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REGELEMENT

Behorende bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst tussen NAUTILUS INTERNATIONAL en Jumbo Crew Services BV 

te Schiedam, zoals van kracht ingaande 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015 

Artikel 1

DEFINITIES

1.	 	 Onder	“Scheepsofficieren”,	hierna	te	noemen	officieren,	worden	in	dit	reglement	verstaan:	stuurlieden,	

  werktuigkundigen, leerling stuurlieden/werktuigkundigen.

2.	 	 Onder	“Scheepsgezellen”	worden	in	dit	reglement	verstaan:	alle	zeevarenden	beneden	de	rang	van	officier.

3.	 	 Onder	“Zondagen”	worden	mede	begrepen	de	feestdagen	t.w.:	Nieuwjaarsdag,	2e	Paasdag,	2e	Pinksterdag,	

  Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e/2e Kerstdag, andere nationale feestdagen waarop het Nederlandse bedrijfsleven vrijaf 

  krijgt.

4.	 	 Onder	“Gage”	wordt	verstaan:	het	in	artikel	2	genoemde	maandloon,	eventueel	vermeerderd	met	de	verhoging	wegens	

  anciënniteit zoals in artikel 3 aangegeven. 

5.	 	 Onder	“Dagloon”	wordt	verstaan:	1/365	x	12	x	het	maandloon.

6.	 	 “Voedinggeld”	:	Per	1	mei	2007	is	het	voedinggeld	verwerkt	in	de	gage	door	verhoging	van	alle	loongroepen	met	€	60.	In	

  afwachting van nadere besluitvorming door het bestuur van het BPFK blijft de berekening van de pensioengrondslag 

  vooralsnog ongewijzigd.

7.	 	 Onder	“Uurverdienste”	wordt	verstaan:	1/200	x	het	maandloon.	

8.	 	 Onder	“Etmaal”	wordt	verstaan:	een	periode	van	middernacht	tot	de	volgende	middernacht.

9.	 	 Onder	“Stille	wacht”	wordt	verstaan:	het	op	aanwijzing	in	de	haven	of	op	de	rede	-	boven	de	normale	arbeidsduur	

  en boven het eventueel verrichten van overwerk - aan boord ter beschikking zijn, waarbij geen werkzaamheden 

  behoeven te worden verricht, anders dan tot het controleren en het zo nodig treffen van voorzieningen voor de 

  veiligheid van opvarenden, schip en/of lading.

10.	 	 Onder	“stagiair”	wordt	verstaan:	alle	zeevarenden	die	ten	behoeve	van	een	MBO	of	HBO	opleiding	Maritiem	Officier,	

  Stuurman alle Schepen of Werktuigkundige alle Schepen praktijkervaring op moeten doen en vaartijd behalen en in 

  het bezit zijn van een stageovereenkomst. Een stagiair is nog niet in het bezit van een einddiploma.

Alle bedragen in de CAO zijn bruto bedragen tenzij anders vermeld.
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Forming part of the Collective Labour Agreement between NAUTILUS INTERNATIONAL and Jumbo Crew Services BV as 

in force commencing on 1 May 2013 up to and including 30 April 2015

Article 1

DEFINITIONS

1	 	 In	these	rules	“Ship’s	Officers”,	hereinafter	called	officers	are	understood	to	be:	officers,	engineers,	junior	mates/

  mechanical engineers.

2.	 	 In	these	rules	“Sailors”	are	understood	to	be:	all	crew	members	under	the	rank	of	officer.

3.	 	 “Sundays”	also	include	the	public	holidays,	i.e.	New	Year’s	Day,	Easter	Monday,	Whitsun	Monday,	Ascension	Day,	King’s	

  Birthday, Christmas Day and Boxing Day, other public holidays on which the Dutch business community is given a day 

  off.

4.	 	 “Wages”	are	understood	to	be:	the	monthly	wages	mentioned	in	article	2,	possibly	increased	by	the	increase	for	

  seniority as indicated in article 3.

5.	 	 “Daily	wages”	are	understood	to	be:	1/365	x	12	x	the	monthly	wages.

6.	 	 “Food	money”:	With	effect	from	1	May	2007	the	food	money	has	been	included	in	the	wages	by	an	increase	of	€	60	for	

  all the wage groups. In anticipation of further decisions by the board of the BPFK the calculation of the pension basis 

  will remain unchanged for the time being.

7.	 	 “Hourly	earnings”	are	understood	to	be:	1/200	x	monthly	wages.

8.	 	 A	“24-hour	period”	is	understood	to	be:	a	period	from	midnight	to	the	following	midnight.

9.	 	 “Harbour	watch	duty”	is	understood	to	be:	being	available	on	board	by	instruction	in	port	or	in	the	roads	–	on	top	of	

	 	 normal	working	hours	and	on	top	of	any	overtime	–	without	the	need	to	do	any	work,	other	than	checking	and,	if	

  necessary, taking action for the safety of persons on board, ship and/or cargo.

10.	 	 A	“trainee”	is	understood	to	be:	all	crew	members	who	must	gain	practical	experience	and	put	in	sailing	time	for	an	

	 	 MBO	(senior	secondary	vocational	education)		or	HBO	(higher	vocational	education)	education	to	Maritime	Officer,	

  Mate for all Ships or Mechanical Engineer for All Ships and possess a trainee agreement. A trainee does not yet possess 

	 	 a	final	diploma.

All amounts in the CAO (Collective Labour Agreement) are gross amounts unless something else has been stated.

 

RULES
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Artikel 2

INDELING IN LOONGROEPEN

2.1  De functies van de zeevarenden zijn als volgt in loongroepen ingedeeld: 

Loongroep Functie  

 

2   Aankomend scheepsgezel met meer dan één jaar (365 dgn) diensttijd 

   Scheepsgezel

 

3.   3e Stuurman

   3e Werktuigkundige 

  

4.   Scheepsvakman

   Bootsman

   Kok

5.   2e Stuurman

 

6a.*   2e werktuigkundige in het bezit van volledig MM/A of maroff MBO-diploma met vergelijkbare vaarbevoegdheid 

6b.   2e werktuigkundige in het bezit van volledig B/C of maroff HBO-diploma met vergelijkbare vaarbevoegdheid 

  

7a.*   1e stuurman in het bezit van SKA/S3 of SWK met vaartijd of maroff MBO-diploma met vergelijkbare 

   vaarbevoegdheid 

7b.   1e stuurman in het bezit van S2/S1 of maroff HBO-diploma met vergelijkbare vaarbevoegdheid.

 

8a.*   Hoofdwerktuigkundige in het bezit van volledig MM/A/B of maroff MBO-diploma met vergelijkbare 

   vaarbevoegdheid

 

8b.   Hoofdwerktuigkundige in het bezit van volledig C of maroff HBO-diploma met vergelijkbare vaarbevoegdheid

*   Gedurende het jaar 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 zal de zeevarende in deze loongroep op zijn 

   ancienniteitsdatum overgaan naar de b-categorie. Daarmee komt de a-categorie per 1 mei 2014 te vervallen. 

   Nieuwe zeevarenden welke vanaf 1 mei 2013 in dienst komen, of zeevarenden die worden gepromoveerd naar 

   2de werktuigkundige, 1e stuurman of hoofdwerktuigkundige worden in de b-categorie ingeschaald. 
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Article 2

CLASSIFICATION INTO WAGE GROUPS

2.1.	 	 The	jobs	of	the	crew	members	have	been	classified	into	wage	groups	as	follows:

Wage group Job

2.   Junior sailor with more than one year’s (365 days’) time of service

   Sailor

 

3.	 	 	 3rd	Officer

   3rd Engineer

 

4.   Ship’s craftsman

   Boatswain

   Cook

 

5.	 	 	 2nd	Officer

 

6a.*	 	 	 2nd	engineer	holding	a	full	MM/A	or	maroff	MBO	diploma	with	a	comparable	marine	qualification.

 

6b.	 	 	 2nd	engineer	holding	a	full	B/C	or	maroff	HBO	diploma	with	a	comparable	marine	qualification.

 

7a.*	 	 	 Chief	Officer	holding	SKA/S3	or	SWK	with	sailing	time	or	maroff	MBO	diploma	with	comparable	marine	

	 	 	 qualification.

 

7b.	 	 	 Chief	Officer	holding	S2/S1	or	maroff	HBO	diploma	with	comparable	marine	qualification.

 

8a.*	 	 	 Chief	engineer	holding	full	MM/A/B	or	maroff	MBO	diploma	with	comparable	marine	qualification.

 

8b.	 	 	 Chief	engineer	holding	full	C	or	maroff	HBO	diploma	with	comparable	marine	qualification.

 

*    From 1 May 2013 until 30 April 2014 the crew member in this wages group will be transferred to the b-category 

   on the date of seniority. Per 1 May 2014 the a-category will be omitted. 

   Newly hired crew members employed from 1 May 2013, or crew members who will be promoted to 2nd 

	 	 	 engineer,	Chief	Officer	or	Chief	Engineer,	will	be	graded	in	the	b-category.
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GAGETABEL PER 01 MEI 2013

Anciënniteit 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b

Aanvang 1862 1596 2021 1888 2004 2197 2409 2572 3799 4132

na 1 jaar 1897 1657 2075 1960 2080 2282 2485 2656 3918 4277

na 2 jaar 1936 1722 2128 2035 2161 2370 2565 2742 4044 4428

na 3 jaar 1974 1787 2182 2116 2245 2463 2648 2832 4171 4583

na 4 jaar 2010 1857 2236 2201 2332 2558 2736 2926 4304 4747

na 5 jaar 2050 1928 2288 2312 2422 2659 2826 3025 4439 4917

na 6 jaar 2089 2002 2344 2429 2516 2762 2921 3127 4584 5096

na 7 jaar 2080 2398 2551 2616 2870 3021 3235 4730 5283

na 8 jaar 2160 2450 2681 2717 2982 3125 3345 4827 5394

na 9 jaar 2245 2504 2816 2824 3099 3234 3470 4928 5507

na 10 jaar 2332 959 2933 3220 3362 3621 5029 5622

Excellent trede 3778 5739

Excellent trede 3943 5860

Overwerk 50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

GAGETABEL PER 01 MEI 2014

De gagetabel per 1 mei 2014 wordt verhoogd met de CPI alle huishoudens (hierbij geldt als referentieperiode 

01	januari	2013	–	31	december	2013)	

BEREKENING VAN HET LOON

2.2  Bij de uitbetaling wordt het loon berekend door het product te bepalen van het aantal dagen waarover loon 

  verschuldigd is en het dagloon.

BETALING VAN HET LOON

2.3  De betaling van het loon vindt plaats op maandbasis.

UITKERING BIJ ZIEKTE

2.4  Gedurende 104 weken van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid zal 100% van de gage volgens de tabellen in dit artikel 

  verhoogd met de vakantietoeslag worden betaald.
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WAGE TABLE WITH EFFECT FROM 1 MAY 2013

Seniority 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b

Start 1862 1596 2021 1888 2004 2197 2409 2572 3799 4132

After 1 year 1897 1657 2075 1960 2080 2282 2485 2656 3918 4277

After 2 years 1936 1722 2128 2035 2161 2370 2565 2742 4044 4428

After 3 years 1974 1787 2182 2116 2245 2463 2648 2832 4171 4583

After 4 years 2010 1857 2236 2201 2332 2558 2736 2926 4304 4747

After 5 years 2050 1928 2288 2312 2422 2659 2826 3025 4439 4917

After 6 years 2089 2002 2344 2429 2516 2762 2921 3127 4584 5096

After 7 years 2080 2398 2551 2616 2870 3021 3235 4730 5283

After 8 years 2160 2450 2681 2717 2982 3125 3345 4827 5394

After 9 years 2245 2504 2816 2824 3099 3234 3470 4928 5507

After 10 years 2332 959 2933 3220 3362 3621 5029 5622

Excellent step 3778 5739

Excellent step 3943 5860

Overtime 50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

50% 

gage

 

WAGE TABLE WITH EFFECT FROM 1 MAY 2014

The	wage	table	will	be	raised	with	effect	from	01	May	2014	by	the	CPI	(in	this	connection	01	January	2013	–	31	December	2013	

will be considered the period of reference) 

 

CALCULATION OF THE WAGES

2.2  At the time of payment the wages are calculated by determining the product of the number of days for which wages 

  are payable and the daily wages.

