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Collectieve arbeidsovereenkomst 
 
De ondergetekenden: 
 
I. Clearcrystal V.O.F. gevestigd en kantoorhoudende te Alblasserdam, hierna te noemen de 

werkgever ener zijnde 
 
en 
 
II. Nautilus International, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen Nautilus 

International, te andere zijde, 
 
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN 
 
Artikel 1 Definities 
 
a. Werkgever 

Clearcrystal V.O.F. of degene die door de eerdergenoemde werkgever met goedkeuring van 
partijen bij deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is aangewezen. 
 

b. Werknemers 
Een ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst met de werkgever werkzaam is als 
scheepsofficier of scheepsgezel op schepen die door de werkgever worden bemand. 
 

Artikel 2 Werkingssfeer 
 
De Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers, tenzij met instemming 
van partijen bij deze Collectieve Arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers een andere 
arbeidsovereenkomst geldt. 
 
Artikel 3 Loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
a. Met uitzondering van bepaalde werknemers, als bedoeld in artikel 2, gelden voor werknemers 

de loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk omschreven in het van deze Collectieve 
Arbeidsovereenkomst onlosmakelijk deel uitmakende gewaarmerkte of nog te waarmerken 
reglement en stukken. 

 
b. Voor de werknemers die conform artikel 2 zijn uitgezonderd van de toepassing van deze 

Collectieve Arbeidsovereenkomst, gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn 
geregeld in de voor hen geldende arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel 4 Verplichting van de werkgever 
 
De werkgever staat er tegenover Nautilus International voor in dat de werkgever de werknemers op 
geen andere loon- en arbeidsvoorwaarden zullen tewerkstellen als welke zijn genoemd in artikel 3. 
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Artikel 5 Verplichtingen van de Werknemersorganisaties 
 
Nautilus International staat er tegenover Clearcrystal V.O.F. voor in dat hun leden aan boord van 
schepen die worden bemand door de in artikel 1 bedoelde werkgever, niet zullen monsteren noch 
arbeidsovereenkomsten zullen afsluiten dan overeenkomstig de in artikel 3 bedoelde loon- en 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Artikel 6 Verplichtingen van beide partijen 
 
Beide partijen staan er tegenover elkaar voor in, dat de arbeidsovereenkomsten en de loon- en 
arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 3, door de leden van de door hen vertegenwoordigde 
organisaties behoorlijk zullen worden nageleefd. 
 
Artikel 7 
 
Partijen verbinden zich jegens elkaar, zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst te zullen 
onthouden van het stellen van eisen, of van het voeren van enigerlei actie (zoals bijvoorbeeld staking 
en uitsluiting), waaruit storing in de bedrijven namens welke Clearcrystal V.O.F. ten deze optreedt zou 
kunnen ontstaan, danwel niet nakoming van de in de artikel 4 t/m 6 genoemde verplichtingen zou 
kunnen voortvloeien. 
 
Artikel 8 Melding vacatures 
 
Clearcrystal V.O.F. staat er tegenover Nautilus International voor in, dat de in Nederland gevestigde 
werkgever, welke hij in deze overeenkomst vertegenwoordigt, alle vacatures in het bestand van 
zeevarenden, die betrekking hebben op de Nederlandse arbeidsvoorziening, kenbaar maken aan het 
UWV WERKbedrijf. 
 
Artikel 9 Duur van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst is ingaande 1 april 2010 aangegaan voor de tijd van 1 jaar en eindigt, mits 
opgezegd, derhalve op 31 maart 2011. 
 
Artikel 10 Opzegging van de overeenkomst 
 
Opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk plaats te hebben één maand voor de datum van 
beëindiging, bij gebreke waarvan zij geacht wordt voor telkens één jaar te zijn verlengd. 
In dit laatste geval dient opzegging plaats te vinden één maand voor ommekomst van de verlenging 
met één jaar. 
 
Alblasserdam, 14 oktober 2010. 
 
Clearcrystal V.O.F.     Nautilus International 
 
 
 
J.M. Breijer      R.E. Pauptit 
Managing Director     Director of NL operations 
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A. Algemeen 
 
 

Artikel 1 Definities 
     
"Scheepsofficieren", hierna te noemen officieren: stuurlieden, werktuigkundigen en kapiteins. 
 
"Maandgage": de in artikel 3 bedoelde gage. 
 
"Daggage": 1/365 x 12 x de maandgage. 
 
“Partner”: de maatschappelijk algemeen aanvaard samenlevingsvorm, waarbij geen wettelijk huwelijk 
is of kan worden gesloten.  
 
“CAO”: de Collectieve Arbeidsovereenkomst van Clearcrystal V.O.F. 
 
“Werkgever”: Clearcrystal V.O.F., hierna te noemen Clearwater Group 
 
 

Artikel 2 Partijen 
 
Partijen waartussen de CAO is afgesloten zijn Clearwater Group, gevestigd te Alblasserdam, en  
Nautilus International, gevestigd te Rotterdam. 
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B. Loonvoorwaarden  
 
 

Artikel 3 Verhoging van de gages / kolommen / tredes / werkgelegenheid 
 
3.1 

 

Alle gages worden ingaande 1 april 2010 verhoogd met 1,25%. Correctie vanaf 1 april 2010 vindt 
plaats door betaling van een bruto totaal correctiebedrag.  
 
Gedurende de looptijd van onderhavige afspraken (tot 1 april 2011) wordt door werkgever daarmee de 
toezegging gedaan de werkgelegenheid te behouden, tenzij de omstandigheden ten opzichte van het 
moment van overeenstemming over de CAO’s binnen Clearcrystal V.O.F. onverwacht en zeer 
aanzienlijk wijzigen. 

 

Beloningssysteem op basis van beoordeling en tonnage van het schip 
Voor de top 3 op het schip (Kapitein, HWTK en 1

e
 stuurman) bestaat per 1 april 2010 een systeem 

waarin drie kolommen per gagetabel worden onderscheiden, respectievelijk C (basis), B en A. 
 
De nieuwe gagetabellen die per 1 april 2010 gelden voor deze top 3 gaat in de basis (C) uit van de 
tabelbedragen van voor 1 april 2010, aangepast met de algemene verhoging per 1 april 2010, te weten 
1,25%. 
  
De nieuwe excellerende tredes kunnen worden waargenomen in de bijgevoegde gagetabel (zwart 
gebied). 
 
Op basis van het tonnage van het schip en de beoordeling zullen HWTK en 1

e
 stuurman worden 

ingeschaald in kolom C, B of A. 
Schaal C (basis) < 3000GT met beoordeling onder 80%. 
Schaal B < 3000GT met beoordeling van minimaal 80% of > 3000GT met beoordeling tussen 60% en 
80%. 
Schaal A > 3000GT met beoordeling van minimaal 80%. 
 
Verhogingen naar een hogere kolom op basis van beoordeling vinden altijd en alleen per 1 januari 
plaats, gelijk met de tredenverhoging op basis van de beoordeling van voorgaand jaar. 
 
Teruggang in kolommen van schaal (van A naar B, van B naar C) op basis van een mindere 
beoordeling vindt ook per 1 januari van elk jaar plaats en verloopt naar de naast hogere positie in de 
lagere schaal, tenzij er sprake is van uitgroei. 
 
De 1

e
 inschaling in dit nieuwe ABC-systeem van kapiteins en HWTK’s en 1

e
 stuurlieden die reeds in 

dienst zijn en van kapiteins en HWTK’s en 1
e
 stuurlieden die in dienst komen vindt plaats op basis van 

een oordeel van de directie en niet op basis van de beoordelingssystematiek. De 1
e
 inschaling in 2010 

kan nog een positie betreffen tussen de tredes in. Per 1 januari 2011 wordt gestreefd naar 
positionering op de tredes. 
 
Ook voor de overige officieren buiten de functies van kapitein of HWTK of 1

e
 stuurman wordt een 

excellerend gebied in de schaal toegevoegd. Zie bijlage “gageschaal”. Echter voor hen geldt het 
bestaande beoordelingssysteem zoals nu al vastgelegd. 
 
Elk jaar per 1 januari (en niet door het jaar heen zoals voor 1 april 2010 bepaald) vindt voor alle 
zeevarenden een tredenverhoging plaats tot de maximale positie is bereikt. Doorgroei in het eventuele 
excellerende gebied van de schaal kan alleen indien er sprake is van een beoordeling van minimaal 
80% over het voorgaande kalenderjaar. Tredenverhoging vindt alleen plaats indien er sprake is van 
een dienstverband dat al op 1 juli van het voorgaande jaar bestond en er in de laatste 6 maanden van 
het voorgaande jaar geen salarisverhoging heeft plaatsgehad. 
 

