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De ondergetekenden,

Redersvereniging voor de Zeevisserij, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

statutair bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, gevestigd te

Zoetermeer, Louis Braillelaan 80, ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer

van Koophandel onder nummer 40413504, en krachtens volmacht vertegenwoordigd door

de heer Ment van der Zwan, als partij aan werkgeverszijde,

Nederlandse Bond van Haringhandelaren, een vereniging met volledige rechtsbevoegd-

heid, statutair bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, gevestigd

te ’s–Gravenhage, Vissershavenweg 27, ingeschreven in het verenigingenregister van de

Kamer van Koophandel onder nummer 40410631, en krachtens volmacht vertegenwoor-

digd door de heer Ment van der Zwan, als partij aan werkgeverszijde,

en

CNV Vakmensen, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair bevoegd tot

het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, gevestigd te Utrecht, Tiberdreef 4,

ingeschreven in het verenigingen register van de Kamer van Koophandel onder nummer

64395960, en krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer Wietze A.M. Kampen,

als partij aan werknemerszijde,

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’,

overwegende

dat zij, gelet op de protocollen Nader uit te werken afspraken 2017 bij de Collectieve Arbeids-

overeenkomst voor de Trawlvisserij en de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Zeevisbedrijf,

partij wensen te worden bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en

WGA voor de Sector Landbouw, Groen en Visserij (CAO PAWW) en dat dit het eenvoudigst

kan worden gerealiseerd door middel van een separate collectieve arbeidsovereenkomst

tussen hen, door welke collectieve arbeidsovereenkomst hun leden wettelijk zijn gebon-

den, en

dat artikel 11 van de CAO PAWW naar het oordeel van partijen onvoldoende mogelijk-

heid biedt voor opzegging door een of meer van partijen indien de financiering van de

private aanvulling niet langer uitsluitend plaatsvindt door middel van bijdragen van

werknemers,

verklaren de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst Werkloosheidsuitkeringen

Zeevisserij met elkaar te zijn overeengekomen:
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Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. werkgever, elke werkgever die op grond van zijn lidmaatschap van één of beide

partijen aan werkgeverszijde gebonden is aan de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor

de Trawlvisserij, de Collective Bargaining Agreement for Non-EU Offshore Fishers, of de

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Zeevisbedrijf;

b. werknemer, elke werknemer in loondienst van een werkgever en op wiens arbeids-

overeenkomst de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Trawlvisserij, de Collective

Bargaining Agreement for Non-EU Offshore Fishers, of de Collectieve Arbeidsovereenkomst

voor het Zeevisbedrijf, van toepassing is;

c. Stichting PAWW, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA;

d. CAO PAWW, de Collectieve Arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA voor

de Sector Landbouw, Groen en Visserij;

e. PAWW-reglement, het Aanvullingsreglement Private Aanvulling WW en WGA dat

onderdeel vormt van de CAO PAWW;

f. PAWW-statuten, de statuten van de Stichting PAWW die onderdeel vormen van de

CAO PAWW.

Artikel 2 – Deelname CAO PAWW

1. De partijen bij deze overeenkomst worden partij bij de CAO PAWW waardoor zij en

hun leden wettelijk gebonden raken aan die CAO, het PAWW-reglement en de

PAWW-statuten.

2. Binnen een week nadat deze overeenkomst tot stand is gekomen, melden partijen

zich voor hun toetreding tot de CAO PAWW gezamenlijk aan bij de Commissie

CAO Aangelegenheden Private Aanvulling WW en WGA, Postbus 1219, 3800 BE

Amersfoort.  Een gewaarmerkt afschrift van deze overeenkomst wordt als bijlage bij

de aanmelding gevoegd.

3. De partijen bij deze overeenkomst worden partij bij de CAO PAWW met ingang van

de datum die door de in het vorige lid genoemde commissie wordt bepaald.