PAYMENT OF THE WAGES

2.3   The payment of the wages is on a monthly basis.

PAYMENT IN THE EVENT OF ILLNESS 

2.4  During 104 weeks of illness and/or incapacity for work 100% of the wages will be paid in accordance with the wages in 

  this article increased by the holiday allowance.
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Artikel 3

VERHOGING WEGENS ANCIËNNITEIT

3.1  Voor elk jaar diensttijd in dezelfde rang of functie wordt aan de zeevarende een anciënniteitsverhoging toegekend tot 

  het maximum vermeld in de voor hem/haar geldende gagetabel. 

3.2  Een anciënniteitverhoging naar de excellente trede is geen automatische verhoging en zal alleen worden toegepast 

  als het functioneren hiervoor aanleiding geeft. De verhoging is ter beoordeling van de Manager Operations 

  (1e stuurman) of de Fleet Manager (Hoofdwerktuigkundige).

3.3  Gedurende het jaar 1 mei 2013 tot 1 mei 2014 wordt de zeevarende die is ingeschaald in loonschaal 6, 7 of 8 sub a op de 

  ancienniteitsdatum ingedeeld in loonschaal b in de eerstvolgende gage. Hiermee komt loonschaal 6a, 7a of 8a per 1 mei 

  2014 te vervallen. Nieuwe zeevarenden welke vanaf 1 mei 2013 in dienst komen, of zeevarenden die worden 

  gepromoveerd naar 2de werktuigkundige, 1e stuurman of hoofdwerktuigkundige, worden in de b-categorie ingeschaald. 

 

3.4  Wanneer een zeevarende in een hogere loongroep wordt ingedeeld, vervallen de tot dan toe verworven 

  anciënniteitsverhogingen. In de nieuwe loon¬groep begint de zeevarende met de aanvangsgage.

  Indien deze gage lager is dan die de zeevarende daarvoor genoot, wordt de nieuwe aanvangsgage met zoveel daarbij 

  behorende anciënniteitsverhogingen vermeerderd, dat de nieuwe gage hoger is dan de gage die de zeevarende genoot 

  voor hij/zij in de hogere loongroep werd ingedeeld. Na ieder jaar diensttijd wordt vervolgens de volgende anciënniteits

  verhoging van die loongroep toegekend.

3.5  Bij onderbreking van de dienst terzake van studie, worden de diensttijden voor en onmiddellijk na de studietermijn 

  geacht aaneen te sluiten.

3.6  Ter bepaling van de gages wordt de diensttijd op buitenlandse schepen, varende onder Jumbo-management, gelijk 

  gesteld aan die welke behaald is op Nederlandse schepen.

3.7  Bij de eerste indiensttreding wordt de diensttijd behaald bij andere rederijen in dezelfde functie voor minimaal de helft 

  meegeteld ter bepaling van het aantal toe te kennen anciënniteitsverhogingen. 

 

Artikel 4

DE AANSTELLING

4.1  De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd, onder vermelding van de datum waarop 

  het dienstverband begint, alsmede van de functie of rang, zoals omschreven in art. 2.1 waarin de zeevarende zal 

  dienstdoen. De arbeidsovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt. Na ondertekening door beide partijen i.e. 

  zeevarende en reder/kapitein (of door reder/kapitein gemachtigde) wordt een origineel overhandigd aan de zeevarende.

4.2  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen een of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden 

  aangegaan zoals bepaald in lid 4 van dit artikel. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.
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Article 3

INCREASE OWING TO SENIORITY

3.1  For every year of service time in the same rank or job the crew member is granted a seniority increase to the maximum 

  mentioned in the wage table applicable to him/her.

3.2  A seniority increase to the excellent phase is not an automatic increase and will only be applied if the performance 

  gives occasion for this. The increase is at the discretion of the Manager Operations (1st mate) or the Fleet Manager \

  (Chief Mechanical Engineer).

3.3  From 1 May 2013 until 30 April 2014 the crew member in wages group 6, 7 or 8 a will be transferred to the b-category on 

  the date of seniority. Per 1 May 2014 the a-category will be omitted. Newly hired crew members employed from 1 May 

	 	 2013,	or	crew	members	who	will	be	promoted	to	2nd	engineer,	Chief	Officer	or	Chief	Engineer,	will	be	graded	in	the	

  b-category.

3.4  When a crew member is placed in a higher wage group, the seniority increases acquired until then will be cancelled. In 

  the new wage group the crew member starts with the initial wages.

  If these wages are lower than those that the crew member received previously, the new starting wages will be increased 

  by so many seniority increases that the new wages are higher than the wages that the crew member received before 

  he/she was placed in the higher wage group. After every year of service the next seniority increase of that wage group 

  will be granted.

3.5  In the event of interruption of the service with regard to study, the service times before and immediately after the 

  study period will be deemed to be consecutive.

3.6  To determine the wages the time of service on foreign ships, sailing under Jumbo management will be equated with 

  that achieved on Dutch ships.

3.7	 	 At	the	time	of	first	engagement	the	service	time	completed	at	other	shipping	companies	in	the	same	job	will	be	

  counted for at least half to determine the number of seniority increases to be granted.

Article 4

THE APPOINTMENT 

4.1	 	 The	contract	of	employment	will	be	entered	into	in	writing	for	an	indefinite	period,	stating	the	date	on	which	the	

  employment starts, and also of the job or rank, as described in article 2.1 in which the crew member will serve. The 

  contract of employment will be drawn up in duplicate. After signing by both parties, i.e. crew member and 

  owner/master (or by owner’s/master’s deputy) an original will be handed to the crew member.

4.2	 	 In	deviation	from	the	provisions	in	paragraph	1	one	or	more	contracts	of	employment	for	a	definite	period	may	be	

	 	 entered	into	as	provided	in	paragraph	4	of	this	article.	The	contract	of	employment	for	a	definite	period	will	end	by	

  operation of the law.
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4.3  Een 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.

4.4  Een zeevarende kan meerde malen op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst worden opgenomen, 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  

   achtervolgende contracten, die tot een ketting behoren langer is dan 3 jaar, ontstaat er tussen partijen een 

   arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  3) Een eenmalig contract voor bepaalde tijd van 3 jaar of langer kan éénmaal met ten hoogste 3 maanden worden 

   verlengd, zonder dat daaruit een dienstverband voor onbepaalde tijd volgt.

  4) Het tijdens de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgebouwde verlof dient binnen dienstverband te 

	 	 	 worden	uitgelopen	of	ten	minste	tot	de	“ketting”	te	worden	gerekend.

Voorbeelden van deze overeenkomsten zijn elders in dit reglement afgedrukt en maken integraal deel uit van dit reglement.

NEVENACTIVITEITEN

4.5  Zonder de toestemming van de rederij is het de zeevarende niet toegestaan, tijdens verlof, zodanige 

  nevenwerkzaamheden te verrichten dat hij daardoor niet aan zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de 

  Individuele ArbeidsOvereenkomst (IAO) kan voldoen. 

Artikel 5

LEERLING STUURLIEDEN/WERKTUIGKUNDIGEN

5.1  De rederij kan leerling stuurlieden/werktuigkundigen ten behoeve van hun opleiding aan boord plaatsen, doch 

  uitsluitend boven de wettelijke minimum sterkte. Voor de functie van leerling stuurman/werktuigkundige komen in 

  aanmerking degenen die in het bezit zijn van een eind-diploma van een middelbare zeevaartschool en die vaartijd 

  wensen te behalen voor het vaar-bevoegdheidsbewijs als zelfstandig wachtdoend stuurman/werktuigkundige.

  Tussen de rederij en de leerling stuurman/werktuigkundige wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

  aangegaan. De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de zijdens bevoegde instanties vereiste vaartijd, 

  eventueel verlengd met de tijd benodigd om betrokkene te repatriëren.

De gage van de leerling stuurman/werktuigkundige is gelijk aan het loon zoals bepaald in loongroep 3. 
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4.3	 	 A	month	before	the	end	date	of	every	contract	of	employment	for	a	definite	period	the	employer	must	confirm	in	

  writing to the employee that:

	 	 1)	 the	contract	of	employment	for	a	definite	period	will	be	renewed	after	the	end	of	that	definite	period	by	a	new	

	 	 	 contract	of	employment	for	a	definite	period,	or

	 	 2)	 the	contract	of	employment	for	a	definite	period	will	be	ended	in	the	first	port	that	the	ship	calls	at	after	

	 	 	 expiry	of	that	definite	period.	

4.4	 	 A	seafarer	may	be	employed	several	times	on	a	contract	of	employment	for	a	definite	period,	with	observance	of	the	

  following:

	 	 1)	 contracts	of	employment	for	a	definite	period	that	follow	each	other	direct	or	within	not	more	than	3	months,	

	 	 	 form	a	“chain”.

	 	 2)	 If	the	number	of	contracts	that	are	part	of	a	“chain”	exceeds	3	or	if	the	total	duration	of	consecutive	contracts	

	 	 	 that	are	part	of	a	chain	exceeds	3	years,	a	contract	of	employment	for	an	indefinite	period	is	created	between	

   the parties.

	 	 3)	 A	single	contract	for	a	definite	period	of	3	years	or	more	may	be	renewed	once	by	a	maximum	of	3	months,	

	 	 	 without	an	employment	for	a	definite	period	following	therefrom.

	 	 4)	 Any	leave	built	up	during	the	contract	of	employment	for	a	definite	period	must	be	taken	within	the	

	 	 	 employment	or	at	least	be	included	in	the	“chain”.

Examples of these agreements are printed elsewhere in these rules and form an integral part of these rules.

SIDELINE ACTIVITIES 

4.5  Without the shipping company’s permission the crew member will not be permitted during leave to perform such 

	 	 sideline	activities	that	he	consequently	cannot	fulfill	his	obligations	that	follow	from	the	ILO.

Article 5

APPRENTICE MATES/MECHANICAL ENGINEERS

5.1	 	 The	shipping	company	may	place	apprentice	mates/mechanical	engineers	on	board	for	the	benefit	of	their	training,	but	

  only above the minimum complement required by law. Eligible for the job of apprentice mate/mechanical engineer will 

	 	 be	the	persons	who	possess	a	final	diploma	of	a	secondary	nautical	college	and	who	wish	to	achieve	sailing	time	for	

	 	 the	navigation	certificate	as	mate/mechanical	engineer	independently	keeping	watch.

	 	 A	contract	of	employment	for	a	definite	period	is	entered	into	between	the	shipping	company	and	the	apprentice	mate/

  mechanical engineer. The duration of the agreement is determined by the sailing time required by the competent 

  authorities, possibly extended by the time required to repatriate the person concerned.

The wages of the apprentice mate/mechanical engineer are equal to the wages as determined in wage group 3.
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Artikel 6

DIENSTDOEN IN EEN HOGERE RANG/FUNCTIE

6.1  (Tijdelijk) dienstdoen in een hogere rang/functie geldt niet als onderbreking van de dienst in de aangestelde rang.

6.2  Voor de periode dat de zeevarende (tijdelijk) dienst doet in een hogere rang/functie dan de aangestelde rang/functie, 

  vindt indeling plaats in de bij die hogere rang/functie horende loongroep.

6.3  Indien de zeevarende 2 of meer termijnen in een hogere rang/functie heeft dienst gedaan, dan vindt aanstelling in die 

  hogere rang/functie plaats. Duurt het dienstdoen in de hogere rang/-functie korter, dan behoudt de zeevarende de op 

  grond van art. 6.2 toegekende hogere gage tijdens het verlof verdiend gedurende het dienst doen in die hogere rang/

  functie en tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid in aansluiting op de beide hiervoor bedoelde perioden; een 

  en ander in overeenstemming met de dagloonregelen terzake, vastgesteld door de verzekeraar en vastgelegd in de 

  polisvoorwaarden.

