na het bereiken van de 60 jarige leeftijd zal de pensioenopbouw onverminderd, dus onder 
dezelfde condities, worden voortgezet zolang het dienstverband met HFP zal voortduren. 

Artikel 19 WIA-excedent verzekering 
1. HFP heeft voor haar werknemers een WIA excedent verzekeringen afgesloten.  
2. De premie is voor rekening van de werkgever. 

Artikel 20 WIA-hiaat verzekering 

HFP heeft voor alle werknemers een WIA/WGA hiaat verzekering afgesloten waarvan de 
premie betaald zal worden door de werkgever.  

Artikel 21 Ouderenbeleid   
1. Werkgever heeft toegezegd om in het laatste kwartaal van 2010, met hulp van een 

externe deskundige een start te maken met het ontwikkelen van het al in eerdere CAO’s 
toegezegde integraal levensfase bewust personeelsbeleid. 

2. De bonden zullen participeren in de stuurgroep die o.a. de voortgang zal bewaken. 
3. De opdrachtformulering en het plan van aanpak zal na overleg met de bonden worden 

vastgesteld. 
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Hoofdstuk 6: Roosterafspraken  

Artikel 22 5/5 systeem 
1. Een 5/5 systeem is in de praktijk niet volledig te realiseren. Het verdelen van het werken 

op feestdagen, vakanties, individuele verzoeken en specifieke offshore factoren zoals 
bijv. het vaarschema van de schepen zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. 

2. Bonden geven er de voorkeur aan dat er flexibel wordt omgaan met het “5op-5af”. 
3. De verstorende invloed van individuele verzoeken van werknemers op de 5/5 roostering is 

groot. Het honoreren van verzoeken behoeft daarom zorgvuldige afweging tegen het 
verstorende effect op de roosters van andere werknemers. Werknemers zullen zich voor 
het indienen van en verzoek moeten afvragen of hun belang opweegt tegen de verstoring 
van het rooster van een of meer andere werknemers. 

4. Het streven naar een inzet volgens het 5/5 systeem van tenminste 70%, zoals bij de 
introductie van het 5/5 systeem is afgesproken, was bedoeld om de voorspelbaarheid van 
de roostering zo groot mogelijk te maken. De realisatie van de 5/5 afspraak zal 
onderwerp van gesprek zijn tussen de directie en de OR én besproken worden in het 
periodieke overleg van de directie met het VMT. 

Artikel 23 Reisdagen 
1. De basis reisdagen compensatie bedraagt 4 dagen per 10 weken oftewel 1 3/4 dag per 

maand. 
2. De dagen die iemand tijdens het reizen als vertraging oploopt, veroorzaakt door externe 

factoren, worden aangemerkt als (extra) werkdagen.  
3. De definitie van de sub a bedoelde vertraging is in de in de personeelgids voor  

vlootpersoneel nader uitgewerkt en eenduidig vastgelegd. 

Artikel 24 Onshore offshore combinatierooster(s) 
1. Voor werknemers die voor een duur van drie maanden of langer in Leiden 

kantoorwerkzaamheden gaan verrichten voor Heerema Marine Contractors Nederland 
B.V. geldt een aparte arbeidsvoorwaarden regeling betreffende de uit te betalen 
toeslagen. Uitdrukkelijk geldt deze regeling niet voor arbeid die in het kader van re-
integratie als passende arbeid wordt aangeboden en geaccepteerd. 

2. De medewerker heeft recht op een totale beloning die uiteindelijk exact gelijk is aan de 
beloning die bij volledig offshore werken verdiend kan worden. De regeling zoals 
opgenomen in bijlagen 9 b is in dit geval niet van toepassing.  

3. De garantie van artikel 24 lid2 verplicht tot het berekenen van een toeslag die is 
afgestemd op de feitelijke situatie en is afhankelijk van de verhouding waarin on- en 
offshore werk wordt gecombineerd. Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende 
parameters. (Zie bijlage 11 voor een voorbeeldberekening) 
a. Voor offshore dagen geldt de toeslag van artikel 7 van deze CAO. 
b. Voor de gewerkte dagen op “kantoor” geldt een toeslag van 20,8%.  
c. Een gewerkte dag op kantoor bedraagt 8 uur.  
d. Reistijd van en naar kantoor telt niet mee als werktijd.  
e. Voor de berekening van plusdagen wordt een parttime factor offshore bepaald 

(OFX): (aantal gewerkte dagen offshore/183) x 100%. 
f. De onshore parttime factor is gelijk aan 100% minus de offshore factor (ONX). De 

volledige arbeidsduur per jaar onshore bedraagt dan: ONX x 220 dagen.  
g. Trainingsdagen worden meegeteld als plusdagen, wanneer er meer dan OFX x 5 

dagen aan training zijn afgewerkt. Er wordt naar boven afgerond indien de plusdag 
meer dan 0,05 bedraagt. 
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Hoofdstuk 7: Overige bepalingen 
 
Artikel 25 Communicatie vanaf de schepen 
Door HFP zal onderzocht worden welke technische mogelijkheden er nu zijn. In principe zou 
iedereen binnen de grenzen van een vooraf bepaald budget moeten kunnen communiceren 
met het thuisfront. HFP zal haar bevindingen aan de bonden kenbaar maken en mocht dat 
nodig zijn hierover met de bonden nadere afspraken maken. 

Artikel 26 Lange Vluchten 
 

1. Er wordt een paritaire studiegroep “lange vluchten” samengesteld die de opdracht krijgt 
om vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om op basis van het zeemanstarief op de 
meest comfortabele wijze te vliegen. 

2. De werkgroep zal uiterlijk eind januari haar rapportages naar partijen toesturen. 
3. Over dit onderwerp kunnen tussentijds afspraken worden gemaakt die bij een latere CAO 

verwerkt zullen worden in de tekst. 

