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Onderhoud en reiniging in de scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten (Orsima) 
2019/2020
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei 

2019 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor onderhoud en 

reiniging in de scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima namens 
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) ter ener zijde: Vereniging van Werkgevers in Scheeps-, Industrie-, Milieu- en Technische 
Onderhoudsactiviteiten (SITO);

Partij(en) ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor onderhoud en reiniging in de scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten 
(Orsima)1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 11 komt te luiden:

‘Artikel 11 Lonen 

1. De werknemer ontvangt als basisloon het uurloon behorend bij de loongroep en het ervaringsjaar 
van de functie waarin hij overeenkomstig artikel 11 is aangesteld. Deze basislonen zijn uitgewerkt 
in bijlage III (loontabel).

2. Het uurloon van de werknemer die wordt aangesteld in de groepen 2 tot en met 7 en met wie voor 
de eerste maal een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, bedraagt gedurende het eerste jaar 
85% van het loon genoemd in de loontabel, alsmede voor de uitzendkracht gedurende de eerste 
twaalf maanden van de uitzendovereenkomst.1 De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat 
de uitzendonderneming zich aan deze bepaling houdt.

3. De lonen worden gedurende de cao periode als volgt aangepast:
d. per 1 maart 2019: een structurele verhoging overeenkomstig artikel 11 lid 4 met een maximum 

van 2% (1,54%);
e. indien de APC per 1 maart 2019 lager is dan 2% worden de lonen per 1 september 2019 

structureel verhoogd met 2% minus de verhoging per 1 maart 2019 (0,46%);
f. indien de APC per 1 maart 2019 hoger is dan 2% voeren cao partijen tijdens de looptijd van de 

1 Stcrt. 2019, nr. 2811; gerectificeerd bij besluit van 24 januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 2811-n 1)
1 Onverminderd het bepaalde in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
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cao overleg over hoe moet worden omgegaan met het verschil;
g. in 2020 wordt de APC overeenkomstig artikel 11 lid 4 uitbetaald.

4. Per 1 maart volgend op de cao-periode worden de lonen verhoogd met eenzelfde percentage als 
de procentuele stijging van de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens afgeleid zoals 
vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek; als percentage geldt de procentuele 
stijging van de CPI van de maand december van 2 opeenvolgende jaren. Indien zich bijzondere 
omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld stagflatie) zullen cao-partijen de toepassing van dit lid en 
de gevolgen daarvan met elkaar bespreken alvorens tot toepassing over te gaan.

5. Werkonafhankelijke toeslagen die de werknemer structureel ontvangt, worden – voor de betrokken 
werknemer – als vast bestanddeel opgenomen in de lonen.

6. Indien een bedrijf reeds een vervangend integraal functiebeoordeling- en beloningssysteem, op 
basis van met partijen aan werknemerszijde danwel met haar OR, was overeengekomen, die ook 
facetten geregeld in leden 3 en 4 insluit, zal in de hier bedoelde gevallen de totale loonbepaling 
van artikel 11 en de daarbij behorende bijlagen worden uitgezonderd.

7. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever werkzaamheden in een hoger inge-
schaalde functie dient te verrichten, wordt hem het uurloon behorend bij die functie uitbetaald.

8. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever werkzaamheden in een lager inge-
schaalde functie dient te verrichten, zonder dat de kwaliteit van zijn werk of zijn gedrag daartoe 
aanleiding heeft gegeven, behoudt hij het uurloon bij de functie waarin hij is aangesteld.

9. De administratie van de werkgever dient zodanig te zijn ingericht, dat steeds op eenvoudige wijze 
is na te gaan welke berekening aan de uitbetaalde lonen ten grondslag ligt. Bij elke loonbetaling 
verstrekt de werkgever aan de werknemer een specificatie.’

Na bijlage IIIB wordt een nieuwe bijlage IIIC toegevoegd, die komt te luiden:

‘BIJLAGE IIIC LOONGEBOUW CAO ORSIMA PER 1 MAART 2019 (1,54% VERHOGING) 

 Volwassen 22 jaar en 
ouder        

 Loongroep  1  2  3  4  5  6  7

 Ervaringsjaren        

 0 jaar  € 13,05  € 13,71  € 14,12  € 14,41  € 14,73  € 15,30  € 15,74

1 jaar € 13,17 € 13,86 € 14,27 € 14,58 € 15,03 € 15,59 € 16,02

 2 jaar   € 14,01  € 14,40  € 14,72  € 15,34  € 15,90  € 16,38

3 jaar € 14,86 € 15,64 € 16,23 € 16,68

 4 jaar      € 15,94  € 16,54  € 17,02

5 jaar € 16,88 € 17,37

 6 jaar       € 17,22  € 17,71

7 jaar € 18,05

 8 jaar        € 18,44

 Jeugdlonen        

Loongroep 1 2 3 4 5 6 7

 17-18 jaar  € 10,75  € 11,30  € 11,61  € 11,86  € 11,99  € 12,42  € 12,81

19-20 jaar € 11,56 € 12,17 € 12,56 € 12,75 € 12,96 € 13,40 € 13,80

 21-22 jaar  € 12,49  € 13,17  € 13,58  € 13,83  € 13,97  € 14,49  € 14,91

Vanaf 1 juli 2019 gelden de jeugdlonen nog tot 21 jaar.’
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Na bijlage IIIC wordt een nieuwe bijlage IIID toegevoegd, die komt te luiden:

‘BIJLAGE IIID LOONGEBOUW CAO ORSIMA PER 1 SEPTEMBER 2019 (0,46% VERHOGING) 

 Volwassen 21 jaar en 
ouder        

 Loongroep  1  2  3  4  5  6  7

 Ervaringsjaren        

 0 jaar  € 13,11  € 13,77  € 14,19  € 14,47  € 14,80  € 15,37  € 15,81

1 jaar € 13,23 € 13,92 € 14,33 € 14,65 € 15,10 € 15,66 € 16,10

 2 jaar   € 14,08  € 14,46  € 14,79  € 15,41  € 15,97  € 16,45

3 jaar € 14,92 € 15,71 € 16,30 € 16,76

 4 jaar      € 16,02  € 16,62  € 17,10

5 jaar € 16,95 € 17,45

 6 jaar       € 17,30  € 17,79

7 jaar € 18,14

 8 jaar        € 18,52

 Jeugdlonen        

Loongroep 1 2 3 4 5 6 7

 17-18 jaar  € 10,80  € 11,35  € 11,66  € 11,91  € 12,05  € 12,48  € 12,87

19-20 jaar € 11,61 € 12,23 € 12,62 € 12,81 € 13,02 € 13,46 € 13,86’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 22 mei 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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