Artikel 7

PENSIOENREGELING

7.1  Alle zeevarenden vanaf 21 jaar zijn volgens het reglement verplicht verzekerd bij het Bedrijfspensioenfonds voor de 

  Koopvaardij (BPFK).

7.2  Het deel van de pensioenpremie welke ten laste van de zeevarende komt, kan op het loon worden gekort.

Artikel 8

SOCIALE VERZEKERINGEN

8.1  Premies/verzekeringen zijn volgens Nederlandse koopvaardij normen en Nederlandse sociale wetgeving.

Artikel 9

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE OVERWERK

9.1  Een ieder aan wie de kapitein overwerk opdraagt dient dit te verrichten.

9.2  Tot betaling van overwerk kan (kunnen) geen aanleiding geven:

  a. de werkzaamheden die ter voorkoming van onmiddellijk gevaar voor opvarenden, schip en/of lading - 

   uitsluitend naar het oordeel van de kapitein of diens plaatsvervanger - niet kunnen worden uitgesteld tot de 

   volgende werkdag;

  b. het in de haven aan boord zijn voor het doen van stille wacht.
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Article 6

SERVING IN A HIGHER RANK/JOB

6.1.  Serving (temporarily) in a higher rank/job will not be considered an interruption of the service in the appointed rank.

6.2  For the period that the crew member (temporarily) serves in a higher rank/job than the appointed rank/job, the 

	 	 classification	will	be	made	in	the	wage	group	that	is	part	of	that	higher	rank/job.

6.3  If the crew member has served for 2 or more terms in a higher rank/job, an appointment to that higher rank/job will be 

  made. If the service in the higher rank/job is shorter, the crew member will retain the higher wages granted pursuant 

  to article 6.2 earned during the leave earned during service in that higher rank/job and during periods of occupational 

  disability immediately following the periods referred to above; all this in accordance with the relevant daily wages 

  rules, laid down by the insurer and laid down in the policy conditions.

Article 7

PENSION SCHEME

7.1  In accordance with the rules all crew members from the age of 21 are covered by a compulsory insurance of the 

  Industrial Fund for Merchant Shipping [Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij (BPFK)].

7.2  The part of the pension premium that is for the crew member’s account may be deducted from the wages.

Article 8

SOCIAL INSURANCES

8.1  Contributions/insurances will be in accordance with the standards for Dutch merchant shipping and Dutch social 

  legislation.

Article 9

GENERAL PROVISIONS CONCERNING OVERTIME

9.1  Anyone to whom the captain gives an order to perform overtime work must do this.

9.2  Payment of an overtime bonus cannot be occasioned by:

  a. Work that cannot be postponed until the next working day to prevent immediate danger to crew members, 

   ship and/or cargo, exclusively at the discretion of the captain or his deputy;

  b. Being on board in port to keep harbour watch.
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VASTE VERGOEDING VOOR OVERWERK

9.3  Bij dienst aan boord geldt, met uitzondering van de loongroepen 8a en 8b,  een vaste overwerkvergoeding, welke is 

  vastgesteld op 50 % van de gage.

  Bij dienst aan boord geldt voor de HWTK in de loongroepen 8a en 8b een vaste vergoeding voor overwerk welke in de 

  gage is verwerkt, waardoor de HWTK een vaste gage heeft (zie de gagetabellen zoals vermeld in artikel 2.) 

Artikel 10

NORMALE ARBEID

10.1  Onder normale arbeid wordt verstaan; de te verrichten werkzaamheden, hetzij voor de dienst in de machinekamer, 

  hetzij voor de dekdienst, hetzij voor de verzorgingsdienst, waarvoor de zeevarende in dienst werd genomen.

  Onder normale arbeid wordt eveneens verstaan - ook indien deze niet in overeenstemming is met de functie waarvoor 

  de zeevarende werd aangenomen - al hetgeen is opgesomd in artikel 9 lid 2.

Artikel 11

NORMALE ARBEIDSDUUR PER ETMAAL

11.1  Tijdens havendienst is de normale arbeidsduur per etmaal:

  a. op werkdagen   : 8 uren

  b. op zaterdagen/zondagen  : 0 uren

11.2  Tijdens de zeedienst;

  de normale arbeidsduur bedraagt 8 uur per dag.

11.3  Op zaterdagen en zondagen worden de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt tot hetgeen noodzakelijk is. Een en 

  ander ter beoordeling van kapitein/hoofdwerktuigkundige.

Artikel 12

STILLE WACHT

12.1  Stille wachten worden zoveel mogelijk op toerbeurt gelopen. De geldelijke vergoeding voor stille wacht is inbegrepen in 

  de vaste overwerkvergoeding.

  Op zondagen geven 24 uren stille wacht recht op een dag verlof.
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FIXED BONUS FOR OVERTIME

9.3.	 	 In	the	event	of	service	on	board	a	fixed	overtime	bonus,	which	has	been	set	at	50%	of	the	wages,	will	apply,	with	the	

  exception of the wage groups 8a and 8b.

	 	 In	the	event	of	service	on	board	a	fixed	bonus	for	overtime	applies	to	the	Chief	Engineer	in	the	wage	groups	8a	and	8b,	

	 	 which	has	been	included	in	the	wages,	as	a	result	of	which	the	Chief	Engineer	has	fixed	wages	(see	the	wage	tables	as	

  mentioned in article 2).

Article 10

NORMAL WORK

10.1  Normal work is understood to be: the work to be performed, either for service in the engine room or for deck service or 

  for care service for which the crew member was engaged,

	 	 Normal	work	will	also	be	understood	to	be	–	even	if	it	is	not	in	agreement	with	the	job	for	which	the	crew	member	was	

	 	 engaged	–	everything	listed	in	article	9(2).

Article 11

NORMAL WORKING HOURS DURING A 24-HOUR PERIOD

11.1  During port service the normal working hours per 24-hour period are:

  a. on working days   : 8 hours

  b. on Saturdays/Sundays   : 0 hours

11.2  During service at sea:

  normal working hours are 8 hours a day.

11.3  On Saturdays and Sundays the work will be limited as much as possible to what is necessary. All this at the discretion 

of the captain/chief engineer.

Article 12

HARBOUR WATCH DUTY

12.1	 	 Harbour	watch	will	be	kept	in	turns	as	much	as	possible.	The	financial	reward	for	harbour	watch	is	included	in	the	

	 	 fixed	overtime	bonus.

  On Sundays 24 hours of harbour watch will give right to one day’s leave.
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Artikel 13

VERLOF

Compensatieverlof:

13.1  Aan de zeevarende wordt per maand actieve dienst een in werkdagen uitgedrukt compensatieverlof verleend volgens 

  onderstaande tabel:

	 	 officieren	(m.u.v.	hoofdwerktuigkundigen)	 	 11.6	dagen

  kok/bootsman/scheepsvakman     9 dagen

  matrozen      8 dagen

 

  Feestdagen zoals bedoeld in art. 1 lid 3 welke op werkdagen vallen worden apart gecompenseerd.

  Tegen inlevering van het door Nautilus International afgegeven formulier zal jaarlijks voor het bijwonen van 

  vakbondsvergaderingen twee hele of vier halve extra dagen compensatieverlof worden toegekend.

 

Periodiek verlof:

 

  Aan iedere zeevarende worden 26 werkdagen periodiek verlof per jaar toegekend. 

  Indien het dienstverband korter dan 1 jaar heeft geduurd, wordt pro rata uitgekeerd.

13.2  Voor loongroep  2 en 4 wordt per 5 jaar dienstverband het periodiek verlof verhoogd met 1 dag tot maximaal 29 dagen. 

  Tijdens het verlof loopt de betaling van betrokkene door tegen het maandloon dat van toepassing is voor de functie 

  waarin het verlof wordt genoten.

13.3  Op schriftelijk verzoek van de zeevarende, dan wel met diens schriftelijke toestemming, kan verlof op voorhand 

  worden verleend, hetwelk later kan worden verrekend met het alsdan gekweekte tegoed aan verlof. Het wel of niet 

  verlenen van voortijdig verlof is uitsluitend ter beoordeling van de reder.

Bijzonder verlof:

13.4  Persoonlijke planningsverzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij bemanningszaken. Voordat het verzoek 

  wordt toegekend worden mogelijke consequenties voor de planning en collega’s onderzocht. Indien het verzoek wordt 

  ingewilligd wordt dit ook schriftelijk bevestigd aan de medewerker.
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Article 13

LEAVE 

Compensatory leave:

13.1  For every month of active service the crew member will be granted compensatory leave expressed in working days in 

  accordance with the following table:

	 	 officers	(with	the	exception	of	chief	engineers)	 	 	 11.6	days

  cook/boatswain/ship’s craftsman     9 days

  sailors        8 days

  Public holidays as mentioned in article 1(3) that fall on working days will be compensated separately.

  On submission of the form issued by Nautilus International two whole or four half extra days of compensatory leave 

  will be granted annually for attending trade union meetings.

Periodical leave

  Every crew member will be granted 26 working days of periodical leave a year. If the employment has lasted for less 

	 	 than	1	year	a	proportional	benefit	will	be	granted.

13.2  For wage groups 1, 2 and 4 the periodical leave will be increased by 1 day for every 5 years’ employment to a maximum 

  of 29 days. During leave the payment of the person concerned will continue for the monthly wages that apply to the job 

  in which leave is taken.

13.3  On the crew member’s written request or with his written permission leave may be granted in advance, which may 

  later be settled with the balance of leave accumulated then. It will be entirely at the shipowner’s discretion whether 

  leave in advance is granted or not.

Special leave:

13.4  Personal planning requests may be submitted in writing to crew affairs. Before the request is granted, possible 

	 	 consequences	for	the	planning	and	colleagues	will	be	examined.	If	the	request	is	granted,	this	will	also	be	confirmed	in	

  writing to the employee.
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Vaar- en verlofschema Hoofdwerktuigkundige

13.5  Uitgangspunt is dat een jaar 365 werkdagen heeft, waarvan er 183 gewerkt dienen te worden in een vaar- verlofschema 

  van 13 weken op en 13 weken af. Om ruimte te geven voor persoonlijke en/of zakelijke redenen kan hiervan afgeweken 

  worden en is er een bandbreedte vast gesteld. Deze bandbreedte ligt tussen 10 en 16 weken, binnen het team kunnen 

  hierover afspraken worden gemaakt. 

  Overige dagen zoals reisdagen, kantoordagen, keuring, visa ophalen en cursussen van minder dan 2 dagen, worden 

  aangemerkt als verlofdagen. Alleen de feitelijke werkdagen aan boord van  een schip en cursussen van 2 dagen of 

  langer worden als werkdagen gezien. De op- en afstapdag worden aangemerkt als werkdag. 

 

  Het aantal werk- en verlofdagen worden geregistreerd. Jaarlijks zal de balans van het afgelopen jaar opgemaakt worden 

  en worden de saldo’s gecommuniceerd. 

	 	 Ziektedagen	zijn	geen	verlofdagen.	In	het	geval	van	ziekte	zijn	dit	((365	–	aantal	ziektedagen)/2)	(afgerond	op	hele	

  dagen) dagen die gewerkt dienen te worden.