2
e
 en 3

e
 WTK + 2

e
 en 3

e
 stuurman 

Kennen alleen groei in bestaande basisschaal. Deze schaal heeft 1 kolom. 
Doorgroei in het nieuwe excellerende gebied van de schaal (trede 11 en hoger) kan alleen bij een 
goede beoordeling over het voorgaande kalenderjaar. Deze beoordeling vindt plaats op basis van 
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bestaande systematiek volgens artikel 12. De schaal van 2
e
 en 3

e
 WTK + 2

e
 en 3

e
 stuurman wordt 

verhoogd met de algemene verhoging van 1,25% per 1 april 2010. 
 
3.2 
De werknemer bouwt over elke maand 8% vakantiegeld van het in de betreffende maand geldende 
maandgage op. Voor gedeelten van een maand pro rato. De vakantietoeslag wordt met 
terugwerkende kracht in mei en november uitbetaald. 
 
3.3 
Het deel van de pensioenpremie, welke ten laste van de werknemer komt, kan op het loon worden 
gekort. 
 
3.4 
Het salaris wordt in de eerste week van de maand volgend op de maand waarover het salaris is 
berekend, overgemaakt op de door de werknemer opgegeven bank- of girorekening.  

 

 

Artikel 4  Dertiende maand  
 
Jaarlijks wordt een (gedeelte van een) 13

e
 maand uitgekeerd bij de maandgage van de maand waarin 

de officier in dienst is getreden. De hoogte van de 13
e
 maand wordt als volgt vastgesteld. 

Na 1 jaar in dienst:  50% van het bruto maandsalaris 
Na 2 jaar in dienst:  75% van het bruto maandsalaris 
3 jaar of meer in dienst: 100% van het bruto maandsalaris 
 
Voor werknemers die op 1 april 2001 reeds in dienst waren geldt het volgende: 
Elk jaar ontvangt de werknemer tezamen met de gage van de maand april een volledige 13

e
 maand 

ter hoogte van de maandgage vóór een eventuele verhoging met ingang van april. 

 

 

Artikel 5 Diensttijdverhogingen per 1 januari van elk jaar resp. promotie in een hogere 

rang/functie 
 
De diensttijdverhogingen worden als volgt bepaald: 
1. Na indiensttreding wordt na ieder jaar diensttijd in dezelfde rang/functie aan de officier een volgende 
diensttijdverhoging toegekend. 
2. Na aanstelling in een hogere rang/functie vervallen de verworven diensttijdverhogingen. In de 
nieuwe rang/functie begint de officier met de aanvangsgage. Indien de aanvangsgage lager is dan de 
gage voor promotie, dan worden zoveel diensttijdverhogingen toegekend totdat de gage hoger is dan 
de werknemer genoot voor promotie.  
3. Na aanstelling in een hogere rang/functie wordt na elk jaar diensttijd in dezelfde rang/functie aan de 
officier een volgende diensttijdverhoging toegekend. 
 

 

Artikel 6 Tijdelijk dienstdoen in een hogere rang 
 
Onder het dienstdoen in een hogere rang wordt verstaan het op aanwijzing van de werkgever 
vervullen van een functie aan boord in een andere rang dan die waarin de schepeling is aangesteld. 
Het dienstdoen in een hogere rang geldt niet als onderbreking van de dienst in de aangestelde rang. 
Voor de periode dat de werknemer in een hogere rang dan de aangestelde rang dienstdoet, vindt 
indeling plaats in de bij die hogere rang behorende loongroep. Het opgebouwde verlof gedurende de 
periode van het dienstdoen in de hogere rang wordt volgens de gage van de hogere rang opgebouwd.  
Indien een werknemer 5 maanden of langer in een hogere rang heeft dienst gedaan, dan vindt 
aanstelling in de hogere rang plaats. 
 

 

Artikel 7 Mentorpremie 
 
Indien een officier als mentor is aangewezen en hij de hem toegewezen stagenemer zo goed mogelijk 
(dit ter beoordeling van de kapitein) heeft begeleid, zal werkgever hem een premie toekennen als 
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compensatie voor de aan deze begeleiding bestede tijd. 
De hoogte van de premie bedraagt € 200,-- bruto per maand. Gedeelten van een maand pro rata. De 
kapitein bepaalt welke officier voor de begeleiding zorgdraagt. 
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C. De aanstelling 

 

 

Artikel 8 Arbeidsovereenkomst 
 
8.1 
De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd onder vermelding van de 
datum waarop het dienstverband begint, alsmede van de functie en de rang waarin de officier zal 
dienstdoen. Eén exemplaar wordt aan de werknemer overhandigd. 
 
8.2 
In afwijking van het bepaalde in 8.1 kunnen één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd worden aangegaan, zoals bepaald in 8.4. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van 8.3, gaat 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over in één voor onbepaalde tijd, tenzij de termijn van de 
eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter is dan één maand. 
 
8.3 
Eén maand voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 
maanden dient de werkgever, de werknemer schriftelijk te bevestigen, dat: 

 de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van die bepaalde tijd wordt verlengd met de 
nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of 

 de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beëindigd in de eerste haven welke het schip 
aandoet na afloop van die bepaalde tijd. 

 
8.4 
Een officier kan meerdere malen op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst worden 
genomen, met inachtneming van het volgende: 

 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar direct of binnen niet meer dan  

 3 maanden opvolgen, vormen een "ketting". 

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

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

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

 
8.5 
In de arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen, voor zover wettelijk is toegestaan. 
 
8.6 
Indien, in afwijking van het bepaalde in 8.1, de aard van de bedrijfsvoering of de uitoefening van 
bijzondere vaarten afwijkende functiebenamingen noodzakelijk maken zullen partijen bij de CAO, 
nadat de werkgever omtrent de afwijkende functies de benodigde informatie heeft verschaft, tot loon-
groepsindeling overgaan. 
 
8.7 
Zonder de toestemming van de werkgever is het de werknemer niet toegestaan, tijdens verlof, 
zodanige nevenwerkzaamheden te verrichten dat hij daardoor niet aan zijn verplichtingen welke 
voortvloeien uit de individuele arbeidsovereenkomst kan voldoen. 
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D. Arbeid en verlof 
 
  

Artikel 9 Arbeid 
 
9.1 
Onder arbeid wordt verstaan: de te verrichten werkzaamheden op door de werkgever aan te wijzen 
schepen onder Nederlandse vlag. 
De kapitein, of namens deze de betrokken chef van dienst, regelt de aanvang van de arbeidsdag, de 
duur van de rusttijden, alsmede de onderbrekingen voor het gebruiken van maaltijden. 
 
9.2 
De werknemer wordt geacht 183 dagen per kalenderjaar aan boord te zijn. Deze dagen worden 
opgedeeld in vaarperiodes van 7 weken. Voor iedere vaardag wordt een verlofdag, inclusief 49 
kalenderdagen periodiek verlof, toegekend. 
Positief verlof kan ontstaan wanneer de officier meer dan 183 dagen per kalenderjaar aan boord is 
geweest. Werkgever zal er naar streven de te veel gevaren dagen in verlof te compenseren.  
 
 
Wanneer dit niet mogelijk is en het aantal verlofdagen op de laatste dag van de maand meer dan 80 
dagen bedraagt, dan worden de verlofdagen teruggebracht naar 65 dagen door het aantal verlofdagen 
boven de 65 dagen uit te betalen. 
Wanneer de officier minder dan 183 dagen per kalenderjaar aan boord is geweest zullen deze dagen 
tijdens zijn dienstverband wanneer mogelijk met vaardagen worden gecompenseerd. Wanneer de 
officier bij het einde van het dienstverband te weinig dagen aan boord is geweest dan komen de te 
weinig gevaren dagen te vervallen. Wanneer de officier bij het einde van het dienstverband te weinig 
dagen aan boord is geweest doordat hij op zijn verzoek vrij heeft genomen buiten zijn verlofperiode, 
terwijl de gage voor deze dagen aan hem is uitbetaald, dan zullen deze dagen bij het einde van het 
dienstverband worden verrekend. 
 
9.3 
Van de verlofdagen worden 10 zogenaamde werkgeversdagen benoemd. Deze dagen kunnen door de 
werkgever worden aangewezen voor het volgen van cursussen. Wanneer in een kalenderjaar meer 
dan 10 werkgeversdagen worden benut, dan worden de meerdere dagen met één verlofdag per dag 
gecompenseerd. 
 
9.4 
De vaarperiodes van 7 weken kunnen een uitloop cq. inloop hebben van maximaal 7 kalenderdagen, 
onder voorbehoud van overmacht vanwege extreme omstandigheden. De officier dient derhalve 7 
kalenderdagen voor de aanvang van zijn vaarperiode en 7 kalenderdagen na zijn vaarperiode 
beschikbaar te zijn. Indien door omstandigheden de werkgever genoodzaakt is de officier binnen en 
termijn van 7 kalenderdagen voordat het verlof is verstreken op te roepen voor aanmonstering, is de 
officier verplicht aan deze oproep te voldoen. 
 