Artikel 27 Reorganisatieoverleg 
1. HFP verplicht zich om zo spoedig mogelijk nadat het voornemen bestaat om het bedrijf te 

reorganiseren, al dan niet in combinatie met een vermindering van de werkgelegenheid, 
met de bonden in overleg te treden over de achtergronden die aan dat voornemen ten 
grondslag liggen en de wijze waarop de uitvoering zal plaatsvinden. 

2. HFP zal met name met de bonden overleggen over de opvang van de sociale 
consequenties die verbonden zijn aan de (uitvoering van de) reorganisatie. Partijen zullen 
het pakket sociale maatregelen vastleggen in een sociaal plan, alvorens overgegaan kan 
worden tot uitvoering van de reorganisatie. 

3. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt op overeenkomstige wijze bij aan- of  verkoop 
van het bedrijf of één of meerdere onderdelen van het bedrijf. 
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Hoofdstuk 8: Slotbepalingen 
 
Artikel 28 Verplichtingen van HFP 
1. HFP zal haar werknemers uitsluitend tegen de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals 

bedoeld in deze CAO in dienst (doen) nemen en (doen) houden.  
2. Heerema Marine Contractors B.V. heeft niet de intentie om de samenstelling van het 

personeelsbestand qua nationaliteiten te veranderen ten opzichte van de anno 2007 
bestaande samenstelling. Uitgangspunt daarbij is dat voor elke door Heerema Marine 
Contractors B.V.  (nieuw) aangenomen werknemer,  de HFP Offshore CAO geldt, zoals 
die thans luidt dan wel in de toekomst zal luiden. De intentieverklaring van Heerema 
Marine Contractors B.V. zoals bedoeld in lid 2 is opgenomen in bijlage 10. 

3. HFP zal een Nieuwsbrief arbeidsvoorwaarden 2010 uitbrengen nadat alle afspraken door 
de betrokken partijen formeel zijn bekrachtigd en vastgelegd in een nieuwe CAO tekst. 
Hierin zal onder meer gericht aandacht worden besteed aan de relevante elementen uit 
het werknemerstevredenheidsonderzoek. En de wijze waarop met de uitkomsten zal 
worden omgegaan. 

4. De inhoud van de Nieuwsbrief  zal voor verspreiding afgestemd worden met de bonden. 
5. HFP zal de personeelsgids voor het vlootpersoneel zo snel mogelijk, met in achtneming 

van de geldende overleg en instemmingsafspraken, in overeenstemming brengen met het 
bepaalde in deze CAO. 

 
Artikel 29 Verplichtingen van de bonden  
De bonden staan er tegenover HFP voor in dat haar leden geen van deze CAO afwijkende 
arbeidsvoorwaarden zullen bedingen, behalve voor zover daar expliciet de ruimte voor is 
aangegeven in deze CAO.  

Artikel 30 Verplichtingen van  partijen 
Partijen staan er tegenover elkaar voor in, dat de arbeidsovereenkomsten en de loon- en 
arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in deze CAO door hen op zorgvuldige wijze zullen 
worden nageleefd. 

Artikel 31 Arbeidsrustbepaling 
Partijen verbinden zich tegenover elkaar, zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
te zullen onthouden van het stellen van eisen, of van het voeren van enigerlei actie (bijv. 
staking of uitsluiting), waaruit storing in de bedrijfsvoering van HFP zou kunnen ontstaan, 
dan wel niet-nakoming van de in de artikelen 28 en 30 genoemde verplichtingen zou kunnen 
voortvloeien. 

Artikel 32 Geschillenregeling 
1. Ingeval van een niet in onderling overleg tussen HFP en een werknemer op te lossen 

verschil van mening over de uitlegging van enige bepaling van deze overeenkomst en/of 
daaraan gehechte, of later met instemming van partijen aan te hechten, convenanten, 
reglementen en stukken, stellen op verzoek van de meest betrokkene, HFP en/of het 
VOC en/of Nautilus zich op zo kort mogelijke termijn met elkaar in verbinding, teneinde tot 
een oplossing te komen. 

2. Nadat tussen HFP en het VOC en/of Nautilus overeenstemming is bereikt zijn HFP, het 
VOC en/of Nautilus gehouden deze overeenstemming schriftelijk aan elkaar te 
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bevestigen. Vanaf dat moment zijn betrokken partijen aan de gemaakte afspraken 
gebonden. 

3. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt zullen de betrokken partijen dat 
schriftelijk aan elkaar bevestigen, waarna het geschil kan worden voorgelegd aan de 
bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 33 Bijlagen 
De 11 bijlagen bij deze CAO maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze 
overeenkomst.  

Aldus overeengekomen te Leiden, 12 november 2010 
HFP    VOC    Nautilus International 
 
 
 
 
 
 
Jan Pieter Klaver   Michel Harmsen  Rob Pauptit 
C.E.O.   Voorzitter      Hoofdbestuurder 
 
Bijlagen: 11 
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Bijlage 1: Functie- & salaristabellen. 

Salarisschalen geldend vanaf 01-01-2010 

 (inclusief 3% verhoging van het 100% norm salaris)  

Salaris Functie Offshore EVA    

Groep   toeslag Groep Minimum Norm Uitloop 
             

120 SUPERINTENDENT 0% 2      

              

             

110 CAP TAIN SSCV 0% 2      

110 CHIEF ENGINEER SSCV 0% 2      

              

   Periodiek: 4%     80%    115%  

100 CAPTAIN TUG 0% 3 6.728 8.410 9.435 

100 TOW MASTER 0% 3 6.728 8.410 9.435 

100 CHIEF ENGINEER TUG 0% 3 6.728 8.410 9.435 

              

              

90 ELECTRICAL SUPERINTENDENT 25% 3 5.265 7.522 

90 ASSISTANT SUPERINTENDENT 25% 3 5.265 7.522   

              

              