VERLOF OUDERE WERKNEMERS

13.6  De zeevarende van 55 jaar of ouder in loongroep 2 en 4 wordt op jaarbasis extra periodiek verlof toegekend als volgt:

  55-jarigen  5 werkdagen extra

  56-jarigen  6 werkdagen extra

  57-jarigen  7 werkdagen extra

  58-jarigen  8 werkdagen extra

  59-jarigen en ouderen 9 werkdagen extra

 

KOPEN VERLOF

13.7  De zeevarende die dit wenst kan dagen periodiek verlof bijkopen. De zeevarende levert hiervoor (een gedeelte van) zijn 

  overwerkvergoeding in volgens de onderstaande tabel. Alleen zeevarenden met een arbeidsovereenkomst voor 

  onbepaalde tijd komen voor het kopen van verlof in aanmerking. Voordat de zeevarende verlof kan kopen dient er eerst 

  vaartijd met voldoende overwerk te zijn behaald. Gebruikmaking van de regeling is voor telkens 1 jaar en wordt 

  stilzwijgend verlengd. Deze regeling wordt zonder tegenbericht automatisch voor telkens een jaar verlengd.
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SAILING AND LEAVE SCHEDULE OF THE CHIEF ENGINEER

13.5  The starting-point is that a year has 365 working days, of which 183 are to be worked in a sailing and leave schedule of 

  13 weeks on and 13 weeks off. To create room for personal and/or commercial reasons this may be deviated from and a 

  range has been determined. This range lies between 10 and 16 weeks; arrangements may be made about this within 

  the team.

	 	 Other	days	such	as	travel	days,	office	days,	physical	examination,	collecting	a	visa	and	training	courses	of	less	than	

  2 days will be considered days of leave. Only actual working days on board a ship and training courses of 2 days or 

  more are regarded as working days. The boarding and disembarking days are regarded as working days.

  The number of working days and days of leave are registered. Annually the balance of the past year will be drawn up 

  and the balances will be communicated.

  Days of sickness are not days of leave. In the event of sickness these (365 number of sickness days)/2)(rounded to whole 

  days) are days that must be worked.

LEAVE OF OLDER EMPLOYEES

13.6  The crew member aged 55 or older in wage groups 1, 2 and 4 will be granted extra periodical leave on an annual basis 

  as follows:

  55-year-olds  5 working days extra

  56-year-olds  6 working days extra

  57-year-olds  7 working days extra

  58-year-olds  8 working days extra

  59-year-olds and older 9 working days extra

PURCHASE OF LEAVE

13.7  The seafarer who wishes this may periodically buy additional leave. For this purpose the seafarer surrenders (part of) 

  his overtime bonus in accordance with the following table. Only seafarers with a contract of employment for an 

	 	 indefinite	period	qualify	for	buying	leave.	Before	the	seafarer	can	buy	leave,	sailing	time	with	sufficient	overtime	must	

  have been achieved. Use of the scheme is always for 1 year and will be renewed tacitly. Without notice to the contrary 

  this scheme is always automatically renewed for another year.
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VVO-tabel per 1 mei 2013 (bruto bedragen per dag)

Ancienneit 3 4 5 6a 6b 7a 7b

0 85 108 101 107 117 129 137

1 89 111 105 111 122 133 142

2 92 114 109 115 127 137 146

3 95 117 113 120 132 141 151

4 99 119 118 125 137 146 156

5 103 122 124 129 142 151 162

6 107 125 130 134 148 156 167

7 111 128 136 140 153 161 173

8 115 131 143 145 159 167 179

9 120 134 150 151 166 173 185

10 125 158 157 172 180 193

11 202

12 211

De	VVO-tabel	per	1	mei	2014	zal	worden	gepubliceerd	zodra	de	loontabel	01	mei	2014	–	01	mei	2015	bekend	is.		

Een verdere toelichting op de procedure voor de inkoop van verlof kan opgevraagd worden bij de HR afdeling. 

 

Artikel 14

VAKANTIETOESLAG

14.1  De zeevarende wordt over ieder jaar dienstverband een vakantietoeslag toegekend ter grootte van het op het moment 

  van uitbetaling geldende maandloon per maand. 

  Voor dienstverband korter dan 1 jaar wordt pro rata uitgekeerd.

14.2  De vakantietoeslag waarop de zeevarende aanspraak heeft zal jaarlijks in twee gedeelten, met intervallen van 6 

  maanden, worden uitbetaald, uiterlijk per 30 juni en 31 december worden uitbetaald.

Artikel 15

CONTANTE VERREKENING VAN HET VERLOF

15.1  Het verlof dient met inachtname van het bepaalde in art. 17, in vrije tijd te worden genoten. De medewerker wordt 

  jaarlijks in januari in de gelegenheid gesteld de niet-genoten verlofdagen, met uitzondering van de wettelijke 

  vakantiedagen, te verkopen. De vergoeding per dag wordt vastgesteld op basis van de onderstaande formule. 

  7/5 x 12/365 x (maandloon + 8,33% vakantietoeslag)



25

Table per 1 May 2013 (gross amounts per day)

Seniority 3 4 5 6a 6b 7a 7b

0 85 108 101 107 117 129 137

1 89 111 105 111 122 133 142

2 92 114 109 115 127 137 146

3 95 117 113 120 132 141 151

4 99 119 118 125 137 146 156

5 103 122 124 129 142 151 162

6 107 125 130 134 148 156 167

7 111 128 136 140 153 161 173

8 115 131 143 145 159 167 179

9 120 134 150 151 166 173 185

10 125 158 157 172 180 193

11 202

12 211

The VVO table at 1 May 2014 will be published as soon as the wage table for 1 May 2014 to 1 May 2015 is known.

A further explanation of the procedure for the purchase of leave may be requested from the HR department 

Article 14

HOLIDAY ALLOWANCE

14.1  The crew member will be granted a holiday allowance for every year of employment to the amount of the monthly 

  wages applicable at the time of payment. For any employment of less than 1 year a proportional payment will be made.

14.2  The holiday allowance to which the crew member is entitled will be paid out annually in two installments at 6 months’ 

  intervals, at the latest at 30 June and 31 December.

Article 15

CASH SETTLEMENT OF THE LEAVE

15.1  The leave must be taken in time off with observance of the provisions in article 17. Every January the employee will be 

  given an opportunity to sell the days of leave not taken, with the exception of the public holidays set by law. The 

  payment per day will be determined on the basis of the following formula: 7/5 x 12/365 (monthly wages + 8.33% 

  holiday allowance)
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Artikel 16

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET VERLENEN VAN VERLOF

16.1  Het compensatie/periodiek verlof wordt na een periode van 3 maanden actieve dienst, of een periode van langere of 

  kortere duur zoals in de arbeidsovereenkomst tussen rederij en de zeevarende is afgesproken, ononderbroken verleend. 

	 	 Bij	moeilijkheden	bij	de	aflossing	of	onredelijk	hoge	reiskosten	voor	de	rederij,	welke	vermeden	kunnen	worden,	kan	de	

  rederij verlangen, dat de zeevarende langer dienst doet dan 3 maanden echter met een maximum van 4 maanden. 

  Ingeval een afwijkende periode is overeengekomen geldt een evenredige regeling. Op verzoek van de zeevarende kan de 

  rederij toestaan dat deze termijn verlengd wordt.

16.2  Het verlof wordt in principe in Nederland verleend. Op schriftelijk verzoek van de zeevarende kan de rederij het verlof 

  elders verlenen. De rederij kan aan een dergelijk verzoek de voor-waarde verbinden dat aan de inwilliging van het 

  verzoek geen hogere kosten voor de rederij verbonden zijn dan wanneer de zeevarende in Nederland verlof zou zijn 

  verleend.

16.3  Wordt de zeevarende uit het buitenland met verlof gezonden, dan wordt de tijd vereist voor heen- en terugreis van en 

  naar Nederland niet als verloftijd gerekend. De rederij vergoedt de zeevarende de reiskosten volgens door haar vast te 

  stellen regels.

16.4  De rederij stelt, zoveel mogelijk rekening houdend met de verlangens van de zeevarende, het tijdvak van het verlof 

  zodanig vast, dat de zeevarende voorbereidingen kan treffen voor het besteden van zijn/haar verlof. De rederij zal het 

  verlof niet onderbreken, behoudens om-standigheden van dringende aard. In geval van niet te vermijden onderbreking, 

  of van verschuiving van de ingangsdatum van het verlof zal de rederij de daaruit voortvloeiende aantoonbare schade 

  vergoeden naar redelijkheid en billijkheid. De rederij heeft echter het recht de zeevarende uit verlof terug te roepen als 

  de zeevarende 80%van zijn opgebouwde verlof heeft genoten.

16.5  De rederij verstrekt de zeevarende een document waarin het tegoed aan verlof wordt vermeld en waarin de afwikkeling 

  wordt aangetekend.

 

Artikel 17

KORT VERZUIM

17.1  Als de zeevarende zich bevindt in het land waar hij thuis hoort heeft hij op zijn verzoek, boven zijn eventuele 

  aanspraken op verlof in de hierna te noemen gevallen recht op vrijaf met behoud van loon over het daarbij vermelde 

  aantal kalenderdagen:

  I 4 dagen i.v.m. overlijden van echtgeno(o)t(e), of van een eigen inwonend kind.

  II 2 dagen i.v.m. overlijden ouder, schoonouder of niet-inwonend eigen kind.

  III 2 dagen i.v.m. huwelijk van de zeevarende.

  IV 1 dag i.v.m. overlijden broer, zuster, zwager of schoonzuster.

  V 1 dag i.v.m. geboorte van zijn/haar kind of bij huwelijk van zijn/haar kind.



27

Article 16

GENERAL PROVISIONS FOR GRANTING LEAVE

16.1  The compensatory/periodical leave will be granted without interruption after a period of 3 months’ active service or 

  a period of longer or shorter duration as agreed in the contract of employment between the shipping company and 

  the crew member. In the event of problems with relief or travelling expenses for the shipping company that are 

  unreasonably high and avoidable the shipping company may desire the crew member to serve longer than 3 months  

  but with a maximum of 4 months. In the event that a deviating period has been agreed a proportionate scheme will 

  apply. On the request of the crew member the shipping company may allow this period to be extended.

16.2  In principle the leave is granted in the Netherlands. On the written request of the crew member the shipping company 

  may grant the leave elsewhere. The shipping company may attach to such a request the condition that the grant of the 

  leave does not entail higher expenses on the shipping company than if the crew member would have been granted 

  leave in the Netherlands.

16.3  If the crew member is sent on leave in a foreign country, the time required for the journey to and from the Netherlands 

  will not be considered time of leave. The shipping company will pay he crew member the travelling expenses in 

  accordance with rules to be laid down by it.

16.4  The shipping company will determine the period of leave, taking account of the wishes of the crew member as much 

  as possible, in such a manner that the crew member can make arrangements for spending his/her leave. The shipping 

  company will not interrupt the leave, except for circumstances of an urgent nature. In the event of an unavoidable 

  interruption, or of a shift of the commencing date of the leave, the shipping company will compensate the 

  demonstrable damage resulting from this in reason and fairness. The shipping company will be entitled, however, to 

  recall the crew member from leave if the crew member has taken 80% of his built-up leave.

16.5  The shipping company will hand the crew member a document in which the balance of leave is stated and in which 

  the settlement is recorded,

Article 17

SHORT ABSENCE

17.1  If the crew member is in a country where he belongs, he will be entitled, on top of his possible claims on leave, to time 

  off with pay in the following cases, for the number of calendar days mentioned in that connection.

  I 4 days in connection with the death of a spouse or of his or her own child still living at home.

  II 2 days in connection with the death of a parent, parent-in-law or his or her own child no longer living at home.

  III 2 days in connection with the wedding of the crew member.

  IV 1 days in connection with the death of a brother, sister, brother-in-law or sister-in-law.

  V 1 day in connection with the birth of his/her child or in the event of marriage of his/her child.



28

Artikel 18

STUDIEVERLOF EN CURSUSSEN

18.1  Wanneer de rederij een zeevarende verzoekt of opdraagt te gaan studeren voor een zeevaart-diploma zal in overleg een 

  studieverlofregeling getroffen worden.

18.2  Wanneer de zeevarende in overleg met de rederij besluit een op het beroep gerichte herhalings- of bijscholingscursus 

  w.o. de cursus scheepvaartkunde, dan wel een door de rederij georganiseerde bedrijfs- of scholingscursus of bijeen

  komst te volgen, wordt de tijd die hiermee is gemoeid niet in mindering gebracht op zijn tegoed aan verlof. De kosten 

  van dergelijke cursussen worden gedragen door de rederij.