Artikel 3 – Werkingssfeer

1. Deze overeenkomst is van toepassing op:

a. werknemers die in dienst zijn van een werkgever om arbeid te verrichten aan

boord van een zeevissersschip als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Boek 8 van het

Burgerlijk Wetboek van het type ‘diepvrieshektrawler’ dat is ontworpen voor de

trawlvisserij vanaf het achterschip, dat is uitgerust met een diepvriesinstallatie,

dat is voorzien van één of meer vriesruimen voor de opslag van de vangsten en

dat vaart onder de Nederlandse vlag of de vlag van een andere lidstaat van de

Europese Unie, waarbij onder trawlvisserij wordt verstaan, elke vorm van de
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vaart ter bedrijfsmatige uitoefening van de visserij buitengaats op klein-pelagi-

sche vissoorten waarbij van sleepnetten gebruik wordt gemaakt;

b. werknemers, niet zijnde werknemers bedoeld onder sub a van dit artikellid, die

in dienst zijn van een werkgever om arbeid te verrichten in het zeevisbedrijf,

waarbij onder zeevis wordt verstaan, klein-pelagische vissoorten en daaruit

verkregen zeevisproducten, en onder zeevisbedrijf wordt verstaan, het bedrijf of

bedrijfsonderdeel waarin één of meer van de volgende activiteiten plaatsvinden:

1º exploitatie van diepvrieshektrawlers,

2º inkoop van zeevis,

3º verwerking van zeevis,

4º opslag van zeevis,

5º verkoop van zeevis aan bedrijfsmatige gebruikers of verbruikers, dus niet aan

consumenten, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, moet worden

begrepen verkoop aan groot- en detailhandelaren en de visverwerking,

6º activiteiten ten behoeve van één of meer van de activiteiten genoemd onder 1º

tot en met 5º;

c. werkgevers die wederpartij zijn van één of meer werknemers bedoeld onder sub

a of sub b van dit artikellid.

2. In afwijking van het eerste lid is deze overeenkomst en daarmee de CAO PAWW

slechts van toepassing op werknemers, bedoeld in het eerste lid, aanhef en sub a en

b, die verplicht verzekerd zijn ingevolge de Werkloosheidswet en de Wet werk en

inkomen naar arbeidsvermogen [en hun eventuele uitkering of uitkeringen op grond

van die socialezekerheidswetten, naar Nederlands recht verkrijgen van een Neder-

landse uitvoeringsorganisatie]*.

3. Onverminderd het tweede lid geldt voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en

sub b:

a. dat een bedrijf, waarin één of meer van de activiteiten plaatsvinden, genoemd in

het eerste lid, aanhef en sub b, onder 2º, 3º, 4º en 6º, voor de toepassing van deze

overeenkomst slechts een zeevisbedrijf is indien het deel uitmaakt van een groep,

in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin één of

meer van de activiteiten plaatsvinden, genoemd in het eerste lid, sub b, onder 1º

en 5º;

b. dat indien een bedrijf of bedrijfsonderdeel, waarin één of meer van de activiteiten

plaatsvinden, genoemd in het eerste lid, aanhef en sub b, naast die activiteiten

ook andere, niet aldaar genoemde activiteiten heeft, dat bedrijf of bedrijfsonder-

deel in afwijking van het eerste lid, aanhef en sub b, niet als zeevisbedrijf wordt

aangemerkt indien die andere activiteiten, naar de totale loonsom gemeten, 50%

of meer bedragen van de loonsommen voor alle activiteiten tezamen; het bedoel-

de bedrijf of bedrijfsonderdeel is gehouden dit jegens de partijen bij deze over-

* De passage tussen de vierkante haken treedt niet in werking tenzij de partijen bij deze

overeenkomst over inwerkingtreding overeenstemming bereiken.  In dat geval treedt de

passage in werking op een nader te bepalen datum.
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eenkomst aan te tonen door middel van een accountantsverklaring waarin de

omvang van de loonsommen niet behoeft te worden opgenomen; en

c. dat deze overeenkomst niet van toepassing is op werknemers die voor 50% van

hun arbeidstijd of meer werkzaamheden verrichten ten behoeve van holdingacti-

viteiten.