80 CHIEF MATE 25% 3 4.668 6.669   

80 PROJECT FIELD ENGINEER 25% 3 4.668 6.669   

80 HSE OFFICER 25% 3 4.668 6.669   

80 UTILITY MANAGER 25% 3 4.668 6.669   

80 ASSISTANT CHIEF ENGINEER 25% 3 4.668 6.669   

80 CHIEF ELECTRICIAN 25% 3 4.668 6.669   

              

              

70 FIELD ENGINEER 25% 4 4.069 5.812   

70 MATE 1 SSCV 25% 4 4.069 5.812   

70 ENGINEER 1 SSCV 25% 4 4.069 5.812   

70 WELDING COORDINATOR 25% 4 4.069 5.812   

70 SHIFT FOREMAN 25% 4 4.069 5.812   

              

              

61 NURSE (medic) 25% 4 3.640 5.199 5.720 

61 
MARITIME AUTOMATION 
ENGINEER (MAE) 25% 4 3.640 5.199 5.720 

60 MATE 2 SSCV 25% 4 3.640 5.199   

60 ENGINEER 2 SSCV 25% 4 3.640 5.199   

60 ELECTRICIAN 1 25% 4 3.640 5.199   

60 CHIEF STOREKEEPER 25% 4 3.640 5.199   

60 SHIFT WELDER FOREMAN 25% 4 3.640 5.199   

60 PIPELINE WELDER FOREMAN 25% 4 3.640 5.199   

60 R.O.V. SUPERVISOR 25% 4 3.640 5.199   

60 MATE 1 TUG 25% 4 3.640 5.199   

60 ENGINEER 1 TUG 25% 4 3.640 5.199   
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Salaris Functie Offshore  EVA    

Groep   toeslag Groep Minimum Norm Uitloop 
            

51 CRANE OPERATOR 25% 4 3.256 4.651 5.117 

50 WELDER FOREMAN 25% 4 3.256 4.651   

50 CHIEF COOK 25% 4 3.256 4.651   

50 TOWER SPACER 25% 4 3.256 4.651   

50 SAFETY OFFICER 25% 4 3.256 4.651   

50 ELECTRICIAN 2 25% 4 3.256 4.651   

50 RIGGER FOREMAN 25% 4 3.256 4.651   

50 ROV OPERATOR 25% 4 3.256 4.651   

50 MATE 2 TUG 25% 4 3.256 4.651   

50 ENGINEER 2 TUG 25% 4 3.256 4.651   

              

40 ASSISTANT MATE 25% 4 3.001 4.289   

40 COOK SSCV 25% 4 3.001 4.289   

40 ASSISTANT ENGINEER SSCV 25% 4 3.001 4.289   

40 STOREKEEPER 25% 4 3.001 4.289   

40 MECHANIC 1 25% 4 3.001 4.289   

40  J-LAY CONTROL OPERATOR 25% 4 3.001 4.289   

40 
AUT. WELDING TECHNICIAN 
TEAMLEADER 25% 4 3.001 4.289   

40 ASSISTANT MATE TUG 25% 4 3.001 4.289   

40 COOK TUG 25% 4 3.001 4.289   

40 ASSISTANT ENGINEER TUG 25% 4 3.001 4.289   

              

              

30 ASSISTANT ELECTRICIAN 25% 4 2.769 3.955   

30 ASS. J-LAY CONTROL OPERATOR 25% 4 2.769 3.955   

30 CRAWLER CRANE OPERATOR 25% 4 2.769 3.955   

              

              

20 MECHANIC 2 25% 4 2.550 3.643   

20 
BEVEL MACHINE OPERATOR 
TEAMLEADER 25% 4 2.550 3.643   

20 BOSUN 25% 4 2.550 3.643   

              

              

10 AB SEAMAN 25% 4 2.228 3.182   
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Salarisschalen geldend vanaf 01-01-2011 

 (inclusief 2,5% verhoging van het 100% norm salari s ) 

Salaris  Functie Offshore EVA    

Groep   toeslag Groep Minimum  Norm Uitloop 
             

120 SUPERINTENDENT 0% 2      

              

             

110 CAP TAIN SSCV 0% 2      

110 CHIEF ENGINEER SSCV 0% 2      

              

   Periodiek: 4%     80%   115%  

100 CAPTAIN TUG 0% 3 6896 8620 9671 

100 TOW MASTER 0% 3 6896 8620 9671 

100 CHIEF ENGINEER TUG 0% 3 6896 8620 9671 

              

              

90 ELECTRICAL SUPERINTENDENT 25% 3 5397 7710   

90 ASSISTANT SUPERINTENDENT 25% 3 5397 7710   

              

              

80 CHIEF MATE 25% 3 4785 6836   

80 PROJECT FIELD ENGINEER 25% 3 4785 6836   

80 HSE OFFICER 25% 3 4785 6836   

80 UTILITY MANAGER 25% 3 4785 6836   

80 ASSISTANT CHIEF ENGINEER 25% 3 4785 6836   

80 CHIEF ELECTRICIAN 25% 3 4785 6836   

              

              

70 FIELD ENGINEER 25% 4 4170 5958   

70 MATE 1 SSCV 25% 4 4170 5958   

70 ENGINEER 1 SSCV 25% 4 4170 5958   

70 WELDING COORDINATOR 25% 4 4170 5958   

70 SHIFT FOREMAN 25% 4 4170 5958   

              

             