 

Artikel 19

OPLEIDING EN VAKTECHNISCHE VOORLICHTING

19.1  Scholingsactiviteiten zijn ondergebracht in de Stichting Oplei¬ding- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart 

  (O&O fonds). Aan de Stichting ligt een aparte CAO ten grondslag. De Stichting heeft blijkens haar statuten tot doel het 

  bevorderen, ontwikkelen en subsidiëren van activiteiten gericht op:

  a. de scholing en vorming van toekomstige werknemers

  b. de opleiding en ontwikkeling van de werknemers

  c. de scholing en de arbeidsinpassing van (langdurig) werklozen

  d. de vaktechnische voorlichting in de bedrijfstak.

19.2  De werkgever is aan het O&O fonds jaarlijks een bedrag verschuldigd van 0,5% van het premieplichtig loon WW.

19.3  Jaarlijks publiceert het O&O fonds in diverse organen een overzicht van de cursussen waarvan de kosten bij deelname 

  worden vergoed.

  Aanvragen voor deelname aan een gesubsidieerde cursus dienen al dan niet via de werkgever te worden gericht aan: 

  O&O-Fonds Zeescheepvaart, Postbus 9138, 1006 AC Amsterdam. Info: www.scheepvaartnet.nl

19.4  Het volgen van verplichte- en opfriscursussen met betrekking tot veiligheid, brandbestrijding en medische zorg voor 

  alle zeevarenden zal door de werkgever duidelijk worden vastgelegd en gecommuniceerd.

Artikel 20

WERKGELEGENHEID

20.1  Ter bevordering van de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden zal de rederij de Regeling Arbeidsvoorziening 

  Zeescheepvaart (RAZ) 2010, zoals vermeld in de Staatscourant no.6819  d.d. 13 mei 2011, naleven voor de schepen met 

  een Nederlandse zeebrief.
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Article 18

STUDY LEAVE AND TRAINING COURSES  

18.1	 	 If	the	shipping	company	asks	or	orders	a	crew	member	to	start	a	study	for	a	maritime	certificate	a	study	leave	

  arrangement will be made in consultation.

18.2  If the crew member decides in consultation with the shipping company to follow a revision course or refresher course 

  aimed at the profession, including the course of maritime navigation or a business or training course or meeting 

  organized by the shipping company, the time involved in this will not be deducted from his balance of leave. The costs 

  of such courses will be borne by the shipping company.

Article 19

EDUCATION AND TECHNICAL COUNSELLING

19.1  Schooling activities are incorporated in the Foundation of the Education and Development Fund for Ocean Shipping 

  [Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart] (O & O fund). The Foundation is based on a separate 

  collective labour agreement [CAO ]. According to its articles the object of the Stichting is to promote, develop and 

  subsidize activities directed at:

  a. the schooling and training of future employees

  b. the education and development of the employees

  c. the schooling and labour integration of (long-term) unemployed

  d. the technical counselling in the industry

19.2  The employer owes the O&O fund an annual amount of 0.5% of the wages taken as a basis for the contribution for 

	 	 unemployment	benefit.

19.3  Annually the O&O fund publishes in different  papers a review of the courses whose costs are refunded in the event of 

  participation.

  Applications for participation in a subsidized course must be directed, whether or not through the employer, to 

  O&O-Fonds Zeescheepvaart, P.O. Box 9138, 1006 AC Amsterdam, Information: www.scheepvaartnet.nl 

19.4	 	 Following	compulsory	courses	and	refresher	courses	in	connection	with	safety,	fire-fighting	and	medical	care	for	all	

  seafarers will be laid down and communicated clearly by the employer.

Article 20

EMPLOYMENT 

20.1  To promote the employment of Dutch seafarers the shipping company will observe the Scheme for the Creation of 

  Employment in Ocean Shipping [Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart] (RAZ) 2010, as mentioned in the 

	 	 Government	Gazette	no.	6819	dated	13	May	2011	for	ships	with	a	Dutch	certificate	of	registry.
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Artikel 21

CONDUITE RAPPORTEN

21.1  Schriftelijke conduite rapporten worden mede ondertekend door de betrokkenen.

Artikel 22

TOESLAGENREGELINGEN

22.1  De offshorevergoeding is van toepassing op de bemanning die gedurende een offshoreproject aan boord zit. De volgen

  de voorwaarden dienen van toepassing te zijn:

  a. Een project aan boord van een schip met een DP2 installatie. Dit betreffen momenteel Mv Fairplayer en 

   Mv Jumbo Javelin.

  b. Het project heeft een minimale duur van 3 aaneengesloten dagen.

  c. Er wordt gewerkt in een 12 uur op/ 12 uur af systeem.

  d. Manager Operations of Manager Human Resources bepaalt wanneer de offshorevergoeding van toepassing is.

  Deze vergoeding is een compensatie voor de extra gewerkt uren, de ongemakken, de non-alcohol procedure en het 

  delen van een hut.

  Tijdens een offshoreproject onder de hiervoor genoemde voorwaarden wordt de vaste overwerkvergoeding 

  verdubbeld. Daarnaast wordt de reglementaire opbouw van compensatieverlof verhoogd zodat in een 1 op 1 af systeem 

  kan worden gewerkt; voor iedere vaardag wordt één (1) verlofdag toegekend 

	 	 De	HWTK	in	loongroep	8a	ontvangt,	door	het	ontbreken	van	de	overwerkvergoeding,	een	offshore	bonus	van	€	1400,-	

	 	 bruto	per	maand	en	de	HWTK	in	loongroep	8b	een	bonus	van	€	1500,-	bruto	per	maand.

  Deze vergoedingen zijn gebaseerd op 31 dagen werken. Bij minder dagen wordt pro rato verrekend. 

  Vanwege het afwijkende vaar- en verlofschema (al 1 op 1 af) voor de Hoofdwerktuigkundige vindt er  voor deze rang 

  geen opbouw van compensatieverlof plaats.

22.2  De ongemakkenvergoeding is van toepassing op de bemanning die gedurende een project aan boord zit, waarbij sprake 

  is van onderstaande omstandigheden:

  a. Er wordt gewerkt in een 12 uur op/ 12 uur af systeem.

  b. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen aan boord.

  c. Geldt voor alle schepen, tenzij de offshorevergoeding van artikel 22.1 van toepassing is. 

  d. Manager Operations of Manager Human Resources bepaalt wanneer de ongemakkenvergoeding van toepassing 

   is.

  Deze vergoeding is een compensatie voor de extra gewerkte uren, de ongemakken, de non-alcohol procedure en het 

  delen van een hut.

  Tijdens een project onder de voorgenoemde voorwaarden worden onderstaande toeslagen betaald:

	 	 1e	stuurman/	HWTK:	 	 	 	 	 €	26,50	bruto	per	dag

	 	 2e	stuurman/	2e	werktuigkundige:	 	 	 €	20,30	bruto	per	dag

	 	 3e	stuurman/	3e	werktuigkundige:	 	 	 €	15,23	bruto	per	dag

	 	 Gezel:	 	 	 	 	 	 	 €	10,15	bruto	per	dag
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Article 21

CONDUCT SHEETS

21.1  Written conduct sheets are co-signed by the persons concerned.

Article 22

ALLOWANCE SCHEMES

22.1  The offshore allowance applies to the crew that is on board during an offshore project. The following conditions must 

  apply:

  a. A project on board a ship with a DP2 installation. At present these are Mv Fairplayer and Mv Jumbo Javelin.

  b. The project has a minimum duration of three consecutive days.

  c. Work is done in a 12 hours on /12 hours off system.

  d. The Manager Operations or Manager Human Resources determines when the offshore allowance applies.

  This allowance is a compensation for the extra hours worked, the inconveniences, the non-alcohol procedure and 

  sharing of a cabin.

	 	 During	an	offshore	project	on	the	above-mentioned	conditions	the	fixed	overtime	bonus	will	be	doubled.	Furthermore,	

  the compensatory leave will be increased to guaranty a ‘1 on, 1 off system’. 

  Owing to the absence of his overtime bonus the Chief Engineer in wage group 8a receives an offshore allowance of 

	 	 €	1,400.00	gross	a	month	and	the	Chief	Engineer	in	wage	group	8b	an	allowance	of	€	1,500.00	gross	a	month.	These	

  allowances are based on 31 days’ work. In the event of fewer days a proportional settlement will be made.

  Because of the deviating sailing and leave schedule for the Chief Engineer, no additional leave days will be granted.

22.2  The inconvenience allowance applies to the crew that is on board during a project, when it is a question of the 

  following circumstances:

  a. Work is done according to a 12 hour on/12 hour off system.

  b. It is not permitted to consume alcohol on board.

  c. Applies to all ships unless the offshore allowance of article 22.1 applies.

  d. The Manager Operations or Manager Human Resources determines when the inconvenience allowance applies.

  This allowance is a compensation for the extra hours worked, the inconveniences, the non-alcohol procedure and the 

  sharing of a hut.

  During the project on the above-mentioned conditions the following allowances will be paid:

	 	 1st	mate/Chief	Mechanical	Engineer	 	 	 €26.50	gross	a	day

	 	 2nd	mate/2nd	mechanical	engineer	 	 	 €20.30	gross	a	day

	 	 3rd	mate/3rd	mechanical	engineer	 	 	 €15.23	gross	a	day

	 	 Sailor:	 	 	 	 	 	 	 €10.15	gross	a	day
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  Deze vergoeding wordt eveneens uitbetaald indien er een offshoreproject plaatsvindt zoals omschreven onder artikel 

  22.1, met een duur korter dan 3 dagen.

  Een zeevarende kan nooit tegelijkertijd de offshore (artikel 22.1) - én de ongemakkentoeslag (artikel 22.2) ontvangen. 

  Een zeevarende kan slechts aanspraak maken op één soort vergoeding.

Indien vanwege een gebrek aan beschikbare hutten, zeevarenden, die stagiaires zijn,  samen een hut moeten delen wordt dit 

ongemak	gecompenseerd	middels	een	vergoeding	van	€	10,-	bruto	per	dag.	De	zeevarende,	die	stagiair	is,	ontvangt	geen	

ongemakken- of offshorevergoeding. Zeevarenden kunnen geen aanspraak maken op deze vergoeding.

Artikel 23

VERGOEDING VAN REISKOSTEN

23.1  De reiskosten van de zeevarende van en naar de ligplaats van het schip per openbaar vervoer in Nederland komen 

  voor rekening van de rederij bij aanvang en einde van de reis die de zeevarende met het schip maakt. Indien de 

  zeevarende niet gemonsterd zijnde bijwerkt of wachtloopt op een in een Nederlandse haven liggend schip zullen hem/

  haar alle gemaakte reiskosten in Nederland van zijn woonplaats naar het schip en omgekeerd voor openbaar vervoer 

  worden vergoed.

23.2	 	 De	werkgever	is	bereid	gevonden	om,	voorzover	fiscaal	toegestaan,	per	1	augustus	2009	de	reiskosten	van	partner	en	

  kinderen voor reizen van en naar het schip (ligplaats in haven tussen Hamburg en Duinkerken) te vergoeden. De 

  werkgever stelt hiervoor een reglement op.

Artikel 24

VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJZEN/MONSTERBOEKJE.

24.1  De kosten verbonden aan het verkrijgen van vaarbevoegdheidsbewijzen komen voor rekening van de rederij.

24.2  De kosten verbonden aan het verkrijgen van een nieuw monsterboekje (behalve bij verlies) zullen door de rederij 

  worden vergoed. 

Artikel 25

KLEDING

25.1	 	 De	zeevarende	heeft	recht	op	een	jaarlijkse	verstrekking	van	vier	overalls	plus	een	bedrag	van	€	129	voor	de	aankoop	

  van deugdelijke werkschoenen. 