4. In geval van een geschil over de werkingssfeer van deze overeenkomst zijn de

werkingssfeerbepalingen van de onderliggende collectieve arbeidsovereenkomsten,

genoemd in artikel 1, aanhef en sub a, van deze overeenkomst, doorslaggevend. 

Zulke geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de Loonraad zeevisserij die

wordt gevormd door vertegenwoordigers van partijen bij deze overeenkomst.

Artikel 4 – Financiering

1. Op grond van artikel 24, lid 3, van de PAWW-reglement komt de bijdrage aan de

financiering van de private aanvulling op de werkloosheidsuitkering op grond van

de Werkloosheidswet en de werkhervattingsuitkering aan gedeeltelijk arbeidsong-

eschikten op grond van de Wet werk in inkomen naar arbeidsvermogen geheel voor

rekening van de werknemer.

2. De bijdrage van werknemers, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en sub a, juncto

artikel 3, tweede lid, is voor het eerst verschuldigd over het in aanmerking komende

loon over de eerste visreis die aanvangt na de datum waarop de relevante algemeen

verbindend verklaarde bepalingen van de CAO PAWW in werking treden.  Onder

visreis wordt mede verstaan een oplegperiode waarin het zeevissersschip na een

geëindigde visreis en de daarop onmiddellijk aansluitende, voorgeschreven binnen-

ligtijd niet ter visserij uitvaart.

3. Indien de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, bedoeld in artikel 11, lid

3, van de CAO PAWW, overeenkomen de bijdrage geheel of ten dele voor rekening

van de werkgever te laten komen, worden de lonen van de werknemers op wie deze

overeenkomst van toepassing is zodanig aangepast dat de werkgeversbijdrage

geheel doch niet meer dan dat aan de werkgever wordt gecompenseerd.

Artikel 5 – Loonraad zeevisserij

1. Partijen stellen bij deze overeenkomst de Loonraad zeevisserij in.

2. De Loonraad zeevisserij bestaat uit vier leden.  Twee leden worden benoemd door

de in deze overeenkomst participerende werkgeversorganisaties; twee leden wor-

den benoemd door de participerende werknemersorganisatie.

3. De Loonraad zeevisserij kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.  Deze

functies worden over beide participerende partijen verdeeld.

4. De taak van de Loonraad zeevisserij bestaat uit het geven van advies omtrent de

uitleg en/of de toepassing van deze overeenkomst en beslechting van geschillen

omtrent de werkingssfeer van deze overeenkomst.  Bij staking van stemmen ver-

wijst de raad het geschil terug naar de partijen bij deze overeenkomst.
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5. Het secretariaat van de Loonraad zeevisserij is gevestigd te IJmuiden aan de Ma-

kreelkade 9.

6. De mogelijkheid tot geschillenbeslechting door de Loonraad zeevisserij laat het

recht van partijen en individuele werknemers en werkgevers onverlet om zich in

geval van een geschil over de werkingssfeer van de onderhavige overeenkomst te

wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 6 – Looptijd

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor het tijdvak van de datum bedoeld in artikel

2, lid 3, af tot en met 30 oktober 2022.

2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na ommekomst van de tijd waarvoor zij

is aangegaan of zoveel eerder als de datum waartegen deelname van partijen bij

onderhavige overeenkomst aan de CAO PAWW door opzegging rechtsgeldig

eindigt.

Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend te IJmuiden, de 22e december 2017.

Redersvereniging voor de Zeevisserij CNV Vakmensen

Nederlandse Bond van Haringhandelaren

Ment van der Zwan Wietze A.M. Kampen
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