61 NURSE (medic) 25% 4 3731 5329 5863 

61 
MARITIME AUTOMATION ENGINEER 
(MAE) 25% 4 3731 5329 5863 

60 MATE 2 SSCV 25% 4 3731 5329   

60 ENGINEER 2 SSCV 25% 4 3731 5329   

60 ELECTRICIAN 1 25% 4 3731 5329   

60 CHIEF STOREKEEPER 25% 4 3731 5329   

60 SHIFT WELDER FOREMAN 25% 4 3731 5329   

60 PIPELINE WELDER FOREMAN 25% 4 3731 5329   

60 R.O.V. SUPERVISOR 25% 4 3731 5329   

60 MATE 1 TUG 25% 4 3731 5329   

60 ENGINEER 1 TUG 25% 4 3731 5329   
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Salaris Functie Offshore EVA    

Groep   toeslag Groep Minimum  Norm Uitloop  
              

51 CRANE OPERATOR 25% 4 3337 4768 5245 

50 WELDER FOREMAN 25% 4 3337 4768   

50 CHIEF COOK 25% 4 3337 4768   

50 TOWER SPACER 25% 4 3337 4768   

50 SAFETY OFFICER 25% 4 3337 4768   

50 ELECTRICIAN 2 25% 4 3337 4768   

50 RIGGER FOREMAN 25% 4 3337 4768   

50 ROV OPERATOR 25% 4 3337 4768   

50 MATE 2 TUG 25% 4 3337 4768   

50 ENGINEER 2 TUG 25% 4 3337 4768   

              

40 ASSISTANT MATE 25% 4 3076 4396   

40 COOK SSCV 25% 4 3076 4396   

40 ASSISTANT ENGINEER SSCV 25% 4 3076 4396   

40 STOREKEEPER 25% 4 3076 4396   

40 MECHANIC 1 25% 4 3076 4396   

40  J-LAY CONTROL OPERATOR 25% 4 3076 4396   

40 
AUT. WELDING TECHNICIAN 
TEAMLEADER 25% 4 3076 4396   

40 ASSISTANT MATE TUG 25% 4 3076 4396   

40 COOK TUG 25% 4 3076 4396   

40 ASSISTANT ENGINEER TUG 25% 4 3076 4396   

              

              

30 ASSISTANT ELECTRICIAN 25% 4 2838 4054   

30 ASS. J-LAY CONTROL OPERATOR 25% 4 2838 4054   

30 CRAWLER CRANE OPERATOR 25% 4 2838 4054   

              

              

20 MECHANIC 2 25% 4 2614 3734   

20 
BEVEL MACHINE OPERATOR 
TEAMLEADER 25% 4 2614 3734   

20 BOSUN 25% 4 2614 3734   

              

              

10 AB SEAMAN 25% 4 2284 3261   
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Toelichting 
1. Het maximum bruto basis maandsalaris dat bij normaal goed functioneren bereikbaar is 

heet norm salaris.  
2. Het minimum salaris bedraagt 70 % van het normsalaris. 
3. Voor werknemers die een van de functies ingedeeld in groep 7 uitoefenen geldt dat zij 

bij het bereiken van het normsalaris in aanmerking kunnen komen voor een hogere EVA 
opportunity, namelijk 20%. Voorwaarde is dat bij hun beoordeling is gezegd dat zij in 
principe voor benoeming in een functie op functieniveau 8 of 9 in aanmerking komen, 
maar dat er op dat moment geen functie vacant is.  

4. Voor vier functies geldt een extra uitloopmogelijkheid van 10% boven het norm salaris. 
Dit betreft de volgende functies: 

1. Medic 
2. Safety officer (in dienst voor 1-1-2006) 
3. Maritime Automation Engineer (MAE) 
4. Crane operator 

5. In 2011 zal er onderhoud worden gepleegd aan de functie-indelingen. In beginsel zullen 
alle functies tegen het licht worden gehouden en de indeling op juistheid worden 
getoetst. In ieder geval wordt de functie van Lead HSE officer aan een salarisgroep 
gekoppeld. 
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Bijlage 2: Periodieke salarisverhoging. 
 
1. Gemiddelde periodieke verhoging is 3% van het normsalaris bij normaal/goed 

functioneren. 
2. De functies met een uitloop van 10% boven het normsalaris groeien boven 100% RSP 

(Relatieve Salaris Positie) door met 2,5% van het normsalaris tot maximaal 110% 
daarvan, bij tenminste normaal/goed functioneren.  

3. De periodieke verhoging is afhankelijk van de door de directie vastgestelde, eventueel 
gecorrigeerd voor onevenwichtigheden in de beoordelingsuitkomsten, beoordeling 
conform onderstaande tabel: 

beoordelingsscore Aanpassing RSP 
1 0% 
2 1% 
3 2% 
4 3% 
5 4% 
6 5% 
7 6% 

 De beoordelingsscore wordt niet afgerond. Tussenliggende waarden zijn dus mogelijk 
en gebruikelijk. 

4. De verhogingspercentages worden omgerekend naar een verhogingsbedrag, door het 
van toepassing zijnde percentage te vermenigvuldigen met het voor betrokkene 
geldende norm salaris. 
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Bijlage 3: Overgangsmaatregelen inzake de introduct ie van het sinds 1-1-2003 
geldende salarissysteem. 
1. Iedere  functiehouder wordt in het nieuwe systeem geplaatst met behoud van huidige 

praktijkinkomen.  
2. Verschil tussen huidig praktijkinkomen en nieuwe normsalaris wordt uitgedrukt in relatieve 

salarispositie in %. 
3. Functiehouders behouden de relatieve salarispositie. Ingeval van collectieve stijging van 

het normsalaris zal dit tevens van toepassing zijn op het individuele praktijkinkomen. 
4. Functiehouders met een perspectiefverlies en een relatieve salarispositie gelijk aan of 

lager dan 85% worden onverminderd in de nieuwe structuur geplaatst. Doorgroei binnen 
de bandbreedte van het loongebouw is gebaseerd op uitkomst van beoordeling, nieuwe 
systeem. 

5. Functiehouders met een Relatieve salarispositie van hoger dan 85% en verlies in 
perspectief kunnen aanspraak maken op het oude perspectief. Groei naar dit perspectief 
is gebaseerd op het voor de introductie van het huidige beloningssysteem gehanteerd 
groeimodel. (2,5% RSP) 

6. Oude perspectief wordt gedurende de eerste drie jaar geïndexeerd met de collectieve 
stijging van het nieuwe loongebouw. Vanaf het vierde jaar wordt het oude 
schaalperspectief bevroren. 