Artikel 26

KOSTEN KEURINGEN

26.1  De kosten verbonden aan de medische keuringen en eventuele herkeuringen van de gezichts- en gehoororganen komen 

  voor rekening van de rederij. De keuringsdag wordt als verlofdag gerekend voor loongroep 2 en 4. 
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  This allowance is also paid if an offshore project is affected as described under Article 22.1 with a duration of less than 

  3 days.

  A crew member can never claim the offshore (article 22.1) and the inconvenience allowance (article 22.2) at the same 

  time. 

If, owing to a shortage of available cabins, apprentices must share a cabin, this inconvenience will be compensated by means of 

an	allowance	of	€	10	gross	a	day.	The	apprentice	will	not	receive	an	inconvenience	or	offshore	allowance.	An	crew	member	can	

not claim this allowance. 

Article 23

COMPENSATION OF TRAVELLING EXPENSES  

23.1  The travelling expenses of the crew member from and to the berth of the ship by public transport in the Netherlands 

  are for account of the shipping company at the beginning and the end of the voyage that the crew member makes with 

  the ship. If the crew member who is not signed on does extra work or stands watches on a ship lying in a Dutch port, 

  he/she will be compensated for all the travelling expenses in the Netherlands from his place of domicile to the ship 

  and vice versa for public transport.

23.2  The employer has been found prepared, in so far as permitted tax-wise, to compensate the travelling expenses of 

  partner and children for trips from and to the ship (berthed in a port between Hamburg and Dunkirk) with effect from 

  1 August 2009. The employer will draw up rules for this.

Article 24

CERTIFICATE OF COMPETENCE / SEAMAN’S BOOK

24.1	 	 The	costs	involved	in	obtaining	a	certificate	of	competence	are	for	account	of	the	shipping	company.

24.2  The costs connected with obtaining a new seaman’s book (except in the event of loss) will be paid by the shipping 

  company. 

Article 25

CLOTHING

25.1	 	 The	crew	member	is	entitled	to	an	annual	supply	of	four	overalls	plus	an	amount	of	€	129	for	the	purchase	of	durable	

  working shoes.

Article 26

COSTS OF MEDICAL EXAMINATIONS

26.1  The costs associated with medical examinations and possible re-examinations of the organs of sight and hearing are 

  for account of the shipping company. The examination day is considered a day of leave for wage groups 1, 2 and 4.
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Artikel 27

KOSTEN VAN BRIEVEN / EMAIL

27.1  De rederij zorgt op haar kosten voor een zo snel mogelijke verzending van luchtpostbrieven en andere poststukken, 

  geen pakketten zijnde, afkomstig van dan wel bestemd voor de zeevarende.

27.2  Alle zeevarenden krijgen van de werkgever de mogelijkheid om via een eigen privé email account een onbeperkt aantal 

  email berichten te versturen en te ontvangen met een beperkte grootte. 

Artikel 28

MOLESTREGELING (vervallen)

Wegens	de	onmogelijkheid	om	sinds	de	aanslagen	in	New	York	molest	te	verzekeren	is	artikel	27	onuitvoerbaar	geworden	en	

daarom vervallen. Werkgever benadrukt dat in voorkomende (onverhoopte) gevallen Jumbo Shipping zich als vanzelfsprekend 

als goed werkgever zal opstellen. 

 

Artikel 29

OORLOGSTOESLAGREGELING

29.1  Het dienstdoen op schepen bestemd voor een gebied waar oorlogshandelingen plaats hebben of daarmee vergelijkbare 

  omstandigheden heersen geschiedt op basis van vrijwilligheid.

29.2  Zeevarenden, die dienstdoen op schepen in een gebied waar oorlogshandelingen plaatshebben of daarmee 

	 	 vergelijkbare	omstandigheden	heersen,	ontvangen	een	oorlogstoeslag	van	€	505	voor	iedere	maal	dat	zij	dit	gebied	

  binnenkomen.

	 	 De	geografische	begrenzing	van	het	onder	2	bedoelde	gebied	en	het	tijdstip	waarop	het	recht	op	de	toeslag	ingaat	en

  eindigt, wordt vastgesteld door partijen bij dit reglement binnen een zo kort mogelijke termijn nadat een der partijen

  de wens daartoe aan de andere partij heeft bekend gemaakt.

  De zeevarende heeft de mogelijkheid in de laatste laad/loshaven voordat een oorlogsgebied als bedoeld in dit artikel 

	 	 wordt	aangedaan,	aflossing	dan	wel	ontbinding	van	de	arbeidsovereen-komst	te	eisen.	Repatrieringskosten	komen	in	

  dit geval voor rekening van de rederij.

Artikel 30

MENTORTOELAGE

30.1	 	 Indien	een	officier	als	mentor	is	aangewezen	ter	begeleiding	van	één	of	meer	stagiaires	ontvangt	hij	daarvoor	een	

	 	 mentortoelage	van	€	100	per	maand.	
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Article 27

COSTS OF LETTERS/E-MAIL

27.1  At its expense the shipping company will see to the fastest possible dispatch of airmail letters and other mail items not 

  being packages, coming from or intended for the crew member.

27.2  All the crew members will receive from the employer the possibility of sending and receiving an unlimited number of 

  email messages of a limited size through their own private e-mail account.

Article 28

WAR RISK ARRANGEMENT (cancelled)

Owing	to	the	impossibility	of	insuring	war	risk	since	the	attacks	in	New	York,	article	27	has	become	unenforceable	and	has	

therefore been cancelled. The employer stresses that if such occasions should arise, Jumbo Shipping will naturally conduct 

itself as a good employer.

Article 29  

WAR BONUS SCHEME 

29.1  Service on ships bound for an area where acts of war are performed or circumstances comparable with them occur, 

  will be on a voluntary basis.

29.2  Crew members who serve in ships in an area where acts of war are performed or circumstances comparable with them 

	 	 occur,	will	receive	a	war	bonus	of	€505	for	each	time	that	they	enter	this	area.

  The geographical limits of the area referred to under 2 and the time at which the right to the bonus starts and ends 

  will be determined by the parties in these rules within the shortest possible period after one of the parties has made 

  known the wish to do so to the other party.

  The crew member will have the possibility of demanding relief or dissolution of the contract of employment in the last 

  port of loading/unloading before a war area as referred to in this article is entered. Costs of repatriation will be for 

  account of the shipping company in this case.

Article 30

MENTOR ALLOWANCE 

30.1	 	 If	an	officer	has	been	designated	as	a	mentor	to	counsel	one	or	more	trainees,	he	will	receive	a	mentor	allowance	

	 	 of	€100	per	month.
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Artikel 31

JUBILEUMUITKERING

31.1  Een jubileumuitkering ter grootte van één maandgage zal worden uitgekeerd ter gelegenheid van ieder 25-jarig 

  onafgebroken dienstverband bij één der rederijen vallend onder de Jumbo groep. 

Artikel 32

VOEDING

32.1  De rederij draagt er zorg voor dat aan de zeevarenden voldoende voeding van een goede kwaliteit en in de nodige 

  variatie wordt verstrekt. Hieraan zijn voor de zeevarende geen kosten verbonden.

Artikel 33

ACHTERGEBLEVEN BEZITTINGEN

33.1  Indien een zeevarende in het buitenland achterblijft, is de kapitein verplicht de bezittingen die aan boord worden 

  aangetroffen op te slaan nadat daarvan, ten overstaan van 2 opvarenden, een inventarislijst is opgemaakt. Deze lijst 

  dient door de 2 opvarenden, alsmede door de kapitein, te worden ondertekend.

33.2  De rederij draagt zorg dat de bezittingen binnen een redelijke termijn ter beschikking van be-trokkene, zijn echtgenote 

  of andere belanghebbende of, indien het een minderjarige zeevarende betreft, zijn ouders of voogd, worden gesteld.

33.3  Bezittingen die niet binnen een maand nadat zij ter beschikking zijn gesteld, zijn afgehaald, kunnen door de rederij op 

  kosten van de eigenaar, worden opgeslagen.

33.4  Mocht blijken dat het achterblijven te wijten is aan de schuld of nalatigheid van de zeevarende, dan is de rederij 

  gerechtigd eventueel gemaakte kosten voor vervoer c.q. opslag in rekening te brengen aan betrokkene, c.q. deze te doen 

  verrekenen met zijn eventueel tegoed aan gage of andere uitkeringen uit hoofde van verlof, overwerk etc.

33.5  Bezittingen die binnen 1 jaar na beschikking stelling niet zijn afgehaald, kunnen door de rederij, hetzij worden 

	 	 verkocht,	waarna	de	opbrengst	onder	aftrek	van	gemaakte	kosten	wordt	gestort	bij	“Een	Algemeen	Maritiem	Doel”,	

  hetzij worden vernietigd.

33.6  De rederij noch de kapitein dragen verantwoordelijkheid voor de staat, waarin de goederen zich bevinden.
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Article 31

ANNIVERSARY BONUS

31.1	 	 An	anniversary	bonus	to	the	amount	of	one	monthly	wages	will	be	paid	on	the	occasion	of	each	twenty-fifth	

  uninterrupted employment with one of the shipping companies falling under the jumbo group.

Article 32

FOOD

32.1	 	 The	shipping	company	will	ensure	that	the	crew	members	are	provided	with	sufficient	food	of	a	good	quality	and	the	

  necessary variety. Crew members will not be charged.

Article 33

POSSESSIONS LEFT BEHIND

33.1  If a crew member stays behind abroad, the captain will be obliged to store the possessions that are found on board, 

  after an inventory list has been drawn up in the presence of 2 crew members. This list must be signed by two crew 

  members, as well as the captain.

33.2  The shipping company ensures that the possessions will be made available to the person involved, his wife or other 

  interested party or, if it concerns a minor crew member, his parents or guardian within a reasonable period. 

33.3  Possessions that have not been collected within one month after having been made available can be stored by the 

  shipping company at the expense of the owner.

33.4  If it should turn out that the staying behind is due to the fault or negligence of the crew member, then the shipping 

  company will be entitled to charge any expenses incurred for transport or storage to the person involved, or to have 

  them settled with his possible credit balance in wages or other payments on account of leave, overtime etc.

33.5  Possessions that have not been collected within 1 year after having been made available may either be sold by the 

	 	 shipping	company,	after	which	the	proceeds	will	be	paid	into	a	“A	General	Maritime	Cause”	under	deduction	of	the	

  expenses incurred, or be destroyed.

33.6  Neither the shipping company nor the captain are responsible for the state in which the goods are.
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Artikel 34

AFREKENING BIJ BEËINDIGING VAN DE INDIVIDUELE A/O

34.1  Bij het einde van het dienstverband is de zeevarende gerechtigd om contante betaling van niet genoten verlofdagen te 

  ontvangen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het be-paalde over contant verrekend verlof in art. 15 

  leden 2 en 3.

34.2  De vergoeding bedraagt voor iedere werkdag, of gedeelte daarvan, niet genoten periodiek- en compensatieverlof 

  7/5 x 12/365 x maandloon per maand. 

34.3  Voorts heeft de zeevarende recht op betaling van de hem eventueel nog toekomende vakantietoeslag als bedoeld in 

  art. 15.

 

Artikel 35

BEËINDIGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

35.1  In geval van beëindiging van de collectieve arbeidsovereenkomst, bij welke dit reglement een bijlage vormt, zonder dat 

  die overeenkomst door een nieuwe wordt vervangen, blijven op de dan lopende individuele arbeidsovereenkomsten de 

  bepalingen van dit reglement van toepassing, totdat het dienstverband is beëindigd.

Artikel 36

VEILIGHEID

36.1  De rederij draagt zorg voor de aanwezigheid aan boord van goedgekeurde gehoorbeschermingsmiddelen, 

  veiligheidsbrillen, veiligheidsgordels e.d. voor algemeen gebruik.

  Voorts zal zij stimuleren dat de scheepsleiding wordt geïnstrueerd en gemotiveerd teneinde het gebruik van deze 

  middelen te bevorderen.