9.5 
Reisdagen tot een maximum van 1 dag bij aanmonstering worden als vaardagen aangemerkt, 
reisdagen tot een maximum van 1 dag bij afmonstering van het schip zijn eveneens vaardagen. 
 

 

Artikel 10 Arbeidsongeschiktheid 
 
10.1 
Officieren die door ziekte of ongeval verhinderd zijn te werken, zijn verplicht dit op de eerste dag van 
arbeidsongeschiktheid te melden, indien aan de wal aan de afdeling Personeelszaken en indien aan 
boord aan de kapitein. 
 
10.2 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid de 
(wettelijke) uitkering gesuppleerd tot de voor de officier geldende maandgage. Het tweede jaar van 
volledige arbeidsongeschiktheid zal tot 70% worden gesuppleerd, waarna de suppletie stopt. 
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10.3 
Tijdens arbeidsongeschiktheid zal gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode verlof over 49 
kalenderdagen per jaar worden opgebouwd, in het geval de officier zijn werkzaamheden hervat binnen 
2 jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Indien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid na een periode van 2 jaar wordt ontbonden, blijft de opbouw van verlof beperkt 
tot de laatste 6 maanden van het dienstverband. 
 

 

Artikel 11 Zorg en welzijn 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever zorg te dragen voor een werkomgeving waarin de 
officier veilig zijn functie kan uitoefenen en zich verder kan ontplooien. Daarnaast biedt werkgever een 
aantal voorzieningen voor specifieke omstandigheden waarin de officier zich tijdelijk of blijvend kan 
bevinden en die een belemmering kunnen vormen voor een volledige dienstuitoefening.  
Hierbij moet gedacht worden aan omstandigheden die te maken hebben met ouderschap, officiële 
gebeurtenissen, ernstige ziekte en overlijden in de naaste omgeving van de officier, in het in zicht 
komen van de pensioengerechtigde leeftijd van de officier en van door de overheid voorgeschreven 
verplichtingen. Zonder de voorzieningen verder te omschrijven kan de officier er een beroep op doen, 
waarna werkgever een besluit op toekenning zal nemen. Wat in de praktijk er op neer zal komen dat in 
individuele gevallen na kennisgeving de officier vrijgesteld wordt van werk (al of niet betaald) voor een 
periode die door werkgever naar alle redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld. 
 

 

Artikel 12 Beoordelingsrapport  
 
Wanneer de officier (m.u.v. HWTK en 1

e
 stuurman) afmonstert en meer dan 4 weken met dezelfde 

kapitein aan boord is geweest stelt de kapitein een beoordelingsrapport op. Wanneer de kapitein 
afmonstert stelt hij beoordelingsrapporten op voor alle officieren (m.u.v. HWTK en 1

e
 stuurman) 

waarmee hij meer dan 4 weken aan boord is geweest. 
Alle schriftelijk beoordelingsrapporten worden mede ondertekend door de betrokkene. Indien de 
betrokkene weigert te tekenen, wordt hiervan in het rapport melding gemaakt. 
De beoordeling van de HWTK en 1

e
 stuurman wordt gedaan door het management van de Clearwater 

Group op basis van de targets die zijn vastgelegd tijdens het evaluatiegesprek. 
 

 

Artikel 13 Verbinding met de wal 
 
Wanneer een schip langer dan 24 uren in de haven of op de rede ten anker ligt, zal de kapitein voor 
kosteloze verbinding met de wal zorgdragen, tenzij bijzondere omstandigheden zulks beletten. 
De kapitein bepaalt op welke tijdstippen afvaarten van boord en van de wal zullen plaatsvinden. 
 
 



Reglement officieren Clearwater Group (1 april 2010 – 31 maart 2011) 10 

E. Vergoedingen 
 
 

Artikel 14 Reiskosten 
 
De reiskosten voor trein (2

e
 klasse) en/of streekvervoer van de in Nederland verblijvende officier naar 

de plaats waar hij wordt aan- of afgemonsterd worden volledig vergoed na overlegging van de 
originele reisdocumenten. Taxikosten worden alleen door de werkgever vergoed indien hiervoor van te 
voren toestemming is verkregen. 
Reist men niet met het openbaar vervoer, maar met eigen vervoer, dan worden de reiskosten vergoed 
met een bedrag vermenigvuldigd met het aantal kilometers tussen de woonplaats in Nederland en 
ligplaats of terug tot maximaal 150 km per keer. Dit bedrag bedraagt voor 2010 en 2011 € 0,19, dit 
bedrag is inclusief tolgelden, oversteek per veerpont, parkeerkosten ed. 
Indien de reistijd tussen woonplaats in Nederland en ligplaats, enkele reis, langer is dan 5 uur mogen 
de kosten voor een versnapering tot maximaal € 15,-- worden gedeclareerd. Hiervoor moet een bewijs 
van aankoop worden overhandigd. 
 

 

Artikel 15 Kosten van communicatie met “huisgenoten” 
 
15.1 
Officieren kunnen tijdens de reis brieven naar "huisgenoten" (tot een gewicht van maximaal 20 gram 
per brief) ongefrankeerd aan boord voor verzending aanleveren.  
De rederij is verantwoordelijk voor de snelste verzending naar geadresseerde en draagt alle porto-
kosten. 
Werkgever zal de gelegenheid om aan boord e-mail te kunnen versturen en lezen (hotmails, gmails, 

webmails zonder bijlage) onderzoeken en wanneer mogelijk installeren tijdens de CAO looptijd. 

 
15.2 
Post bestemd voor officieren, kunnen (voldoende gefrankeerd voor verzending naar het kantoor) door 
"huisgenoten" worden verzonden. De werkgever zorgt, op haar kosten, voor verzending naar het 
schip. 
 
15.3 
Het begrip "huisgenoten" moet ruim worden geïnterpreteerd. Hiertoe dienen bijvoorbeeld ook de 
ouders van een gehuwde officier te worden gerekend. 
 

 

Artikel 16 Vaarbevoegdheidsbewijzen 
 
De kosten verbonden aan het verkrijgen van de vaarbevoegdheidsbewijzen komen volledig voor 
rekening van werkgever. 
 

 

Artikel 17 Lichamelijke keuring en keuring van ogen en oren 

 
De kosten verbonden aan de twee-jaarlijkse lichamelijke keuring en de keuring van ogen en oren 
komen voor de rekening van werkgever, indien de werknemer reeds bij hem in dienst is. 

 

 

Artikel 18 Uitkering bij verjaardag, jubilea en pensionering 
 
18.1 
Bij de verjaardag van de officier wordt een bedrag a € 95,-- bruto uitgekeerd. 
 
18.2 
Bij het bereiken van het 12 ½ -jarige dienstverband wordt aan de officier een kwart maandgage 
uitgekeerd. 
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18.3 
Bij uitdiensttreding wegens (pré-)pensionering wordt de officier een afscheidsreceptie aangeboden. 
 

 

Artikel 19 Uitkering bij overlijden 
 
19.1 
Bij overlijden van de officier voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt aan de 
nagelaten betrekkingen van de officier, als bedoeld in artikel 7:674 van het BW, de maandgage over 
de maand van overlijden uitbetaald. Tevens wordt aan hen een uitkering van driemaal de maandgage 
gedaan. 
  
19.2 
Op bovengenoemde uitkeringen worden in mindering gebracht de eventuele uitkeringen ingevolge de 
Ziektewet, de WAO en de WIA. 
 

 

Artikel 20 Bijdrage ziektekostenverzekering 
 
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de officier een bijdrage in de ziektekostenverzekering van  
€ 15,00 bruto per maand. Dit bedrag wordt uitgekeerd zolang de procentuele werkgeverspremie voor 
de zorgverzekeringswet 0,0% is. 
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F. Regelingen 

 

 

Artikel 21 Molestregeling (vervallen) 
 
Wegens de onmogelijkheid om sinds de aanslagen in New York molest te verzekeren is dit artikel 21 
onuitvoerbaar geworden en is daarom geschrapt. Werkgever benadrukt dat in voorkomende 
(onverhoopte) gevallen de Clearwater Group zich als vanzelfsprekend als goed werkgever zal 
opstellen. 
 
 

Artikel 22 Oorlogstoeslagregeling 
 
22.1 
Officieren die onder de werkingssfeer van de CAO vallen, en die dienstdoen op schepen in een gebied 
waar oorlogshandelingen plaats hebben of daarmede vergelijkbare omstandigheden heersen, hebben 
per dag recht op een toeslag van 100% van de daggage volgens de dienstreglementen. 
Het dienstdoen op schepen in een gebied waar oorlogshandelingen plaats vinden dient op vrijwillige 
basis te gebeuren. 
 