7. De basis gage zal, al dan niet na toekenning van een eventuele periodieke verhoging, 
worden verhoogd met het percentage van de bij CAO af te spreken collectieve 
loonsverhoging. 

8. Voor functiehouders van 53 jaar of ouder met perspectiefverlies wordt het oude 
perspectief inclusief collectieve stijgingen gegarandeerd. 

9. Overgang naar het nieuwe salarissysteem op eigen verzoek is altijd mogelijk. 
 
N.B. 1  Deze regelingen zullen nog een flink aantal jaren kunnen doorwerken voordat de 

rechten van alle rechthebbenden zijn geëxpireerd. Voor een 53 jarige kunnen er in 
principe nog tot 2015 rechten aan deze regeling worden ontleend. 

 
N.B. 2 Zie artikel 6 lid 3 voor de aanvullende afspraken die voor de looptijd van deze CAO 

gelden.
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Bijlage 4: Pensioen Addendum 2005 
 
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
Partijen: 
I Personnel Recruitment Services B.V. , gevestigd te Leiden, en Dallisson Pte 
Ltd ,gevestigd te Leiden , ter ener zijde, hierna te noemen:“HFP”;   
en partijen ter andere zijde, 
II Verenigd Offshore Collectief , gevestigd en kantoor houdend te Leiden, hierna te 
noemen:“VOC” ; 
en 
III Federatie van Werknemers in de Zeevaart , gevestigd en kantoor houdend te 
Rotterdam hierna te noemen:“Nautilus” .  
 
Algemene overwegingen 
Als gevolg van de afspraken gemaakt bij en vastgelegd in de HFP Offshore CAO 2004/2005 
en de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Heerema marine Contractors B.V. en VMT SSCV 
2004/2005, in combinatie met de afloop van de 10-jarige contractsperiode met 
pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden en de wijzigingen in de pensioenwetgeving als 
gevolg van onder andere de Wet Witteveen, zijn partijen in goed overleg een nieuwe 
pensioenregeling overeengekomen die opnieuw zal worden ondergebracht bij 
pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden. 
 
Het akkoord betreft een nieuwe pensioenregeling voor alle offshore medewerkers van 
Heerema Marine Contractors B.V., inclusief de medewerkers behorende tot de VMT’s van 
de SSCV’s. Dit akkoord wordt daarom uitgewerkt in dit addendum dat onder andere wordt 
toegevoegd aan de reeds geldende HFP Offshore CAO 2004/2005. 
 
Partijen zijn van mening dat een vertrek, pensionering op bijvoorbeeld 58 jarige leeftijd in 
beginsel mogelijk moet blijven. 
 
Zijn het volgende overeengekomen.  
 
Artikel 1 Algemeen 
De nieuwe pensioenregeling vervangt de oude pensioenregeling met ingang van 1 januari 
2005. 
 
De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers van HFP, dus ook voor de medewerkers 
behorende tot de VMT’s van de SSCV’s. 
 
Dit addendum zal ook als bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst van de 
medewerkers behorende tot de VMT’s van de SSCV’s worden gevoegd.  
 
Artikel 2 Inhoud Pensioenregeling 
De pensioenopbouw vindt plaats over het gehele salaris; er is geen maximum 
pensioengevend salaris. 
 
De pensioenrichtleeftijd is vastgesteld op 60 jaar waarbij er vanaf leeftijd 25 een pensioen 
wordt opgebouwd op basis van een middelloonregeling met na-indexatie. 
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Vertrek voor de pensioenrichtleeftijd is in beginsel mogelijk. Daarbij worden de 
pensioenaanspraken op 60 jarige leeftijd actuarieel om gerekend naar aanspraken op de 
gewenste pensioenleeftijd. 
 
De jaarlijkse pensioenopbouw is gebaseerd op 2,25% van de pensioengrondslag.  
 
Deze pensioengrondslag bedraagt 12 maal de basis maandgage minus de bijbehorende 
minimum wettelijke franchise van (2004:  € 11.366,00 ) 
 
De regeling kent een gegarandeerde vaste indexatie van 1%. De indexatie is gemaximeerd 
tot de CPI-index afhankelijk van de behaalde resultaten op het gesepareerd 
beleggingendepot. 
Het op te bouwen overbruggingspensioen, ter vervanging van de AOW tussen leeftijd 60 en 
65 jaar, is diensttijd gerelateerd en gekoppeld aan de geldende franchise.  
 
Artikel 3 Financiering van de Pensioen regeling; 
De premie die verschuldigd is voor de opbouw van het pensioen over het salaris tot 
maximaal € 43.770,- (WAO grens 2005) is volledig voor rekening van werkgever.  
 
De premie die verschuldigd is voor de opbouw van het pensioen over het salarisdeel boven 
de € 43.770,- (WAO grens 2005) is gedeeltelijk voor rekening van de medewerker. De 
bijdrage is 10% van het salarisdeel boven de WAO grens. De werkgever betaalt in 
aanvulling hierop het verschil met de benodigde premie. 
 
Artikel 4 Overgangsmaatregelen; 
De oude pensioenregeling(en) worden premievrij gemaakt c.q. afgesloten, dat wil zeggen 
dat er niet meer op ingelegd kan worden. De premievrije bedragen worden niet geïndexeerd 
tot het moment waarop het pensioen ingaat, het pensioen wordt vervolgens met 3% per jaar 
geïndexeerd.  
 
Opgebouwde rechten onder de oude basis pensioenregeling zullen worden ingebracht in de 
nieuwe pensioenregeling. Voor een beperkte groep oudere medewerkers zal hierop, als 
uitvloeisel van nader overleg tussen partijen, wellicht nog een uitzondering worden gemaakt. 
.De betrokken medewerkers zullen een keuze kunnen maken over al dan niet inbrengen van 
opgebouwde rechten. 
 
