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ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE
WERKNEMERS WERKZAAM IN ONDERHOUD EN REINIGING

IN SCHEEPVAART, INDUSTRIE EN MILIEU EN AANVERWANTE
ACTIVITEITEN

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van De Vaste Kommissie Orsima namens de Vere-
niging van werkgevers in scheeps-, industrie-, milieu en technische
onderhoudsactiviteiten als partij te ener zijde mede namens FNV Bond-
genoten en de CNV Bedrijvenbond als partijen te anderer zijde bij de
collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers werkzaam in on-
derhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante
activiteiten, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalin-
gen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is
gedaan in de Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bedenkingen zijn
ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor
een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame perso-
nen;

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

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2000 CAO94302000
CAO1774 1



Besluit:

I. Verklaart algemeen verbindend tot en met 30 april 2002 de navol-
gende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de werk-
nemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en
milieu en aanverwante activiteiten, zulks met inachtneming van hetgeen
onder II, III, IV en V is bepaald:

Artikel 1

Werkingssfeer

1. Onder de werkingssfeer van deze overeenkomst valt de onderneming
die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van werkzaamheden zoals
hieronder aangegeven, al dan niet in combinatie met elkaar.

2. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel
zijn:
a. industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het hand-

matig, mechanisch en chemisch reinigen, onderhouden en con-
serveren, niet zijnde reparatie en vervangingswerkzaamheden,
van veelal zware industriële installaties met het doel deze
gebruiks- en bedrijfsklaar te houden, zijnde kapitaalgoederen
zoals fabrieken, utiliteitsgebouwen, petrochemische installaties,
industriële en openbare riolen, machines, bruggen, kranen, tanks,
booreilanden en andere offshore installaties;

b. milieuonderhoud, waaronder tenminste te verstaan activiteiten als
be- en verwerking van vaste en vloeibare afvalstoffen, bodem-
sanering en asbestsanering.

c. scheeps- en containeronderhoud, waaronder tenminste te verstaan
het handmatig en mechanisch reinigen, onderhouden en conser-
veren van schepen, niet zijnde reparatie en vervangings-
werkzaamheden, alsmede het opslaan, handmatig en mechanisch
reinigen, onderhouden en conserveren van ledige containers
waaronder begrepen koel/vriescontainers, classificeerwerkzaam-
heden en het verrichten van oliewerk;

d. havenservices, waaronder tenminste te verstaan het verlenen van
(ondersteunende) diensten bij havenactiviteiten, indien en voor-
zover deze niet worden verricht door stuwadoorsbedrijven en
scheepsbemanningen;

e. ondersteunende diensten, waaronder te verstaan het aan de op-
drachtgever verlenen van aanvullende hand- en spandiensten van
uiteenlopende aard, niet zijnde het repareren en vervangen van
onderdelen, voortvloeiend uit of in combinatie met de onder a.
tot en met d. genoemde werkzaamheden.

3. Bedrijven en bedrijfstakken kunnen verzoeken om ontheffing van
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deze overeenkomst. Ontheffingen worden verleend door de Vaste
Kommissie ORSIMA.

Artikel 4

Werkgever

Onder de werkgever wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon
die al of niet in hoofdzaak een bedrijf maakt van het aanbieden en uit-
voeren van werkzaamheden als omschreven in artikel 1.

Artikel 5

Werknemer

Onder werknemer wordt verstaan: ieder, die in dienst van een werkge-
ver, zoals in artikel 4 bedoeld, tegen loon arbeid als omschreven in arti-
kel 1 verricht.
Zij, die jonger zijn dan 18 jaar, mogen niet te werk worden gesteld. Hier-
van uitgezonderd zijn jongeren, die in opleiding zijn voor een technische
funktie in het bedrijf. Deze opleiding dient te geschieden in het bedrijf.
De werkgever kan met de vakorganisaties, overeenkomen, dat bepaalde
artikelen van de CAO ook op zijn toezichthoudend en leidinggevend
en/of kantoorpersoneel van toepassing zullen zijn. Een dergelijke over-
eenkomst moet op schrift gesteld zijn. Wat betreft de beloning kan de
werkgever met partijen bij deze CAO voor genoemde werknemers een
afwijkende regeling overeenkomen, die eventueel als bijlage aan deze
CAO zal worden gehecht.