22.2 
De geografische begrenzing van het onder 22.1 bedoelde gebied en het tijdstip waarop het recht op de 
toeslag ingaat en eindigt wordt vastgesteld door partijen bij de CAO binnen een zo kort mogelijke 
termijn nadat één der partijen de wens daartoe aan de andere partij heeft bekend gemaakt. 
 
22.3 
Aanspraak op de toeslag bestaat voor de dag van aankomst, voor elke volgende dag dat het schip 
zich in het gebied bevindt en voor de dag van vertrek, met een minimum van vijf dagen, met dien 
verstande, dat één en dezelfde dag nooit meer dan eenmaal mede telt. 
 
22.4 
Deze overeenkomst laat onverlet het bepaalde in artikel 437 van het Wetboek van Koophandel. 

  

 

Artikel 23 Spaarloon / levensloopsparen 
 
Iedere werknemer kan aan de spaarloonregeling of de levensloopspaarregeling deelnemen. Informatie 
over deelname en de voorwaarden van deelname in één van deze regelingen is op de afdeling PZ 
verkrijgbaar. 

 

 

Artikel 24 Werkkleding 
 
De Clearwater Group kent een reglement werkkleding dat deel uitmaakt van deze CAO. De door de 
Clearwater Group gemaakte kosten voor de werkkleding moeten worden gezien als een renteloos 
voorschot dat door de werknemer pro rata moet worden terugbetaald als het dienstverband met de 
rederij wordt verbroken voordat de verwachte levensduur van de werkkleding verstreken is. 

 

 

Artikel 25 Wet Verbetering Poortwachter 
 
In aanvulling op de Wet Verbetering Poortwachter hebben partijen bij deze CAO de navolgende 
aanbeveling opgesteld: 
 
- 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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- 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. 

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

 
- 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 arbeidsvoorwaarden.  
 
- Als herplaatsing in de eigen functie niet of vooralsnog niet mogelijk is, zal herplaatsing in een 

andere passende functie binnen dezelfde onderneming worden nagestreefd. 
 

- 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. 

 
- 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 26 Studiekostenregeling 
 
26.1.1 Verplichte cursussen of opleidingen 
Cursussen of opleidingen die de officier dient te volgen voor het behoud van zijn 
vaarbevoegdheidsbewijs of die in zijn rang verplicht gesteld zijn, worden volledig door de werkgever 
bekostigd. Op deze cursussen en opleidingen is de terugbetaalregeling zoals genoemd in artikel 
26.2.5 ook van toepassing indien werknemer uit dienst treedt op eigen verzoek of eigen toedoen. 
 
26.1.2 
De reis- en verlijfkosten gedurende deze verplichte cursussen of opleidingen worden door de 
werkgever volledig bekostigd. Onder verblijfkosten wordt tevens verstaan het ontbijt, lunch en diner op 
basis van het dagmenu en 2 drankjes. 
 
26.2.1 Cursussen of opleidingen op eigen verzoek 
De werkgever zal de officier op diens verzoek in de gelegenheid stellen cursussen en opleidingen te 
volgen, mits deze redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van diens functie door de 
werknemer.  
 
26.2.2 
Wanneer de cursus of opleiding verband houdt met de huidige of toekomstige werkzaamheden van de 
officier zal een studietoelage worden verleend. 
 
26.2.3 
De reis- en verblijfkosten gedurende de cursus op opleiding die op eigen verzoek wordt gevolgd wordt 
niet door de werkgever bekostigd. 
 
26.2.4 
Wanneer de werknemer de cursus of opleiding niet afmaakt of niet slaagt voor het eventueel daaraan 
verbonden examen komen de kosten van deze cursus voor rekening van de werknemer.  
 
26.2.5 
Bij uitdiensttreding van de officier (om wat voor reden dan ook) binnen 24 maanden nadat een cursus 
is afgerond, is de werknemer op verzoek van de werkgever gehouden de studiekosten proportioneel 
aan haar terug te betalen, met uitzondering van het gedeelte dat reeds door het O&O-fonds is 
vergoed. 
Hierbij wordt deze studieschuld over de genoemde 24 maanden elke maand met 1/24

e
 deel 

verminderd. 
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26.3 SMBW, SWK, MBO Maroff 
De werknemer kan een verzoek indienen de opleiding SMBW, SWK of MBO Maroff te volgen. In een 
studieovereenkomst die wordt afgesloten naast de bestaande arbeidsovereenkomst worden de 
geldende bepalingen vermeld. 
 

 

Artikel 27 Repatriëringsregeling bij ziekte, etc. van naaste verwanten 
 
In geval van ernstige ziekte met mogelijk levensgevaar, respectievelijk overlijden van partner, 
kinderen, (schoon-)ouders, broers/zwagers en/of  (schoon-)zussen, zullen de kosten van eventuele 
repatriëring van de officier en de eventuele uitzending van een plaatsvervanger voor 100% door de 
werkgever worden gedragen. Onder kinderen worden in de zin van deze regeling ook verstaan de 
wettige c.q. gewettigde pleeg- of stiefkinderen. Onder de kosten van repatriëring worden alle hiermee 
verbandhoudende kosten gerekend. 
De vraag of er sprake is van mogelijk levensgevaar is afhankelijk van het overleg tussen de 
behandelend arts en de bedrijfsarts van de Arbo-dienst. 
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G. Beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomst 
 
 

Artikel 28 Algemene bepalingen 
 
De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. 
In afwijking van het bepaalde in de artikel 7: 672 BW kan elk der partijen de arbeidsovereenkomst 
beëindigen - onafhankelijk van de tijd, welke zij heeft geduurd - met inachtneming van de 
opzeggingstermijnen vermeld in de volgende artikelen. 
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de opzeggingstermijn, 
zodra het schip zich bevindt in een haven waar het laadt of lost. 
  

 

Artikel 29 Ziekte, militaire dienst of andere overheidsdienst 
 
De rederij mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de schepeling ongeschikt is tot het verrichten van 
zijn arbeid, noch gedurende de tijd dat de schepeling verhinderd is zijn arbeid te verrichten, omdat hij, 
anders dan met het oogmerk om de krijgsdienst of andere overheidsdienst bij wijze van beroep te 
verrichten, een verplichting naleeft, hem opgelegd door de wet, of voortvloeiende uit een verbintenis 
door hem, jegens de overheid aangegaan ten aanzien van 's lands verdediging of bescherming van de 
openbare orde, tenzij de ongeschiktheid of verhindering tenminste twee jaren heeft geduurd. 
 

 

Artikel 30 Beëindiging in het buitenland 
 
Indien de arbeidsovereenkomst door opzegging, met inachtneming van de voorgeschreven termijn in 
het buitenland eindigt, heeft de officier recht op vrij vervoer naar Nederland. Dit recht vervalt indien de 
officier niet binnen een door werkgever in redelijkheid te bepalen termijn de thuisreis aanvaardt. De 
officier heeft recht op gage tot en met de dag, waarop hij langs de aangegeven weg in Nederland 
terugkeert of teruggekeerd had kunnen zijn. Werkgever wijst de kortst mogelijke weg aan. 

 

 

Artikel 31 Opzegtermijn 

 
31.1 
Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, bedraagt de opzegtermijn 
bedoeld in artikel 30: 
Voor de officier:  7 weken 
Voor de werkgever: 7 weken 
 
31.2 
De officier maakt, indien werkgever dit verlangt, ook na de opzegging, gedurende de opzegtermijn een 
of meerdere reizen of gedeelten daarvan mee, mits mag worden verwacht, dat hij bij het verstrijken 
van de opzegtermijn in Nederland kan zijn teruggekeerd. 

 

 

Artikel 32 Afrekening bij beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomst 
 
De werknemer heeft recht op betaling van de hem eventueel nog toekomende gage en 
vakantietoeslag. 
 

 

Artikel 33 Pensioenregeling 

 
Officieren die voldoen aan de criteria gesteld door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 
Koopvaardij nemen deel aan de flexibele pensioenregeling van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij. 
De pensioenregeling is te zien op de website www.koopvaardij.nl en kan opgevraagd worden bij de 
afdeling Personeelszaken. 
 

http://www.koopvaardij.nl/
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Artikel 34 Getuigschrift 
 
Werknemers hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een getuigschrift als 
bedoeld in artikel 7: 656 BW. 
 

 

Artikel 35 Afvloeiingsregeling 
 
Werkgever zal ingeval van liquidatie of inkrimping of ingeval van fusie of reorganisatie, voor de af te 
vloeien officieren een afvloeiingsregeling met de werknemersorganisatie overeen komen. 
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H. Beëindiging der collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 

Artikel 36 beëindiging CAO 
 
Ingeval van beëindiging der collectieve arbeidsovereenkomst, bij welke dit reglement een bijlage 
vormt, zonder dat die overeenkomst door een nieuwe wordt vervangen, blijven op de dan lopende 
individuele arbeidsovereenkomst de bepalingen van dit reglement van toepassing, totdat het 
dienstverband is beëindigd. 
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I.  Overige regelingen 

 

 
Artikel 37     Documenten die alle zeevarenden bij zich dienen te hebben gedurende de vaart. 