Artikel 37

REÏNTEGRATIE ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS 

Wet Verbetering Poortwachter.

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

37.1  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.
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Article 34

SETTLEMENT ON TERMINATION OF THE INDIVIDUAL CONTRACT OF EMPLOYMENT

34.1  At the end of the employment the crew member will be entitled to receive cash payment of the days of leave not 

  enjoyed. In this respect account must be taken of the provisions about leave settled in cash in art. 15.

34.2  The payment amounts for every working day, or part thereof, not enjoyed periodical and compensatory leave 

  7/5 x 12/365 x monthly wages a month.

34.3  Furthermore the crew member is entitled to payment of any holiday allowance still due to him as referred to in art.15.

Article 35

TERMINATION OF THE COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT

35.1  In the event of termination of the collective labour agreement, to which these rules form an annex, without that 

  agreement being replaced by a new one, the provisions of these rules remain applicable to the then current  individual 

  contracts of employment until the employment has been terminated.

Article 36

SAFETY

36.1  The shipping company takes care of the presence on board of approved hearing protection devices, safety goggles, 

  safety belts and the like for general use.

  Furthermore it will stimulate that the ship’s management will be instructed and motivated in order to stimulate the 

  use of these devices.

Article 37

REINTEGRATION OF OCCUPATIONALLY DISABLED EMPLOYEES

Wet Verbetering Poortwachter (Eligibility for Permanent Incapacity Benefit (Restrictions) Act)

In addition to the ‘Wet Verbetering Poortwachter’ the parties to this CAO have drawn up the following recommendation:

37.1  In the event of the employee’s incapacity for work it is for both the employer and the employee of great importance to 

  stimulate the employee’s return to work as good as possible.
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37.2  Zo spoedig mogelijk na het intreden van de arbeidsongeschiktheid zal worden aangevangen met reïntegratie. 

  Werkgever en werknemer onderschrijven het uitgangspunt dat inkomen uit arbeid prevaleert boven inkomen uit 

  uitkering.

  1. Werkgever en werknemer zullen zich naar vermogen inspannen om reïntegratie te doen slagen.

  2. De reïntegratie 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 arbeidsvoor-waarden. 

  3. Als herplaatsing in de eigen functie niet of vooralsnog niet mogelijk is, zal herplaatsing in een andere passende 

   functie binnen dezelfde onderneming worden nagestreefd.

  4. 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 reïntegratiebureau of arbeidsbemiddelingsbureau worden ingeschakeld.

  5. Indien werkgever en werknemer verschillen van inzicht met betrekking tot de medische en/of 

   arbeidsdeskundige aspecten van reïntegratie, 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 38

LEVENSLOOPREGELING

Bij de introductie van de levensloopregeling is er per 1 januari 2006 een bijdrage van de werkgever in de levensloopregeling 

gedaan. Deze bijdrage bedroeg 3% en is per 1-1-2006 verwerkt in de maandgage. 

Artikel 39

WIJZIGINGEN

39.1  Eventuele wijzigingen van dit reglement zijn 30 dagen nadat de zeevarende ervan in kennis is gesteld toepasbaar. 

39.2  Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing komen.

Artikel 40

ARBEIDSOVEREENKOMST

40.1  De arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd gesloten tussen de zeevarende en de rederij maakt integraal deel uit 

  van dit reglement. Voorbeelden van deze a/o zijn elders in dit reglement afgedrukt.
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37.2  As soon as possible after the commencement of the incapacity for work the reintegration will be started. The employer 

	 	 and	the	employee	endorse	the	point	of	departure	that	income	from	labour	prevails	over	income	from	benefit	payments.

  1. The employer and the employee will endeavour to make the reintegration successful to the best of their 

   abilities.

	 	 2.	 The	reintegration	will	in	the	first	place	be	aimed	at	the	employee	returning	permanently	in	the	own	workplace,	

   while retaining the personal wages and employment conditions.

  3. If reassignment to the own position is not possible or not possible for the time being, suitable reassignment 

   inside the same enterprise will be aimed at.

  4. If reassignment to the own position is not possible or not possible for the time being and the employer and 

   employee do not see possibilities for reassignment to another suitable position inside the same enterprise, the 

	 	 	 employer	will	endeavour	within	its	ability	to	find	a	suitable	position	for	the	employee	with	another	employer.	

   A reintegration agency or job placement agency may be engaged for this purpose.

  5. If the employer and the employee differ of opinion with regard to the medical aspects and/or the aspects of 

   occupational expertise of the reintegration, a so-called second opinion may be applied for with the UWV 

   (Employee Insurance Agency ). Both parties will consider this second opinion as binding.

Article 38

LIFE-COURSE OR SALARY SAVINGS SCHEME 

With the introduction of the Life-course savings scheme per 1 January 2006, the employer has contributed 3% of the basic 

salary which is included in the wages.

Article 39

ALTERATIONS 

39.1	 	 Any	alterations	of	these	rules	will	be	applicable	30	days	after	the	crew	member	has	been	notified	of	these	alterations.

39.2  For any situations in which these rules do not provide, the parties will reach a solution in mutual consultation.

Article 40

CONTRACT OF EMPLOYMENT

40.1	 	 The	contract	of	employment	for	(in)definitive	time	concluded	between	the	crew	member	and	the	shipping	company	

  forms an integral part of these rules. Examples of this contract of employment have been included elsewhere in these 

  rules.
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Artikel 41

PENSIONERING

 

41.1  Aandachtig ILO-verdrag 71, wordt de pensioenrichtleeftijd van 60 jaar nagestreefd. Om pensionering op 60-jarige 

	 	 leeftijd	financieël	mogelijk	te	maken,	zal	de	zeevarende	naast	de	verplichte	of	vrijwillige	deelname	in	de	

  pensioenregeling, zoals deze wordt uitgevoerd door het Bedrijfs-pensioenfonds voor de Koopvaardij, ook dienen deel 

  te nemen in de levensloopregeling (zie artikel 38 lid 1). Per 1-1-2012 is de levensloopregeling voor nieuwe deelnemers 

  gesloten. De werkgever verstrekt de werknemer tijdig voor het bereiken van de 60-jarige leeftijd nadere informatie over 

  de te verwachten pensioensituatie. De zeevarende dient 4 maanden voor de gewenste pensioendatum de werkgever 

  hierover in kennis te stellen. Op de afgesproken pensioendatum eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goed

  vinden.

Artikel 42

VAKBONDSCONTRIBUTIE

42.1	 	 Op	verzoek	van	de	werknemer	zal	de	werkgever	de	door	de	werknemer	betaalde	vakbond-contributie	fiscaal	ver

	 	 rekenen	via	het	brutoloon,	conform	de	regeling	“fiscaal	voordelige	vakbondscontributie”.	De	bij	Nautilus	International	

  georganiseerde werknemers zullen jaarlijks rond 1 oktober een daartoe strekkende verklaring ontvangen, die de 

  werknemer desgewenst voor 1 januari bij de werkgever kan inleveren.

Artikel 43

FACILITEITEN KADERLEDEN

43.1  Ten hoogste drie personeelsleden van Jumbo Crew Services bv die zijn aangesteld als kaderleden en op verzoek van 

  Nautilus International deelnemen aan bijeenkomsten komen in aanmerking voor een maximale vergoeding van twee 

  verlofdagen per jaar. 

 

Artikel 44

MEDISCHE ZORG

De medische zorg aan boord en  in havens wordt verleend in overeenstemming met de verplichtingen in het BW 7: art 734. 

Hieraan zijn voor de zeevarende geen kosten verbonden. 

Artikel 45

REPATRIËRING

Conform artikel 7:718 BW heeft de zeevarende recht op repatriëring op een snelle en geschikte wijze, naar een door hem/haar 

gekozen plaats van bestemming.
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Article 41

RETIREMENT

41.1  In view of the ILO convention 71 the target retirement age of 60 years is aimed at. To enable the retirement at the age 

  of 60, the crew member must also participate in the life-course savings scheme (see article 38 (1) in addition to the 

  compulsory or voluntary participation in the pension scheme, as performed by the Industrial Pension Fund for the 

  Merchant Shipping Industry. The employer will provide the employee in good time, before reaching the age of 60, 

  additional information about the pension situation to be expected. The crew member must inform the employer 4 

  months before the desired pension date. On the agreed pension date the contract of employment will end by mutual 

  consent.

Article 42

TRADE UNION CONTRIBUTION

42.1  At the employee’s request the employer will settle the trade union contribution paid by the employee for tax purposes 

	 	 with	the	gross	wages	in	accordance	with	the	“tax	advantageous	trade	union	contribution”.	The	employees	organized	

  under Nautilius International will receive a statement for that purpose around 1 October  of each year, which the 

  employee can submit to the employer before 1 January, if required.

Article 43

FACILITIES FOR EXECUTIVE MEMBERS

43.1  At most three staff members of Jumbo Crew Services bv, who have been appointed as executive members and who 

  participate in meetings at the request of Nautilus will be eligible for a maximum compensation of two days of leave a 

  year.

Article 44

MEDICAL CARE

In accordance to article 734, book 7 of the Netherlands Civil Code, medical care is provided on board the vessel and in port. 

Crew members will not be charged.

Article 45

REPATRIATION

In accordance to article 718, book 7 of the Netherlands Civil Code, a crew member has the right of a timely and appropriate 

repatriation to his/her desired place of destination.
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ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD

VOOR ZEEVARENDEN

De ondergetekenden:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Crew Services, gevestigd te Schiedam aan de 

Havenstraat	23,	hierna	te	noemen:	“de	werkgever”;

en

de	heer	........................,	geboren	op	...................	te	.....................,	wonende	te	...................,	hierna	te	noemen:	“de	werknemer”;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Art.1   Functie

De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van ..................., De werknemer zal de functie uitoefenen aan boord 

van enig schip dat toebehoort aan en/of gereed, gecharterd, bemand of beheerd wordt door de werkgever.

De werknemer dient de functie uit te oefenen naar beste kunnen en met inachtneming van de wet en de instructies en richtli-

jnen, die hem door of namens de werkgever zijn gegeven.

Art.2   Duur en aanvang

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De werknemer is in dienst getreden op ...................,

De ingangsdatum van dit contract is ...................,

Art.3   Salaris/voorwaarden/vergoedingen

De salaris- en arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen met NAUTILUS INTERNATIONAL  en vastgelegd in de CAO zijn van 

toepassing. Het salaris bedraagt zoals tussen werknemer en werkgever overeengekomen

De werknemer ontvangt een vaste vergoeding voor overwerk zoals tussen werknemer en werkgever overeengekomen.

Reiskosten van Nederland naar het schip en vice versa zijn voor rekening van de werkgever. Echter, bij ontslag op staande voet 

van de werknemer komen de reiskosten geheel voor rekening van de werknemer.

Ten behoeve van de aanschaf van werkkleding ontvangt de werknemer een vergoeding zoals tussen werkgever en werknemer is 

overeengekomen.
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EMPLOYMENT CONTRACT FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME 

FOR CREWMEMBERS

The undersigned:

the	private	limited	company	Jumbo	Crew	Services,	with	its	registered	office	in	Schiedam,	Havenstraat	23,	hereinafter	referred	to	

as:	“the	employer”;

                

and

Mr ..................., born in..................., on ..................., residing in ..................., at ..................., hereinafter referred to as: “the 

employee”;	declare	to	have	agreed	as	follows:

Section 1 Position

The employer employs the employee in the position of ..................., The employee will perform his duties onboard any vessel 

owned	by	and/or	fitted	out,	chartered,	manned	or	managed	by	the	employer.

The employee must perform the job to the best of his ability and with due observance of the law and the instructions and 

guidelines given to him by or on behalf of the employer.

Section 2 Term and commencement

The	employment	contract	has	been	concluded	for	an	indefinite	period	of	time.