Artikel 6

Werkgelegenheid

8. De werkgever die werk uitbesteedt aan derden, dient er op toe te
zien, dat het bedrijf dat onder de werkingssfeer van deze overeen-
komst valt en deze werkzaamheden uitvoert of gaat uitvoeren, deze
overeenkomst getrouwelijk zal naleven. Indien komt vast te staan,
dat hieraan niet of niet meer wordt voldaan, is de opdrachtgever
gehouden geen werk meer aan het betreffende bedrijf uit te besteden,
totdat deze overeenkomst wel wordt nageleefd.
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Artikel 7

Aanstelling en ontslag

1. individuele arbeidsovereenkomst
De werkgever zal met de werknemer een schriftelijke arbeidsover-
eenkomst aangaan. Deze arbeidsovereenkomst dient bepalingen te
bevatten omtrent de aard van het dienstverband en de aanvang van
de dienstbetrekking.
Deze arbeidsovereenkomst mag geen bepalingen bevatten in strijd
met deze CAO.

2. Bij aanvang van het dienstverband geldt wederzijds een proeftijd van
twee maanden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7:652 en
7:676 BW.

3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aan-
gegaan:
a. hetzij voor onbepaalde tijd;
b. hetzij voor bepaalde tijd;
c. hetzij voor het verrichten van een bepaald karwei.
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienst-
betrekking van toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt,
wordt de dienstbetrekking geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde
tijd.

4. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens dringende
redenen, in de zin van de artikelen 7:678 en 7:679 BW en behoudens
tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd als bedoeld in lid 2, in
welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan wor-
den beëindigd, neemt de dienstbetrekking een einde, als hieronder
omschreven onder A, B en C.
A. Voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst:

a. door opzegging door de werkgever met een termijn van ten-
minste zoveel weken als de dienstbetrekking na de meerder-
jarigheid van de werknemer gehele jaren heeft geduurd, welke
termijn ten hoogste 13 weken zal bedragen. De opzegging
kan alleen tegen het einde van de in de onderneming gebrui-
kelijke betalingsperiode plaatsvinden; met dien verstande dat
voor werknemers tussen 45 en 65 jaar een verlengde opzeg-
termijn geldt, te weten:
1. de normale opzegtermijn wordt verlengd met een week

voor elk jaar gedurende hetwelk de werknemer na het
bereiken van de leeftijd van 45 jaar bij de werkgever in
dienst is geweest. Van deze extra verlenging bedraagt de
termijn ten hoogste 13 weken;

2. voor werknemers die op de dag van opzegging de leeftijd
van 50 jaar, doch nog niet van 65 jaar hebben bereikt en
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tenminste één geheel jaar aaneengesloten bij de werkge-
ver in dienst zijn geweest, bedraagt de termijn ten hoog-
ste 13 weken.

b. Door opzegging door de werknemer met een termijn van ten-
minste zoveel weken als de dienstbetrekking na de meerder-
jarigheid van de werknemer tijdvakken van twee gehele jaren
heeft geduurd, welke ten hoogste 6 weken zal bedragen met
dien verstande, dat de termijn van opzegging voor beide par-
tijen tenminste één week zal bedragen en de opzegging alleen
tegen het einde van de betalingsperiode kan geschieden.

B. Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van
een bepaald karwei, eindigt door opzegging door de werkgever
of de werknemer, met een termijn van één dag of bij de beëindi-
ging van die werkzaamheden. Is de arbeidsovereenkomst met een
losse werknemer voor één dag aangegaan en wordt ze nadien stil-
zwijgend voortgezet, dan geldt deze verlenging steeds voor één
dag en is derhalve steeds een opzegtermijn van slechts één dag
vereist.

C. Elk dienstverband eindigt zonder opzegging op de eerste van de
maand waarin de 65e verjaardag van de werknemer valt.

D. De werkgever zal de werknemer niet ontslaan binnen 3 jaren
nadat de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is gewor-
den, onverminderd de mogelijkheid tot beëindiging wegens drin-
gende redenen (artikelen 7:678 en 7:679 BW) en gewichtige
redenen (artikel 7:685 BW).