 
- kopie van de arbeidsovereenkomst 

- origineel paspoort 

- originele vaarbewijzen 

- originele of kopie van certificaten 

- kopie van diploma’s 

- monsterboekje  

- alle zaken die genoemd worden door de ILO/ Maritime Labour Convention, 2006. 

 

 

Artikel 38    Vakbond 
 

- Vakbondscontributie zal met ingang van 1 januari 2011 op verzoek van de werknemer worden 

verwerkt d.m.v. loonadministratie. 

- Vakbondsactiviteiten kunnen plaatsvinden gedurende de werkgeversdagen. Indien hiervoor 

binnen de gestelde werkgeversdagen geen ruimte meer is, zal daarvoor jaarlijks 1 extra dag 

worden doorbetaald. 
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BIJLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                

Gagetabel HWTK ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011         

excellerend gebied             

    Groep C   Groep B   Groep A   

    per 1 april 2010   per 1 april 2010   
per 1 april 
2010   

Periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%   4%   8% 

1 3.851 3.899   4.005   4.159   

2 3.951 4.000   4.109   4.267   

3 4.051 4.102   4.213   4.375   

4 4.151 4.203   4.317   4.483   

5 4.251 4.304   4.421   4.591   

6 4.351 4.405   4.525   4.699   

7 4.451 4.507   4.629   4.807   

8 4.551 4.608   4.733   4.915   

9 4.651 4.709   4.837   5.023   

10 4.801 4.861   4.993   5.185   

11  5.001   5.158   5.374   

12  5.144   5.328   5.570   

13     5.504   5.774   

14        5.985   

15        6.203   
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getabel 3e WTK ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011         

excellerend gebied             

                

    per 1 april 2010           

periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%         

1 2.215 2.243           

2 2.290 2.319           

3 2.365 2.395           

4 2.440 2.471           

5 2.515 2.546           

6 2.590 2.622           

7 2.665 2.698           

8  2.776           

9  2.856           

10  2.938           

  
 
 
 
 
               

                

                

Gagetabel 2e WTK ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011         

excellerend gebied             

                

    per 1 april 2010           

periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%         

1 2.704 2.738           

2 2.829 2.864           

3 2.954 2.991           

4 3.079 3.117           

5 3.204 3.244           

6 3.329 3.371           

7 3.454 3.497           

8 3.579 3.624           

9 3.704 3.750           

10 3.829 3.877           

11  3.988           

12  4.103           

13  4.221           
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Gagetabel 1e Stuurman ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011       

excellerend gebied             

    Groep C   Groep B   Groep A   

    per 1 april 2010   per 1 april 2010   
per 1 april 
2010   

Periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%   4%   8% 

1 2.996 3.033   3.116   3.236   

2 3.051 3.089   3.173   3.295   

3 3.128 3.167   3.253   3.378   

4 3.205 3.245   3.333   3.461   

5 3.305 3.346   3.437   3.569   

6 3.425 3.468   3.562   3.699   

7 3.545 3.589   3.687   3.829   

8 3.665 3.711   3.812   3.958   

9 3.785 3.832   3.936   4.088   

10 3.905 3.954   4.061   4.217   

11  4.067   4.220   4.382   

12  4.184   4.384   4.553   

13     4.555   4.730   

14        4.915   

15        5.106   
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Gagetabel 2e Stuurman ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011       

excellerend gebied             

                

    per 1 april 2010           

periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%         

1 2.457 2.488           

2 2.532 2.564           

3 2.607 2.640           

4 2.682 2.716           

5 2.757 2.791           

6 2.832 2.867           

7 2.907 2.943           

8 2.982 3.019           

9 3.057 3.095           

10 3.132 3.171           

11  3.262           

12  3.356           

13  3.452           

                

  

  
 
             

 

Gagetabel 3e Stuurman ingaande 1 april 2010 t/m 31 maart 2011       

excellerend gebied             

                

    per 1 april 2010           

periodiek t/m 31 maart 2010 tov 2009/2010 + 1,25%         

1 2.005 2.030           

2 2.080 2.106           

3 2.155 2.182           

4 2.230 2.258           

5 2.305 2.334           

6 2.380 2.410           

7 2.455 2.486           

8  2.557           

9  2.631           

10  2.706           
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A. Algemeen 
 
 

Artikel 1 Definities 
     
"Scheepsgezellen", hierna te noemen gezellen: alle schepelingen beneden de rang van officier. 
 
"Maandgage": de in artikel 3 bedoelde gage. 
 
"Daggage": 1/365 x 12 x de maandgage. 
 
"Etmaal": een periode van middernacht tot de volgende middernacht. 
 
“Partner”: de maatschappelijk algemeen aanvaard samenlevingsvorm, waarbij geen wettelijk huwelijk 
is of kan worden gesloten.  
 
“CAO”: de Collectieve Arbeidsovereenkomst van Clearcrystal V.O.F. 
 
“Werkgever”: Clearcrystal V.O.F., hierna te noemen Clearwater Group 
 

 

Artikel 2 Partijen 
 
Partijen waartussen de CAO is afgesloten zijn Clearwater Group, gevestigd te Alblasserdam, en 
Nautilus International, gevestigd te Rotterdam. 
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B. Loonvoorwaarden  

 
 

Artikel 3a Verhoging van de gages / tredes / werkgelegenheid 
 

 

Alle gages worden ingaande 1 april 2010 verhoogd met 1,25%. Correctie vanaf 1 april 2010 vindt 
plaats door betaling van een bruto totaal correctiebedrag.  
Gedurende de looptijd van onderhavige afspraken (tot 1 april 2011) wordt daarmee door werkgever de 
toezegging gedaan de werkgelegenheid te behouden, tenzij de omstandigheden ten opzichte van het 
moment van overeenstemming over de CAO’s binnen Clearcrystal V.O.F. onverwacht en zeer 
aanzienlijk wijzigen. 

 
Elk jaar per 1 januari (en niet door het jaar heen zoals voor 1 april 2010 bepaald) vindt voor alle 
zeevarenden een tredenverhoging plaats tot de maximale positie is bereikt.  
 
Tredenverhoging vindt alleen plaats indien er sprake is van een dienstverband dat al op 1 juli van het 
voorgaande jaar bestond en er in de laatste 6 maanden van het voorgaande jaar geen 
salarisverhoging heeft plaatsgehad. 
 
De gagetabel van gezellen wordt verhoogd met de algemene verhoging van 1,25% per 1 april 2010. 
 

 

Artikel 3b Loongroepen 

 

 

3b.1 
Loongroep Functie 
I  Aankomend matroos met minder dan één jaar diensttijd.  
   Gezel MK met minder dan één jaar diensttijd. 
II Aankomend matroos zonder diploma met meer dan één jaar diensttijd (*1) 
 Gezel MK zonder diploma met meer dan één jaar diensttijd 
   Matroos zonder diploma volmatroos + matroos/motordrijver 
III  Voorman matroos; matroos-pompman; gediplomeerd matroos; matroos-kok, kok; 

motorman; aankomend matroos met diploma (*2) en meer dan één jaar diensttijd (*1); 
gezel MK met diploma (*2) en meer dan één jaar diensttijd 

-  Bootsman 
 
*1 Na uiterlijk drie dienstjaren dient de aankomend matroos tot matroos te worden bevorderd. 
 
*2 Onder gediplomeerd aankomend matroos of gezel MK wordt verstaan; de aankomend matroos in 

het bezit van een diploma LZS; danwel hoger zeevaart gerichte diploma's; 
de gezel MK in het bezit van het diploma LTS afdeling metaal, danwel hogere zeevaart gerichte 
diploma's. 

 
3b.2 
De gage van de in een loongroep ingedeelde gezel wordt vastgesteld aan de hand van de gagetabel in 
de bijlage. 
 
3b.3  
Werknemer ontvangt een overwerkvergoeding van 40% van de bruto maandgage indien aan boord. 
 
3b.4 
De werknemer bouwt over elke maand 8% vakantiegeld van het in de betreffende maand geldende 
maandgage op. Voor gedeelten van een maand pro rato. De vakantietoeslag wordt met 
terugwerkende kracht in mei en november uitbetaald. 
 
3b.5 
De matroos die tijdens de dienst aan boord door de kapitein is aangewezen als bootsman, ontvangt 
tijdens de dienst aan boord naast de vergoeding van 3.3 een vaste toeslag van € 350,00 bruto per 
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maand. Gedeelten van een maand pro-rata). 
 