The employee entered the employment on ...................,

The start date of this contract is ...................,

Section 3 Salary/terms and conditions/reimbursements

The terms and conditions pertaining to salary and employment as agreed with NAUTILUS INTERNATIONAL and contained in 

the appropriate collective bargaining agreement apply. The salary amounts as agreed between employee and employer. 

The	employee	receives	a	fixed	allowance	for	overtime	as	agreed	between	employee	and	employer.

Travel expenses from the employee’s domicile or residence in the Netherlands to the vessel and vice versa are at the expense 

of the employer. In the event of the employee’s instant dismissal however, the travel expenses are at the full expense of the 

employee.

The employee receives an allowance for the purchase of work wear as agreed between employer and employee.
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Art.4    Arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan ieder onderzoek dat een door 

de werkgever aangewezen arts wenselijk dan wel noodzakelijk acht. De werknemer is voorts verplicht al die gegevens te 

verstrekken die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid.

De werknemer heeft geen recht op een geldelijke uitkering ter zake van de arbeidsongeschiktheid gedurende een periode, dat 

hij de genezing belemmert of vertraagt of indien hij weigert passende werkzaamheden te verrichten.

De werknemer heeft geen recht op een geldelijke uitkering ter zake van de arbeidsongeschiktheid, indien de 

arbeidsongeschiktheid 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 eisen van de functie dusdanig belangrijk is, dat de werkgever bij wetenschap daarvan 

de arbeidsovereenkomst niet, al-thans niet onder dezelfde voorwaarden met de werknemer zou hebben gesloten.

De werkgever is bevoegd de betaling van de geldelijke uitkering op te schorten gedurende de tijd, dat de werknemer zich niet 

houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven voorschriften om-trent het verstrekken van inlichtingen, die de werkgever 

nodig heeft om het recht op gage vast te stellen. Bij een vermoeden hiervan wordt de werknemer door de werkgever hiervan in 

kennis gesteld. 

Art.5    Geheimhouding

Gedurende het dienstverband tot twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werk-nemer verplicht jegens 

derden geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens, waar-onder begrepen, maar niet beperkt tot de schepen 

en de feitelijke gang van zaken van, c.q. bij de onderneming van de werkgever, waarvan de werknemer weet, althans behoort te 

begrijpen, dat deze vertrouwelijk zijn. In het geval de werknemer de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht over-treedt, 

verbeurt	hij	een	direct	opeisbare	en	niet	voor	rechterlijke	matiging	vatbare	boete	van	€	227,-	

(zegge: tweehonderdzevenentwintig euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Art.6    Geschillen

Op de arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is de Kantonrechter te Rotterdam bevoegd 

van dat geschil kennis te nemen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Schiedam op ...................,

Werkgever       Werknemer

...................................      ...................................
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Section 4 Occupational disability

In the event of occupational disability, the employee is obliged to give his full cooperation in any examination deemed advisable 

or necessary by a doctor assigned by the employer. The employee is also obliged to provide all information that may be required 

in order to determine the anticipated duration of the occupational disability.

The	employee	is	not	entitled	to	legal	invalidity	benefits	during	a	period	in	which	he	obstructs	and/or	delays	recovery	and/or	if	

he refuses to perform suitable work and/or in the event of any of the other legal grounds for refusal.

The	employee	is	not	entitled	to	financial	invalidity	benefits	if	the	invalidity	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 employee, at least not under 

the same terms and conditions.

The	employer	is	entitled	to	suspend	payment	of	the	financial	benefits	for	as	long	as	the	employee	fails	to	comply	with	the	

instructions - given by the employer - pertaining to the disclosure of information required by the employer in order to establish 

the right to pay and/or in the event of any of the other legal suspension rights. 

Section 5  Secrecy

During and after the employment, the employee is obliged to observe secrecy towards third parties in respect of all details, 

including yet not restricted to information about the vessels and the actual operations of the employer’s business, with regard 

to	which	the	employee	knows	or	should	understand	that	they	are	confidential.	In	the	event	that	the	employee	violates	the	

obligation of secrecy referred to in this section, he is liable to pay the employer an immediately due and payable penalty of 

€	227.00	(in	words:	two	hundred	and	twenty-seven	Euros)	for	each	day	or	part	thereof	that	the	violation	continues.

Section 6 Disputes

The employment contract is governed by Dutch law. In the event of disputes, the sub-district court of Rotterdam also has 

jurisdiction to hear the dispute in question.

Agreed and signed in duplicate in Schiedam on ...................,

Employer       Employee

...................................      ...................................



48

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

VOOR ZEEVARENDEN

De ondergetekenden:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Crew Services, gevestigd te Schiedam aan de 

Havenstraat	23,	hierna	te	noemen:	“de	werkgever”;

en

de	heer	........................,	geboren	op	...................	te	.....................,	wonende	te	...................,	hierna	te	noemen:	“de	werknemer”;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Art. 1    Functie

De werkgever neemt de werknemer in dienst in de functie van .............. De werknemer zal de functie uitoefenen aan boord van 

enig schip dat toebehoort aan en/of gereed, gecharterd, bemand of beheerd wordt door de werkgever.

De werknemer dient de functie uit te oefenen naar beste kunnen en met inachtneming van de wet en de instructies en richtli-

jnen, die hem door of namens de werkgever zijn gegeven.

Art. 2    Duur en aanvang

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd.

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van .... maanden, bestaande uit een reis aan boord van het “Mv ...................,  

van 3 maanden en aansluitend verlof.

 De indiensttreding begint op de datum van aanmonstering, te weten op of omstreeks ............ en eindigt van rechtswege, zonder 

dat opzegging vereist is aan het einde van de in dit artikel genoemde duur.

Art. 3    Salaris/voorwaarden/vergoedingen

De salaris- en arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen met NAUTILUS INTERNATIONAL en vastgelegd in de CAO zijn van 

toepassing.	Het	salaris	bedraagt	€	...................,,=	(zegge:	...................,	euro’s)	per	maand.

De	werknemer	ontvangt	een	vaste	vergoeding	voor	overwerk	van	€	...................,,=	(zegge:	...................,	euro’s)	per	maand.

Reiskosten van Nederland naar het schip en vice versa zijn voor rekening van de werkgever. Echter, bij ontslag op staande voet 

van de werknemer komen de reiskosten geheel voor rekening van de werknemer.

Ten behoeve van de aanschaf van werkkleding ontvangt de werknemer een vergoeding zoals tussen werkgever en werknemer is 

overeengekomen. 
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FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACT 

FOR CREWMEMBERS

The undersigned:

the	private	limited	company	Jumbo	Crew	Services,	with	its	registered	office	in	Schiedam,	Havenstraat	23,	hereinafter	referred	to	

as:	“the	employer”;

and

Mr ..................., born in..................., on ..................., residing in ..................., at ..................., hereinafter referred to as: “the 

employee”;	declare	to	have	agreed	as	follows:

Section 1 Position

The employer employs the employee in the position of ..................., The employee will perform his duties onboard any vessel 

owned	by	and/or	fitted	out,	chartered,	manned	or	managed	by	the	employer.

The employee must perform the job to the best of his ability and with due observance of the law and the instructions and 

guidelines given to him by or on behalf of the employer.

Section 2 Term and commencement

The	employment	contract	has	been	concluded	for	a	fixed	period.

The	employment	contract	has	been	concluded	for	a	period	of	...................,	weeks,	including	a	trip	on	board	“Mv	...................,”	of	

..................., weeks and followed by a period of leave of ..................., weeks. 

The employment commences on the date of signing up, i.e. on or around ..................., and ends by operation of law without 

prior notice being required after expiry of the contract period.

Section 3 Salary/terms and conditions/reimbursements

The terms and conditions pertaining to salary and employment as agreed with NAUTILUS INTERNATIONAL and contained in 

the	appropriate	collective	bargaining	agreement	apply.	The	salary	amounts	to	€	...................,	(in	words:	...................,	Euros)	gross	

per month. 

The	employee	receives	a	fixed	overtime	allowance	of	€	...................,	(in	words:	...................,	Euros)	gross	per	month.

Travel expenses from the employee’s domicile or residence in the Netherlands to the vessel and vice versa are at the expense 

of the employer. In the event of the employee’s instant dismissal however, the travel expenses are at the full expense of the 

employee.

The employee receives an allowance for the purchase of work wear as agreed between employer and employee.
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Art. 4    Arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht zijn medewerking te verlenen aan ieder onderzoek dat een door 

de werkgever aangewezen arts wenselijk dan wel noodzakelijk acht. De werknemer is voorts verplicht al die gegevens te ver-

strekken die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid.

De werknemer heeft geen recht op een geldelijke uitkering ter zake van de arbeidsongeschiktheid gedurende een periode, dat 

hij de genezing belemmert of vertraagt of indien hij weigert passende werkzaamheden te verrichten.

De werknemer heeft geen recht op een geldelijke uitkering ter zake van de arbeidsongeschiktheid, indien de arbeidsonge-

schiktheid 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 eisen van de functie dusdanig belangrijk is, dat de werkgever bij wetenschap daarvan de arbeids-

overeenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden met de werknemer zou hebben gesloten.

De werkgever is bevoegd de betaling van de geldelijke uitkering op te schorten gedurende de tijd, dat de werknemer zich niet 

houdt aan de door de werkgever schriftelijk gegeven voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen, die de werkgever 

nodig heeft om het recht op gage vast te stellen. Bij een vermoeden hiervan wordt de werknemer door de werkgever hiervan in 

kennis gesteld. 

Art. 5    Geheimhouding

Gedurende het dienstverband tot twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de werk-nemer verplicht jegens 

derden geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens, waar-onder begrepen, maar niet beperkt tot de schepen 

en de feitelijke gang van zaken van, c.q. bij de onderneming van de werkgever, waarvan de werknemer weet, althans behoort te 

begrijpen, dat deze vertrouwelijk zijn. In het geval de werknemer de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht over-treedt, 

verbeurt	hij	een	direct	opeisbare	en	niet	voor	rechterlijke	matiging	vatbare	boete	van	€	227,-	(zegge:	tweehonderdzevenentwin-

tig euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Art. 6    Geschillen

Op de arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is de Kantonrechter te Rotterdam bevoegd 

van dat geschil kennis te nemen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Schiedam op ............

Werkgever  Werknemer

................................... ....................................
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Section 4 Occupational disability

In the event of occupational disability, the employee is obliged to give his full cooperation in any examination deemed advisable 

or necessary by a doctor assigned by the employer. The employee is also obliged to provide all information that may be required 

in order to determine the anticipated duration of the occupational disability.

The	employee	is	not	entitled	to	legal	invalidity	benefits	during	a	period	in	which	he	obstructs	and/or	delays	recovery	and/or	if	

he refuses to perform suitable work and/or in the event of any of the other legal grounds for refusal.

The	employee	is	not	entitled	to	financial	invalidity	benefits	if	the	invalidity	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 employee, at least not under 

the same terms and conditions.

The	employer	is	entitled	to	suspend	payment	of	the	financial	benefits	for	as	long	as	the	employee	fails	to	comply	with	the	

instructions - given by the employer - pertaining to the disclosure of information required by the employer in order to establish 

the right to pay and/or in the event of any of the other legal suspension rights. 

Section 5  Secrecy

During and after the employment, the employee is obliged to observe secrecy towards third parties in respect of all details, in-

cluding yet not restricted to information about the vessels and the actual operations of the employer’s business, with regard to 

which	the	employee	knows	or	should	understand	that	they	are	confidential.	In	the	event	that	the	employee	violates	the	

obligation of secrecy referred to in this section, he is liable to pay the employer an immediately due and payable penalty of 

€	227.00	(in	words:	two	hundred	twenty-seven	Euros)	for	each	day	or	part	thereof	that	the	violation	continues.

Section 6 Disputes

The employment contract is governed by Dutch law. In the event of disputes, the sub-district court of Rotterdam also has 

jurisdiction to hear the dispute in question.

Agreed and signed in duplicate in Schiedam on ...................,

Employer       Employee

…………….       …………………
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NOTES
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