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1. Looptijd 

 

Partijen komen een looptijd van één jaar overeen, namelijk van 1 januari 2017 tot wen met 31 

december 2017. 

 

2. Verhoging garantieloon c.a. 

 

Partijen komen ingaande 1 januari 2017 een verhoging van het garantieloon, vaste 

emolumenten en vergoedingen voor de rang van matroos overeen van 1,5%; de bedragen 

voor de andere rangen worden van dat voor de rang van matroos afgeleid op de 

gebruikelijke wijze. 

 

Ten aanzien van de kledingvergoeding is afgesproken dat die € 180,00 bruto per jaar 

bedraagt. 

 

3. Ziekengeld 

 

Partijen komen ingaande 1 januari 2017 een minimum ziekengeld voor de rang van matroos 

in een voltijdse dienstbetrekking met elkaar overeen van € 2.200,00 bruto per maand.  Het 

minimum bruto ziekengeld voor de overige rangen worden van dat voor de rang van 

matroos afgeleid op de gebruikelijke wijze. 

 

4. Studie naar loonmodel 

 

Partijen komen overeen in het tweede kwartaal van 2017 een studie met elkaar uit te voeren 

naar de besomming, de verdeling van de 26,85% gage, het garantieloon, het vakantieloon, de 

vakantiebijslag, het loon bij arbeidsongeschiktheid, functieclassificatie, een mogelijk 

alternatief beloningssysteem naar aard en hoogte, en de status van CAO-bepalingen.  De 

deelnemers aan het overleg hebben voldoende zwaarte. 

 

5. Pensioenregeling 

 

Partijen komen overeen dat de beschikbare pensioenpremie met ingang van 1 januari 2017 

wordt verhoogd van 16,10% naar 16,60% van de premiegrondslag terwijl de premieverdeling 

tussen werkgever en werknemer in de verhouding 40:60 wordt vastgesteld.  Het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt dan 6,64%; het werknemersdeel van de 

pensioenpremie wordt dan 9,96%.  Het maximum premieloon wordt gesteld op € 53.701,00 

en de franchise op € 14.040,00.  

 

Verder zijn partijen overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2017 voor alle 

werknemers een ANW-verzekering zal worden afgesloten bij Pensioenfonds PGB tegen een 

premie van 2% van het daarvoor aangewezen loon (voor 2017: € 17.381,00) die geheel voor 

rekening van de werkgever komt. 

 

Deze pensioenafspraken zullen worden verwerkt in de CAO Pensioenregeling zeevisserij 

2016-2020. 
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6. Sociaal fonds trawlvisserij 

 

Partijen komen overeen dat de Redersvereniging voor de Zeevisserij voor 50% zal bijdragen 

in de kosten van projecten die in overeenstemming met de statuten van het Sociaal fonds 

voor de trawlvisserij door het bestuur van het fonds worden geaccordeerd en door dat 

bestuur als gezamenlijke projecten worden bestempeld. 

 

7. Vergoeding studiekosten 

 

Partijen komen overeen dat medische keuringen, cursussen en trainingen die vereist zijn 

voor verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen, alsmede trainingen die wettelijk of door de 

werkgever vereist zijn voor het werk van de werknemer aan boord van zeevissersvaartuigen, 

zoals de basisveiligheidstraining voor vissers, geheel voor rekening van de werkgever 

komen.  Overige opleidingen en trainingen komen voor rekening van de werknemer.  Indien 

de werkgever en de werknemer schriftelijk overeenkomen dat de werkgever in één of meer 

van de laatstbedoelde opleidingen en trainingen financieel bijdraagt, is artikel E3, lid 6, van 

de CAO van overeenkomstige toepassing indien de werkgever en de werknemer de 

terugbetalingsregeling voorafgaand aan de opleiding of training schriftelijk vastleggen.  

 

8. Persoonsgebonden opleidingsbudget 

 

Partijen komen overeen dat het persoonsgebonden opleidingsbudget op € 300,00 per jaar 

wordt gesteld en dat het geaggregeerde budget niet meer dan € 1.500,00 kan bedragen.  Een 

jaarbudget vervalt daarom na vijf jaar. 

 

9. Vakbondsbijdrage 

 

Partijen komen overeen dat de vakbondsbijdrage van de werkgever met ingang van 1 januari 

2017 met 1,5% wordt verhoogd. 

 

10. Derde werkloosheidsjaar 

 

Partijen zijn overeengekomen dat met betrekking tot het derde WW-jaar de duur en de 

opbouw van de werkloosheidsuitkering en de loongerelateerde WGA-uitkering worden 

gerepareerd conform de afspraken die hierover in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt in 

het sociaal akkoord van 2013 en de daarop gebaseerde vervolgafspraken. 

 

11. Internationale verbondenheid 

 

Partijen zijn overeengekomen dat de Redersvereniging voor de Zeevisserij € 5.000,00 zal 

bijdragen aan een visserijproject in Madagaskar dat is opgezet door de vakbond Sekrima. 