3b.6 
Wanneer een schepeling ingevolge promotie in een hogere loongroep wordt ingedeeld, vervallen de 
tot dan toe verworven diensttijdverhogingen. In de nieuwe loongroep begint de schepeling met de aan-
vangsgage. Indien deze gage lager is dan de gage voor promotie, dan worden zoveel 
diensttijdverhogingen toegekend totdat de gage hoger is dan die de schepeling genoot voor promotie. 
Vervolgens wordt na ieder jaar diensttijd de volgende dienstverhoging toegekend. 
 
3b.7 
Het deel van de pensioenpremie, welke ten laste van de werknemer komt, kan op het loon worden 
gekort. 
 

 

Artikel 4 Diensttijdverhogingen per 1 januari van elk jaar 
 

 Aan de schepeling wordt bij indiensttreding, in de voor hem geldende gagetabel, 
diensttijdverhogingen toegekend op basis van het aantal jaren dat in dezelfde rang/functie in de 
handelsvaart is dienst gedaan. 

 Voor de scheepsgezel met diensttijd als matroos binnenvaart wordt de helft van de als zodanig 
verkregen diensttijd meegeteld voor het aantal diensttijdverhogingen. Dit met een maximum van 5 
jaren. 

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

 Na indiensttreding wordt vervolgens na ieder jaar diensttijd in dezelfde rang/functie aan de 
schepeling een volgende diensttijdverhoging toegekend. 

 Bij onderbreking van de dienst met toestemming van de rederij worden de diensttijden bij dezelfde 
rederij voor en onmiddellijk na onderbreking geacht aaneen te sluiten. 

 Eveneens worden de diensttijden bij dezelfde rederij geacht aaneen te sluiten, indien een 
schepeling wederom een dienstverband aangaat binnen 12 maanden nadat zijn voorgaand dienst-
verband met die rederij is geëindigd anders dan wegens wangedrag of anders dan op eigen 
verzoek. 
 

 

Artikel 5 Tijdelijk dienstdoen in een hogere rang 
 
Onder het dienstdoen in een hogere rang wordt verstaan het op aanwijzing van de werkgever 
vervullen van een functie aan boord in een andere rang dan die waarin de schepeling is aangesteld. 
Het dienstdoen in een hogere rang geldt niet als onderbreking van de dienst in de aangestelde rang. 
Voor de periode dat de werknemer in een hogere rang dan de aangestelde rang dienstdoet, vindt 
indeling plaats in de bij die hogere rang behorende loongroep.  
Indien een werknemer 5 maanden of langer in een hogere rang heeft dienst gedaan, dan vindt 
aanstelling in de hogere rang plaats. 
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C. De aanstelling 

 

 

Artikel 6 Arbeidsovereenkomst 
 
6.1 
De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd onder vermelding van de 
datum waarop het dienstverband begint, alsmede van de functie en de rang waarin de gezel zal 
dienstdoen. Eén exemplaar wordt aan de werknemer overhandigd. 
 
6.2 
In afwijking van het bepaalde in 6.1 kunnen één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd worden aangegaan, zoals bepaald in 6.4. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van 6.3, gaat 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over in één voor onbepaalde tijd, tenzij de termijn van de 
eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter is dan één maand. 
 
6.3 
Eén maand voor de einddatum van elke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 
maanden dient de werkgever, de werknemer schriftelijk te bevestigen, dat: 

 de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van die bepaalde tijd wordt verlengd met de 
nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of 

 de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beëindigd in de eerste haven welke het schip 
aandoet na afloop van die bepaalde tijd. 

 
6.4 
Een gezel kan meerdere malen op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst worden 
genomen, met inachtneming van het volgende: 

 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar direct of binnen niet meer dan 3 maanden 
opvolgen, vormen een "ketting". 

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

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

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

 
6.5 
In de arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen, voor zover wettelijk is toegestaan. 
 
6.6 
Indien, in afwijking van het bepaalde in 6.1, de aard van de bedrijfsvoering of de uitoefening van 
bijzondere vaarten afwijkende functiebenamingen noodzakelijk maken zullen partijen bij de CAO, 
nadat de werkgever omtrent de afwijkende functies de benodigde informatie heeft verschaft, tot loon-
groepsindeling overgaan. 
 
6.7 
Zonder de toestemming van de werkgever is het de werknemer niet toegestaan, tijdens verlof, 
zodanige nevenwerkzaamheden te verrichten dat hij daardoor niet aan zijn verplichtingen welke 
voortvloeien uit de individuele arbeidsovereenkomst kan voldoen. 
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D. Arbeid en verlof 
  

Artikel 7 Arbeid 
 
7.1 
Onder arbeid wordt verstaan: de te verrichten werkzaamheden op door de werkgever aan te wijzen 
schepen onder Nederlandse vlag. 
De kapitein, of namens deze de betrokken chef van dienst, regelt de aanvang van de arbeidsdag, de 
duur van de rusttijden, alsmede de onderbrekingen voor het gebruiken van maaltijden. 
 
7.2 
De gezel wordt geacht 216 dagen per kalenderjaar aan boord te zijn. Deze dagen worden ingedeeld 
op basis van het 2-op / 1-af verlofsysteem met vaarperiodes van 8 weken. Voor iedere vaardag wordt 
0,69 verlofdag toegekend, inclusief 49 kalenderdagen periodiek verlof. 
Positief verlof kan ontstaan wanneer de gezel meer dan 216 dagen per kalenderjaar aan boord is 
geweest. Werkgever zal er naar streven de te veel gevaren dagen in verlof te compenseren. Wanneer 
dit niet mogelijk is en het aantal opgebouwde verlofdagen op de laatste dag van de maand meer dan 
85 dagen bedraagt, worden de verlofdagen teruggebracht naar 75 dagen door het aantal verlofdagen 
boven de 75 dagen uit te betalen. 
Wanneer de gezel minder dan 216 dagen per kalenderjaar aan boord is geweest zullen deze dagen 
tijdens zijn dienstverband wanneer mogelijk met vaardagen worden gecompenseerd. Wanneer de 
gezel bij het einde van het dienstverband te weinig dagen aan boord is geweest dan komen de te 
weinig gevaren dagen te vervallen. Wanneer de gezel bij het einde van het dienstverband te weinig 
dagen aan boord is geweest doordat hij op zijn verzoek vrij heeft genomen buiten zijn verlofperiode, 
terwijl de gage voor deze dagen aan hem is uitbetaald, dan zullen deze dagen bij het einde van het 
dienstverband worden verrekend. 
 
7.3 
De gezel kan een verzoek indienen om het opgebouwde verlof boven 85 dagen niet uit te laten 
betalen. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. Naar aanleiding van het verzoek wordt 
bepaald of het opgebouwde verlof in tijd kan worden gecompenseerd. 
 
7.4 
De vaarperiodes van 8 weken kunnen een uitloop cq. inloop hebben van maximaal 7 kalenderdagen, 
onder voorbehoud van overmacht vanwege extreme omstandigheden. Indien door omstandigheden de 
werkgever genoodzaakt is de gezel binnen een termijn van 4 kalenderdagen voordat het verlof is 
verstreken op te roepen voor aanmonstering, is de gezel verplicht aan deze oproep te voldoen. 
 
7.5 
Reisdagen tot een maximum van 1 dag bij aanmonstering worden als vaardagen aangemerkt, 
reisdagen tot een maximum van 1 dag bij afmonstering van het schip zijn eveneens vaardagen. 
 
 

Artikel 8 Arbeidsongeschiktheid 
 
8.1 
Gezellen die door ziekte of ongeval verhinderd zijn te werken, zijn verplicht dit op de eerste dag van 
arbeidsongeschiktheid te melden, indien aan de wal aan de afdeling Personeelszaken en indien aan 
boord aan de kapitein. 
 
8.2 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid de 
(wettelijke) uitkering gesuppleerd tot de voor de gezel geldende maandgage. Het tweede jaar van 
volledige arbeidsongeschiktheid zal tot 70% (inclusief overwerk) worden gesuppleerd. 
 
 

Artikel 9 Opbouw verlof tijdens ziekte 
 
Tijdens arbeidsongeschiktheid zal gedurende de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode verlof over 49 
kalenderdagen per jaar worden opgebouwd, in het geval de gezel zijn werkzaamheden hervat binnen 
2 jaar na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Indien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige 
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arbeidsongeschiktheid na een periode van 2 jaar wordt ontbonden, blijft de opbouw van verlof beperkt 
tot de laatste 6 maanden van het dienstverband. 
 
