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Resultaat cao-onderhandelingen voor de CAO voor het Zeevisbedrijf van 9 december 2016 

te Valkenburg 

Principeakkoord CAO voor het ZEEVISBEDRIJF 2017-2018 

 

Partijen bij de cao voor het Zeevisbedrijf: 

1. De Redersvereniging voor de Zeevisserij; en 

2. De Nederlandse Bond van Haringhandelaren; en 

3. CNV Vakmensen,  

zijn op 9 december jl. de navolgende aanpassingen in de cao voor het Zeevisbedrijf 

overeengekomen: 

 

Looptijd 

De CAO voor het Zeevisbedrijf heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 

2018 (24 maanden).  

 

Pensioen 

De totale pensioenpremie voor de lage regeling zal per 1 januari 2017 worden verhoogd met 

2,76% naar 12,66%, waarbij werkgevers en werknemers ieder 50% van de premie voor hun 

rekening nemen (beiden 6,33%). De maximale werkgeversbijdrage van € 1030,- komt per 1 

januari 2017 te vervallen. 

 

Ook voor de pensioenpremie voor de hoge regeling zijn partijen een verhoging 

overeengekomen, deze stijgt met 0,5% naar 16,6%. De verdeling van de pensioenpremie in de 

vrijwillige hoge regeling is ook gewijzigd en wordt 40-60, de werkgever betaalt 6,64% en de 

werknemer betaalt hier 9,96% van de pensioenpremie. 

 

Tevens zijn partijen overeengekomen dat de franchise per 1 januari 2017 zal worden verlaagd 

naar € 14.040,00, dat het maximum premieloon wordt verhoogd naar € 53.701,00,  dat het 

mogelijk zal worden om vrijwillig bij te sparen tot het wettelijk maximum pensioengevend 

loon, en dat partijen een nabestaandenregeling analoog aan de regeling uit de cao voor de 

Trawlvisserij in de pensioenregeling zullen opnemen tegen een premie voor 2017 van 2% van 

€ 17.381,00 die geheel voor rekening van de werkgever komt. 

 

Loonstijging 

De functielonen uit artikel 7 en de feitelijke lonen van werknemers onder de cao worden als 

volgt verhoogd: 

- 1 januari 2017: 1,5% 

- 1 januari 2018: 1,5% 
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Vergoedingen en verstrekkingen 

De in de cao opgenomen bedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zullen gelijktijdig en 

met dezelfde percentages als overeengekomen voor de loonstijgingen worden verhoogd. Ook 

de bijdrage die werkgevers conform artikel 27 doen aan de vakbond zal met deze percentages 

worden verhoogd. 

 

Nieuwe functiegroep t.b.v. seizoenarbeiders 

In de cao voor het Zeevisbedrijf zal een nieuwe functiegroep worden opgenomen welke van 

toepassing is op seizoenarbeiders. Het functieloon van deze nieuwe functiegroep ligt op 

107,5% van het geldend wettelijk minimumloon.  

 

De invoering van deze nieuwe functiegroep heeft een kleine aanpassing van artikel 21 

(vakantietoeslag) tot gevolg, maar deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het minimale 

bedrag aan vakantietoeslag dat alle werknemers boven functiegroep 00 (de niet 

seizoenarbeiders) dienen te ontvangen.   

 

Beloning uitzendkrachten 

In geval van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zin van de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) zijn partijen overeengekomen dat een 

vergewisbepaling zal worden opgenomen die betrekking heeft op de loonverhoudingsnorm 

uit artikel 8 van deze wet. Op grond van deze vergewisbepaling wordt een werkgever onder 

de cao (de inlener) verplicht zich ervan te vergewissen dat arbeidskrachten die via een 

intermediair aan hem ter beschikking zijn gesteld om werkzaam te zijn binnen zijn bedrijf in 

gelijke of gelijkwaardige functies als zijn eigen werknemers door hun werkgever (de uitlener) 

beloond worden conform deze loonverhoudingsnorm. Partijen zijn overeengekomen dat 

werkgevers (de inleners) geen beroep meer mogen doen op de mogelijke uitzonderingen op 

deze loonverhoudingsnorm die de cao voor de uitlener biedt. 

 

Ontwikkeling van mensen 

Door partijen is overeengekomen dat het persoonsgebonden opleidingsbudget uit artikel 18a 

geen leeftijdsbeperking meer zal kennen. Het beschikbare bedrag per kalenderjaar wordt met 

ingang van 1 januari 2017 verhoogd van € 250,00 naar € 300,00 en mag maximaal vier jaar 

worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. Het totale opleidingsbudget kan nooit 

meer bedragen dan € 1.500,00, een jaarbudget dat niet is besteed vervalt derhalve na vijf jaar.   

 

Derde WW-jaar 

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.  