De opgebouwde pensioenreserve op basis van de oude excedent regeling kunnen 
ingebracht worden in de nieuwe regeling. De betreffende medewerkers zullen gevraagd 
worden of zij van deze maatregel gebruik willen maken. 
 
HFP zal alle informatie leveren die nodig is om te kunnen beoordelen of de onder 2 en 3 
aangegeven mogelijkheden voor de medewerker gunstig zijn. 
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Bijlage 5: Wijziging pensioenregeling HFP ingaande 1-1-2006  
 
Inleiding 
1. Deze wijzigingen hebben betrekking op de pensioenregeling van Dallison Pte. Ltd. en 

Personnel Recruitment Services B.V. zoals geldend vanaf 1 januari 2005. Deze regeling 
voorzag in de opbouw van een pensioen dat ingaat op leeftijd 60. De regeling voorzag 
daarnaast in een tijdelijk ouderdomspensioen, dat in de periode vanaf 60 en tot 65 
voorziet in de compensatie van de AOW, die bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
ingaat.  

 
2. Sinds 1 januari 2006 is het op grond van de Wet aanpassing fiscale behandeling 

VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) niet langer toegestaan om 
pensioenregelingen aan te bieden, waarin de pensioenopbouw is gericht op een 
pensioendatum die lager ligt dan 65 jaar, tenzij de opbouw conform de wettelijke regels 
op een lager percentage is vastgesteld. Dit betekende, nu dit laatste bij HMC niet het 
geval is, dat de geldende pensioenregeling(en) moest worden aangepast. 

3. . HMC heeft bij eerdere gelegenheid stelselmatig het standpunt ingenomen dat het vanuit 
HRM beleidsoptiek gezien gewenst is dat werknemers bij het bereiken van de 58 jarige 
leeftijd in staat zouden moeten zijn om met een redelijk pensioen op zak te stoppen met 
werken. In deze visie is geen wijziging gekomen door het enkele feit dat de fiscaliteit van 
het pensioensparen is veranderd. Wel is het zo dat alle partijen beseffen dat het meer 
realistisch is om uit te gaan van een pensioneringsleeftijd van 60 jaar. HMC, VOC en 
FWZ zijn daarom bij het ontwerpen van de nieuwe regeling van dit voortschrijdend 
inzicht uitgegaan. 

 
De wijzigingen  
 
1: Ingangsdatum 
De gewijzigde regeling is met ingang van 1 januari 2006 ingevoerd, voor zover niet expliciet 
anders is bepaald. 
 
2: Algemene afspraken  
a. De pensioenregeling geldt voor alle werknemers van HFP 
b. Alle tot 1 januari 2006 opgebouwde aanspraken op tijdelijk ouderdomspensioen en 

pensioen ingaand op 60 blijven op grond van wettelijke bepalingen onverkort behouden. 
c. De wijzigingen in de pensioenregeling zullen alleen gevolgen hebben voor de 

toekomstige pensioenopbouw. 
d. De gewijzigde regeling zal verwerkt worden in een nieuw pensioenreglement. 
 
3: Voortzetting huidige pensioenregeling voor de we rknemers die op 31 
december 2005 56  jaar of ouder zijn 
a. Bij deze groep werknemers bestaat de verwachting dat zij de mogelijkheid hebben om, 

binnen 5 jaar, bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan.  
b. In de wet VPL is de mogelijkheid opgenomen om voor iedereen die op 31 december 

2004 al de leeftijd van 55 jaar had bereikt, de pensioenregeling inclusief vroegpensioen 
en tijdelijk ouderdomspensioen ongewijzigd voort te zetten.  
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c. Van de onder 3.2. bedoelde mogelijkheid wordt daarom voor de Nederlandse 
werknemers collectief gebruik gemaakt. Voor de Spaanse werknemers geldt dat dit ter 
keuze van deze werknemers is.  

 
4: Aanpassing pensioenregeling voor de werknemers d ie op 31 december 

2005 nog niet de 56-jarige leeftijd hebben bereikt.  
a. Per 1 januari 2006 is voor de groep werknemers die op 31 december 2005 nog niet de 

56-jarige leeftijd heeft bereikt, de pensioenrichtleeftijd gewijzigd van leeftijd 60 naar 
leeftijd 65 Per dezelfde datum is de opbouw van het tijdelijke ouderdomspensioen 
stopgezet.  

b. Het pensioengevend salaris bedraagt 13,5 maal het bruto basis maandsalaris.  
c. Voor het werknemers werkzaam in functies behorende tot het VMT SSCV of TUG blijft 

in afwijking van het in lid b bepaalde de grondslag gehandhaafd op 12 maal het bruto 
basis maandsalaris. 

 
5: Aanvullende maatregelen voor de werknemers die o p 31 december 2005 

nog niet de 56-jarige leeftijd hebben bereikt. 
a. Voor alle werknemers geldt dat de premie die verschuldigd is voor de opbouw van het 

pensioen ongewijzigd, volledig voor rekening van werkgever is, indien 12 maal het 
maandsalaris minder is dan het maximum premie-inkomen voor de WIA (2006 = € 
43.848,-). 

b. Indien 12 maal het maandsalaris meer is dan het maximum premie-inkomen voor de 
WIA (2006 = € 43.848,-) vormt dat meerdere de grondslag voor de berekening van de 
eigen bijdrage van de betrokken werknemers. De bijdrage bedraagt, onveranderd, 10% 
van het salarisdeel boven de genoemde grens. De werkgever betaalt, net als in de oude 
regeling, in aanvulling hierop het verschil met de benodigde premie, conform het 
bepaalde in het pensioenreglement. 

c. Medewerkers ontvangen een individuele salaristoeslag teneinde het individuele 
pensioenperspectief zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Deze toeslag wordt apart op 
de salarisstrook vermeld. Uitbetaling vindt in principe wel plaats op een door de 
werknemer te openen levenslooprekening.  
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Jaar 
Salaristoeslag 
niet VMT Tug 

Salaristoeslag 
VMT TUG 

1 6,25% 8,00% 
2 5,75% 7,50% 
3 5,25% 7,00% 
4 4,75% 6,50% 
5 4,25% 6,00% 
6 3,75% 5,50% 
7 3,25% 5,00% 
8 2,75% 4,50% 
9 2,25% 4,00% 
10 1,75% 3,50% 
11 1,25% 3,00% 
12 0,75% 2,50% 
13 0,25% 2,00% 
>14 0,00% 0,00% 
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Bijlage 6: Arreglo en repair pension 
A. Arreglo 

1. Het Arreglo voorziet in een uitkering bij vertrek of overlijden. De regeling kende een 
feitelijke vertrekleeftijd van 58, zijnde de verplichte pensioenleeftijd van vóór 1 januari 
2006. Formeel kent het Arreglo geen einddatum. De polis van NN wel, namelijk 58 jaar.  