 

Artikel 10 Zorg en welzijn 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever zorg te dragen voor een werkomgeving waarin de 
gezel veilig zijn functie kan uitoefenen en zich verder kan ontplooien. Daarnaast biedt werkgever een 
aantal voorzieningen voor specifieke omstandigheden waarin de gezel zich tijdelijk of blijvend kan 
bevinden en die een belemmering kunnen vormen voor een volledige dienstuitoefening. Hierbij moet 
gedacht worden aan omstandigheden die te maken hebben met ouderschap, officiële gebeurtenissen, 
ernstige ziekte en overlijden in de naaste omgeving van de gezel, in het in zicht komen van de 
pensioengerechtigde leeftijd van de officier en  van door de overheid voorgeschreven verplichtingen. 
Zonder de voorzieningen verder te omschrijven kan de gezel er een beroep op doen, waarna 
werkgever een besluit op toekenning zal nemen. Wat in de praktijk er op neer zal komen dat in 
individuele gevallen na kennisgeving de gezel vrijgesteld wordt van werk (al of niet betaald) voor een 
periode die door werkgever naar alle redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld. 
 
 

Artikel 11 Beoordelingsrapport 
 
Wanneer de gezel afmonstert en meer dan 4 weken met dezelfde kapitein aan boord is geweest stelt 
de kapitein een beoordelingsrapport op. Alle schriftelijk beoordelingsrapporten worden mede 
ondertekend door de betrokkene. Indien de betrokkene weigert te tekenen, wordt hiervan in het 
rapport melding gemaakt. 
 

 

Artikel 12 Verbinding met de wal 
 
Wanneer een schip langer dan 24 uren in de haven of op de rede ten anker ligt, zal de kapitein voor 
kosteloze verbinding met de wal zorgdragen, tenzij bijzondere omstandigheden zulks beletten. 
De kapitein bepaalt op welke tijdstippen afvaarten van boord en van de wal zullen plaatsvinden. 
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E. Vergoedingen 
 

 

Artikel 13 Reiskosten 
 
De reiskosten voor trein (2

e
 klasse) en/of streekvervoer van de in Nederland verblijvende gezel naar 

de plaats waar hij wordt aan- of afgemonsterd worden volledig vergoed na overlegging van de 
originele reisdocumenten.  
Taxikosten worden alleen door de werkgever vergoed indien hiervoor van te voren toestemming is 
verkregen. 
Reist men niet met het openbaar vervoer, maar met eigen vervoer, dan worden de reiskosten vergoed 
met een bedrag vermenigvuldigd met het aantal kilometers tussen de woon- c.q. verblijfplaats in 
Nederland en ligplaats of terug tot maximaal 150 km per keer. Dit bedrag bedraagt voor 2010 en 2011 
€ 0,19, dit bedrag is inclusief tolgelden, oversteek per veerpont, parkeerkosten ed. 
Indien de reistijd tussen woon- c.q. verblijfplaats in Nederland en ligplaats, enkele reis, langer is dan 5 
uur mogen de kosten voor een versnapering tot maximaal € 15,-- worden gedeclareerd. Hiervoor moet 
een bewijs van aankoop worden overhandigd. 
 
 

Artikel 14 Kosten van communicatie met “huisgenoten” 
 
14.1 
Gezellen kunnen tijdens de reis brieven naar "huisgenoten" (tot een gewicht van maximaal 20 gram 
per brief), ongefrankeerd aan boord voor verzending aanleveren. De rederij is verantwoordelijk voor de 
snelste verzending naar geadresseerde en draagt alle portokosten. 
Werkgever zal de gelegenheid om aan boord e-mail te kunnen versturen en lezen (hotmails, gmails, 

webmails zonder bijlage) onderzoeken en wanneer mogelijk installeren tijdens de CAO looptijd. 

 
14.2 
Post bestemd voor gezellen, kunnen (voldoende gefrankeerd voor verzending naar het kantoor) door 
"huisgenoten" worden verzonden. De werkgever zorgt, op haar kosten, voor verzending naar het 
schip. 
 
14.3 
Het begrip "huisgenoten" moet ruim worden geïnterpreteerd. Hiertoe dienen bijvoorbeeld ook de 
ouders van een gehuwde gezel te worden gerekend. 
 
 

Artikel 15 Vaarbevoegdheidsbewijzen 
 
De kosten verbonden aan het verkrijgen van de vaarbevoegdheidsbewijzen komen volledig voor 
rekening van werkgever. 
 
 

Artikel 16 Lichamelijke keuring en keuring van ogen en oren 

 
De kosten verbonden aan de twee-jaarlijkse lichamelijke keuring en aan de keuring van ogen en oren 
komen voor de rekening van werkgever, indien de werknemer reeds bij hem in dienst is. 

 

 

Artikel 17 Uitkering bij verjaardag, jubilea en pensionering 
 
17.1 
Bij de verjaardag van de gezel wordt een bedrag à € 95,- bruto uitgekeerd. 
 
17.2 
Bij het bereiken van het 12 1/2-jarige dienstverband wordt aan de gezel een kwart maandgage 
uitgekeerd. 
 
17.3 



Reglement scheepsgezellen Clearwater Group (1 april 2010 – 31 maart 2011) 10 

Bij uitdiensttreding wegens (pré-)pensionering wordt de gezel een afscheidsreceptie aangeboden. 
 
 

Artikel 18 Uitkering bij overlijden 
 
18.1 
Bij overlijden van de gezel voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt aan de 
nagelaten betrekkingen van de gezel, als bedoeld in artikel 7:674 van het BW, de maandgage over de 
maand van overlijden uitbetaald. Tevens wordt aan hen een uitkering van driemaal de maandgage 
gedaan. 
 
18.2 
Op bovengenoemde uitkeringen worden in mindering gebracht de eventuele uitkeringen ingevolge de 
Ziektewet, WAO en WIA. 
 
 

Artikel 19 Bijdrage ziektekostenverzekering 
 
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gezel een bijdrage in de ziektekostenverzekering van  
€ 15,00 bruto per maand. Dit bedrag wordt uitgekeerd zolang de procentuele werkgeverspremie voor 
de zorgverzekeringswet 0,0% is. 
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F. Regelingen 

 

 

Artikel 20 Molestregeling (vervallen) 
 
Wegens de onmogelijkheid om sinds de aanslagen in New York molest te verzekeren is dit artikel 20 
onuitvoerbaar geworden en is daarom geschrapt. Werkgever benadrukt dat in voorkomende 
(onverhoopte) gevallen de Clearwater Group zich als vanzelfsprekend als goed werkgever zal 
opstellen. 
 
 

Artikel 21 Oorlogstoeslagregeling 
 
21.1 
Gezellen die onder de werkingssfeer van de CAO vallen, en die dienstdoen op schepen in een gebied 
waar oorlogshandelingen plaats hebben of daarmede vergelijkbare omstandigheden heersen, hebben 
per dag recht op een toeslag van 100% van de daggage volgens de dienstreglementen. 
Het dienstdoen op schepen in een gebied waar oorlogshandelingen plaats vinden dient op vrijwillige 
basis te gebeuren. 
 
21.2 
De geografische begrenzing van het onder 21.1 bedoelde gebied en het tijdstip waarop het recht op de 
toeslag ingaat en eindigt wordt vastgesteld door partijen bij de CAO binnen een zo kort mogelijke 
termijn nadat één der partijen de wens daartoe aan de andere partij heeft bekend gemaakt. 
 
21.3 
Aanspraak op de toeslag bestaat voor de dag van aankomst, voor elke volgende dag dat het schip 
zich in het gebied bevindt en voor de dag van vertrek, met een minimum van vijf dagen, met dien 
verstande, dat één en dezelfde dag nooit meer dan eenmaal mede telt. 
 
21.4 
Deze overeenkomst laat onverlet het bepaalde in artikel 437 van het Wetboek van Koophandel. 
 

  

Artikel 22 Spaarloon / levensloopsparen 
 
Iedere werknemer kan aan de spaarloonregeling of de levensloopspaarregeling deelnemen. Informatie 
over deelname en de voorwaarden van deelname in één van deze regelingen is op de afdeling PZ 
verkrijgbaar. 
 
 

Artikel 23 Werkkleding 
 
De Clearwater Group kent een reglement werkkleding dat deel uitmaakt van deze CAO. De door de 
Clearwater Group gemaakte kosten voor de werkkleding moeten worden gezien als een renteloos 
voorschot dat door de werknemer pro rata moet worden terugbetaald als het dienstverband met de 
rederij wordt verbroken voordat de verwachte levensduur van de werkkleding verstreken is. 
 
 

Artikel 24 Wet Verbetering Poortwachter 
 
In aanvulling op de Wet Verbetering Poortwachter hebben partijen bij deze CAO de navolgende 
aanbeveling opgesteld: 
 

 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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 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. 

 

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

 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 arbeidsvoorwaarden.  

 

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

 

 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. 

 

 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 25 Studiekostenregeling 
 
25.1.1 Verplichte cursussen of opleidingen 
Cursussen of opleidingen die de gezel dient te volgen voor het behoud van zijn 
vaarbevoegdheidsbewijs of die in zijn rang verplicht gesteld zijn, worden volledig door de werkgever 
bekostigd. Op deze cursussen en opleidingen is de terugbetaalregeling zoals genoemd in artikel 
25.2.5 ook van toepassing indien werknemer uit dienst treedt op eigen verzoek of eigen toedoen. 
 
25.1.2 
De reis- en verlijfkosten gedurende deze verplichte cursussen of opleidingen worden door de 
werkgever volledig bekostigd. Onder verblijfkosten wordt tevens verstaan het ontbijt, lunch en diner op 
basis van het dagmenu en 2 drankjes. 
 
25.2.1 Cursussen of opleidingen op eigen verzoek 
De werkgever zal de gezel op diens verzoek in de gelegenheid stellen cursussen en opleidingen te 
volgen, mits deze redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van diens functie door de 
werknemer.  
 
25.2.2 
Wanneer de cursus of opleiding verband houdt met de huidige of toekomstige werkzaamheden van de 
officier zal een studietoelage worden verleend. 
 
25.2.3 
De reis- en verblijfkosten gedurende de cursus op opleiding die op eigen verzoek wordt gevolgd wordt 
niet door de werkgever bekostigd. 
 
25.2.4 
Wanneer de werknemer de cursus of opleiding niet afmaakt of niet slaagt voor het eventueel daaraan 
verbonden examen komen de kosten van deze cursus voor rekening van de werknemer.  
 
25.2.5 
Bij uitdiensttreding van de gezel (om wat voor reden dan ook) binnen 24 maanden nadat een cursus is 
afgerond, is de werknemer op verzoek van de werkgever gehouden de studiekosten proportioneel aan 
haar terug te betalen, met uitzondering van het gedeelte dat reeds door het O&O-fonds is vergoed. 
Hierbij wordt deze studieschuld over de genoemde 24 maanden elke maand met 1/24

e
 deel 
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verminderd. 
 
25.3 SMBW, SWK, MBO Maroff 
De werknemer kan een verzoek indienen de opleiding SMBW, SWK of MBO Maroff te volgen. In een 
studieovereenkomst die wordt afgesloten naast de bestaande arbeidsovereenkomst worden de 
geldende bepalingen vermeld. 
 
 

Artikel 26 Repatriëringsregeling bij ziekte, etc. van naaste verwanten 
 
In geval van ernstige ziekte met mogelijk levensgevaar, respectievelijk overlijden van partner, 
kinderen, (schoon-)ouders, broers/zwagers en/of  (schoon-)zussen, zullen de kosten van eventuele 
repatriëring van de gezel en de eventuele uitzending van een plaatsvervanger voor 100% door de 
werkgever worden gedragen. Onder kinderen worden in de zin van deze regeling ook verstaan de 
wettige c.q. gewettigde pleeg- of stiefkinderen. Onder de kosten van repatriëring worden alle hiermee 
verbandhoudende kosten gerekend. 
De vraag of er sprake is van mogelijk levensgevaar is afhankelijk van het overleg tussen de 
behandelend arts en de bedrijfsarts van de Arbo-dienst. 
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G. Beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomst 
 

 

Artikel 27 Algemene bepalingen 
 
De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. 
In afwijking van het bepaalde in de artikel 7: 672 BW kan elk der partijen de arbeidsovereenkomst 
beëindigen - onafhankelijk van de tijd, welke zij heeft geduurd - met inachtneming van de 
opzeggingstermijnen vermeld in de volgende artikelen. 
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de opzeggingstermijn, 
zodra het schip zich bevindt in een haven waar het laadt of lost. 
 
  

Artikel 28 Ziekte, militaire dienst of andere overheidsdienst 
 
De rederij mag niet opzeggen gedurende de tijd, dat de schepeling ongeschikt is tot het verrichten van 
zijn arbeid, noch gedurende de tijd dat de schepeling verhinderd is zijn arbeid te verrichten, omdat hij, 
anders dan met het oogmerk om de krijgsdienst of andere overheidsdienst bij wijze van beroep te 
verrichten, een verplichting naleeft, hem opgelegd door de wet, of voortvloeiende uit een verbintenis 
door hem, jegens de overheid aangegaan ten aanzien van 's lands verdediging of bescherming van de 
openbare orde, tenzij de ongeschiktheid of verhindering tenminste twee jaren heeft geduurd. 
 
 

Artikel 29 Beëindiging in het buitenland 
 
Indien de arbeidsovereenkomst door opzegging, met inachtneming van de voorgeschreven termijn in 
het buitenland eindigt, heeft de gezel recht op vrij vervoer naar Nederland. Dit recht vervalt indien de 
gezel niet binnen een door werkgever in redelijkheid te bepalen termijn de thuisreis aanvaardt. De 
gezel heeft recht op gage tot en met de dag, waarop hij langs de aangegeven weg in Nederland 
terugkeert of teruggekeerd had kunnen zijn. Werkgever wijst de kortst mogelijke weg aan. 
 
 

Artikel 30 Opzegtermijn 

 
30.1 
Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, bedraagt de opzegtermijn 
bedoeld in artikel 29: 
Voor de gezel:  8 weken 
Voor de werkgever: 8 weken 
 
30.2 
De gezel maakt, indien werkgever dit verlangt, ook na de opzegging, gedurende de opzegtermijn een 
of meerdere reizen of gedeelten daarvan mee, mits mag worden verwacht, dat hij bij het verstrijken 
van de opzegtermijn in Nederland kan zijn teruggekeerd. 
 

 

Artikel  31 Afrekening bij beëindiging van de individuele arbeidsovereenkomst 
 
Voorts heeft de werknemer recht op betaling van de hem eventueel nog toekomende gage en 
vakantietoeslag. 
 
 

Artikel 32 Pensionering 
 
Gezellen die voldoen aan de criteria gesteld door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 
Koopvaardij nemen deel aan de flexibele pensioenregeling van het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij. 
De pensioenregeling is te zien op de website www.koopvaardij.nl en kan opgevraagd worden bij de 
afdeling Personeelszaken. 
 

http://www.koopvaardij.nl/
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Artikel 33 Getuigschrift 
 
Werknemers hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een getuigschrift als 
bedoeld in artikel 7: 656 BW. 
 
 

Artikel 34 Afvloeiingsregeling 
 
Werkgever zal ingeval van liquidatie of inkrimping of ingeval van fusie of reorganisatie, voor de af te 
vloeien officieren een afvloeiingsregeling met de werknemersorganisatie overeen te komen. 
 
 

H. Beëindiging der collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 

Artikel 35 
 
Ingeval van beëindiging der collectieve arbeidsovereenkomst, bij welke dit reglement een bijlage 
vormt, zonder dat die overeenkomst door een nieuwe wordt vervangen, blijven op de dan lopende 
individuele arbeidsovereenkomst de bepalingen van dit reglement van toepassing, totdat het 
dienstverband is beëindigd. 
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I.  Overige regelingen 

 

 
Artikel 36  Documenten die alle zeevarenden bij zich dienen te hebben gedurende de vaart. 

 
- kopie van de arbeidsovereenkomst 

- origineel paspoort 

- originele vaarbewijzen 

- originele of kopie van certificaten 

- kopie van diploma’s 

- monsterboekje  

- alle zaken die genoemd worden door de ILO/ Maritime Labour Convention, 2006. 

 

 

Artikel 37  Vakbond 
 

- Vakbondscontributie zal met ingang van 1 januari 2011 op verzoek van de werknemer worden 

verwerkt d.m.v. loonadministratie. 

- Vakbondsactiviteiten kunnen plaatsvinden gedurende de werkgeversdagen. Indien hiervoor 

binnen de gestelde werkgeversdagen geen ruimte meer is, zal daarvoor jaarlijks 1 extra dag 

worden doorbetaald. 
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BIJLAGE 
 
 
GAGETABEL GEZELLEN INGAANDE 1 APRIL 2010 TOT EN MET 31 MAART 2011 
 
 
De gages zijn inclusief voedinggeld en tankerverhoging en exclusief vakantiegeld 
 
 
 
 

  I Anciënniteit II III 

16 jaar 649 0 1.651 1.713 

17 jaar 801 1 1.699 1.763 

18 jaar 953 2 1.747 1.812 

19 jaar 1.105 3 1.794 1.862 

20 jaar 1.257 4 1.842 1.912 

21 jaar 1.408 5 1.889 1.961 

22 jaar 1.560 6 1.937 2.011 

23 jaar e.o. 1.712 7 1.985 2.060 

    8 2.032 2.110 

    9 2.080 2.160 

    10 2.127 2.209 

 
 


	clearwater 1.pdf
	clearwater 2.pdf
	clearwater 3.pdf