2. Partijen zijn overeengekomen dat de opbouw van de Arreglo, die in de 
(uitvoerings)polis van Nationale Nederlanden (NN) stopt bij het bereiken van de 58 
jarige leeftijd, doorloopt tot aan de feitelijke uitdiensttredingsdatum, maar in ieder geval 
eindigt op het moment dat de medewerker de 65 jarige leeftijd bereikt.  

3. In aanvulling op wat in het Arreglo tussen alle betrokken partijen is vastgelegd komen 
partijen het navolgende overeen. 

a. De polis die bij NN ter zake de uitvoering van het Arreglo is afgesloten komt 
niet tot uitbetaling bij het bereiken van de 58 jarige leeftijd. Bij het bereiken 
van de 58 jarige leeftijd wordt het opgebouwde kapitaal gestort in een 
vervolgpolismet een looptijd tot aan het door de medewerker gewenste 
moment van pensionering.  

b. De vervolgpolis is op naam van de medewerker gesteld. Begunstigende is de 
medewerker en bij overlijden van de medewerker gedurende de looptijd de 
wettige erfgenamen. 

c. De medewerker zal alle door NN gevraagde documenten, die voor een 
vervolgpolis vereist zijn, waaronder een verklaring van in leven zijn, 
rechtstreeks aan NN aanleveren. 

d. De verdere opbouw en financiering van de vertrekpremie, zoals bedoeld in 
het Arreglo en die betrekking heeft op de opbouw gedurende de duur van het 
dienstverband ná het bereiken van de 58 jarige leeftijd, zal geschieden via 
een lumpsum premiestorting door HFP bij NN op het moment van 
pensioneren van de medewerker. 

e. Indien de medewerker overlijdt voor het bereiken van de 58 jarige leeftijd, 
worden aan de wettige erfgenamen de door werkgever bij NN op de polis 
ingelegde premies uitgekeerd. 

f. Indien de medewerker overlijdt ná het bereiken van de 58 jarige leeftijd wordt 
aan de wettige erfgenamen het ingelegde premiekapitaal minus kosten4 
uitbetaald, vermeerderd met een percentage van de uitgespaarde slotpremie. 
Dat percentage wordt berekend door het aantal maanden tussen het bereiken 
van de 58 jarige leeftijd en het moment van overlijden te delen op het aantal 
maanden gelegen tussen 58 jaar en de geplande pensioenleeftijd. 

g. De door HMC in het verleden en nu gekozen uitvoeringsstructuur heeft geen 
invloed op de hoogte van de totale uitkering op het moment van pensionering. 

4. Het is de intentie van partijen te voorkomen dat werknemers die hun Arreglo uitstellen 
vervolgens ziektegeld ontvangen. 

 
B. Repair pension 

Voor wat betreft het repair pension van de Spaanse medewerkers die daartoe gerechtigd 
zijn geldt, dat de leeftijd waarop de medewerker met pensioen gaat bepalend is voor het 
vaststellen van het uit te keren bedrag.  
De in de regeling opgenomen staffelbedragen verschillen alleen vanwege de verwerking van 
een vast indexatiepercentage. 
 
                                                
4De waarde van de vervolgpolis op 58 jarige leeftijd, zoals vastgelegd in de polis.  
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Bijlage 7: Nederlandse Nettoloonschijven 
 

NEDERLANDSE HEEREMA SCHIJVEN 2010; OP JAARBASIS 

Bruto loon (€) Inhoudingpercentage 

van tot   

0 3500 0% 

3500 30000 32% 

30000 50000 40% 

50000  50% 
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Bijlage 8: Spaanse Nettoloonschijven 
 

SPAANSE HEEREMA SCHIJVEN 2010; OP JAARBASIS 

Bruto loon (€) Inhoudingpercentage 

van tot   

0 35000 0.00% 

35000 65000 20.00% 

65000 - 30.00% 

 
Nota Bene 
De nieuwe HMC schalen zijn bepaald conform de gemaakte afspraken voor 2008. Gekozen 
is voor een benadering waarbij het effect van de maximale vrijstelling in Spanje wordt 
meegenomen. In de berekening van de nieuwe Spaanse Heerema schijven is het effect van 
de vrijstelling in Spanje maximaal. Dit leidt tot een verbetering van de maandelijkse 
inkomsten ten opzichte van 2007. Een consequentie hiervan is dat er in tegenstelling tot 
voorgaande jaren wellicht geen overschot van het nettoloon resultaat zal zijn. Het is mogelijk 
dat er in plaats van een positief te verdelen resultaat een negatief te verdelen resultaat zal 
zijn. Zie ook Artikel 14a, 14 b en 15 voor wat betreft de verrekening van tekorten en 
overschotten aan ingehouden belastingen. 
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Bijlage 9a: Kantoordagen / uren: 
 
Bezoeken aan kantoor voor vergaderingen en/of bijeenkomsten, op verzoek van de 
werkgever, worden als werkdagen / uren genoteerd. De gewerkte tijden op kantoor dienen 
geregistreerd te worden op een timesheet formulier. Voor deze werkuren geldt geen toeslag.  
 
Gewerkte uren worden aan het eind van het jaar opgeteld en gedeeld door 8.  
Hieruit komt het aantal daadwerkelijk gewerkte kantoordagen. Afronding van het totaal 
aantal uren zal altijd in het voordeel van de werknemer geschieden. 
  
Deze kantoordagen kunnen leiden tot zgn. plusdagen aan het eind van het jaar. 
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Bijlage 9b: Kantoor en Reistijdregeling 
 
Vergoeding Reistijd van/naar kantoor: 
 

 
  

> 151  
 
 

 
 
 
1 dag vergoeding 
 
 
 

 
 
 
2 dagen vergoeding 

 
 
 
3 dagen vergoeding 

 
 
 
4 dagen 
vergoeding 

 
  

101-150 
 
 

 
 
 
1 dag vergoeding 
 
 
 

 
 
 
2 dagen vergoeding 

 
 
 
3 dagen vergoeding 

 
 
 
3 dagen 
vergoeding 

 
  

51-100 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 dag vergoeding 
 
 
 

 
 
 
2 dagen vergoeding 

 
 
 
2 dagen 
vergoeding 

 
  

0-50 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1 dag vergoeding 
 
 
 

 
 
 
1 dag vergoeding 

      < 2 x per jaar      3-6 x per jaar        7-1 0 x per jaar 
 

    > 10 per jaar 
 

# Op de horizontale as staat het aantal kantoorbezoeken, dat in een jaar tijd is afgelegd.  
# Op de verticale as staat de afstand van de woonplaats  werknemer tot kantoor Leiden in 
kilometers.  
 
De regeling: 
De reistijd vergoeding is bedoeld voor de kantoorbezoeken die zijn gemaakt teneinde 
werkzaamheden te verrichten op kantoor Leiden. Werkzaamheden op kantoor zijn die 
activiteiten die strikt op verzoek van de werkgever zijn gedaan. Uitzondering hierop zijn de 
bezoeken van het Vessel Management Team leden, die uit eigen verantwoordelijkheid de 
bezoeken en werkzaamheden kunnen bepalen. 
De verrekening van de vergoeding zal plaatsvinden tezamen met de verrekening van plus- 
en mindagen elk jaar in januari. De som van het totaal aantal gewerkte dagen en deze 
dag(en) vergoeding zal wanneer >183 dagen leiden tot betaling als plusdagen. (zie 
hoofdstuk 6 voor definitie van plusdagen) 
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Werknemers, woonachtig in het buitenland: 
Bij in het buitenland wonende werknemers is er geen sprake van vergoeding van de reistijd 
naar Amsterdam (Schiphol), met uitzondering van de reistijd van Schiphol naar Leiden, 
zijnde 38 kilometer. 
 
Voorgenoemde regeling is niet van toepassing wanneer er voor een langere periode op 
kantoor werkzaamheden worden verricht, in die situatie worden andere afspraken gemaakt. 
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Bijlage 10: Intentieverklaringen van Heerema Marine  Contractors B.V.  
 
Verklaring 1 
Om de uitvoering van de  projecten en toekomstplannen van HMC te kunnen waarborgen is 
een uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk. Goede en gemotiveerde 
medewerkers zijn voor HMC belangrijk om succesvolle activiteiten en projecten te kunnen 
uitvoeren. De huidige arbeidsmarkt biedt slechts een beperkt aantal geschikte kandidaten 
voor de te vervullen functies.  
 
Heerema moet in concurrentie met andere werkgevers nieuwe medewerkers vinden op een 
krapper wordende arbeidsmarkt. Goede medewerkers moeten niet alleen aangetrokken 
worden maar ook behouden blijven voor HMC.  
 
Heerema zal daartoe de Nederlandse arbeidsmarkt op een gedegen en professionele wijze 
blijven aanspreken, maar zal in een krappe arbeidsmarkt ook over de Nederlandse grens 
heen kijken. 
 
Verklaring 2 
Het is de intentie van HMC dat de omvlagging van de sleepboten van Panamese vlag naar 
Nederlandse vlag geen arbeidsvoorwaardelijke consequenties heeft; noch voor het eigen 
personeel, noch voor ingeleend personeel. De CAO zal zo worden ingericht dat aan dit 
uitgangspunt recht wordt gedaan.  
 
Verklaring 3. 
Het is de intentie van de werkgever dat werknemers geen verblijfskosten hoeven voor te 
schieten. Werkgever zal bij de selectie van trainingslocaties hier zoveel mogelijk rekening 
houden. 
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Bijlage 11: Voorbeeld berekening toeslag combinatie rooster 
   Toeslag Voorbeeld  
Aantal offshore dagen (feitelijk gewerkt) (A) 25,0%                61,00   
Offshore parttime factor = (A)/183 (B)  33,3%   
Onshore parttime facor = 1- (B) (C)  66,7%   
      
Aantal trainingsdagen offshore = 5 x (B) (D) 25,0%                  2,00   
Aantal te werken dagen onshore: = (SV dagen -/- 42)  x (C) (E) 20,8%             147,00   

NB: SV dagen 2008 = 262 
42 dagen aftrek voor vakantiedagen 
(35) en feestdagen (7)      
      

Aantal gewerkte dagen onshore  
= gewerkte 
kantooruren/8 (F)              147,00   

Aantal trainingsdagen  (G)                  2,00   
NB: 1 dag kantoor = 8 uur      
      
Plusdagen: (F) + (G) - (D) - (E)  0,0%                     -     
NB: toeslagen zijn al uitbetaald      
      
Feitelijk gewerkt:             1.924,00   
      

Op basis van vlootcontract:             2.236,00  
       
312,00- 

      
    controle som     
parttimefactor maal 183 61 122 5/5 dus offshore maal 2   
parttimefactor maal 220 (262-40) 147 205 werkdagen maal 7/5   
onshore vakantierecht 28 39 vakantie maal 7/5   
            367   dagen in een jaar    
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