5. duur van het dienstverband
De duur van het dienstverband, hetzij voor onbepaalde tijd tijdens de
proeftijd, hetzij voor bepaalde tijd alsmede voor het verrichten van
een bepaald karwei bedraagt tenminste één dag.

6. functiewijziging
De werkgever zal een wijziging in de funktie van de werknemer
schriftelijk bevestigen.

Artikel 8

Disciplinaire maatregelen

De werkgever kan bij overtreding van rechtstreeks uit de wet voort-
vloeiende of aan de werknemer bekend gemaakte veiligheids- en milieu-
voorschriften, bij gebruik van alcohol tijdens de werkzaamheden, bij het
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in gevaar brengen van de relatie met de opdrachtgever en bij overtredin-
gen van vergelijkbare aard de volgende maatregelen jegens de werkne-
mer opleggen:
a. berisping;
b. schorsen met behoud van loon;

Artikel 9

Arbeids- en rusttijden

1. toepasselijkheid Arbeidstijdenwet
a. Terzake de arbeids- en rusttijden zijn de Arbeidstijdenwet en het

daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit van toepassing.
b. De in de Arbeidstijdenwet opgenomen ,,overlegregeling’’ is van

toepassing, met uitzondering van de bepalingen van de Arbeids-
tijdenwet inzake zondagsarbeid en pauze waarvoor de ,,standaard-
regeling’’ van toepassing is. De situatie per 1 januari 1997 is aan-
gegeven in bijlage III van deze overeenkomst.

2. arbeidstijd
a. De normale arbeidstijd bedraagt 40 uur per week.
b. De arbeid wordt verricht in diensten van 8 uur per dag.
c. De arbeid wordt verricht van maandag tot en met vrijdag tussen

07.00 en 20.00 uur.
d. Uiterlijk op de voorafgaande dag deelt de werkgever aan de

werknemer mede op welke tijdstippen arbeid moet worden ver-
richt.

e. Indien dit ter redelijke uitvoering van de werkzaamheden nood-
zakelijk is, is de werknemer verplicht ook arbeid te verrichten
buiten en bovenop de in de onderdelen b. en c. van dit lid vast-
gestelde tijdstippen.

f. Indien langdurig en regelmatig moet worden overgewerkt, streeft
de werkgever ernaar dit volgens rooster te laten geschieden.

g. De verplichting tot het verrichten van overwerk op zaterdag
wordt beperkt tot eenmaal per maand, waarbij de werknemer de
keuze heeft om in plaats van een geldelijke vergoeding een tijd-
voor-tijd-vergoeding overeenkomstig artikel 14 lid 2 te verkrij-
gen.

h. Indien in de onderneming van de opdrachtgever/hoofdaannemer
de arbeidstijd met toestemming van de bevoegde autoriteiten
wordt verkort, wordt de arbeidstijd van de werknemer die bij
deze opdrachtgever/hoofdaannemer werkzaam is, voor dezelfde
periode en dezelfde tijd verkort. In dat geval wordt het uurloon
evenredig met de verkorting van de arbeidstijd verhoogd.
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Artikel 10

Arbeidstijdverkorting

1. De arbeidstijdverkorting van een 40-urige naar een 36-urige werk-
week is als volgt geregeld:
per CAO-jaar worden 25 ATV-dagen gegeven. Van deze dagen zul-
len er ten hoogste 15 door de werkgever worden aangewezen. De
aanwijzing dient voor het einde van de werkdag, voorafgaande aan
de vrije dag, te geschieden. De overige 10 dagen zullen in overleg
tussen werkgever en werknemer één keer per maand gegeven wor-
den, behalve in de maanden juni, juli en augustus.

2. Indien de werknemer ziek is op zijn ATV-dag, geldt het volgende:
a. is de ATV-dag van tevoren afgesproken (ingeroosterd), dan ver-

valt deze. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de afspraak of
het inroosteren een kalendermaand vooraf aan deze dag heeft
moeten plaatsvinden;

b. worden de ATV-dagen in overleg één keer per maand opgeno-
men, dan dient een vervangende ATV-dag binnen twee maanden
opgenomen te zijn; zo niet, dan vervalt deze dag.

Indien er door de werkgever geen afspraken met de werknemer zijn
gemaakt over de wijze van het opnemen van de ATV-dagen, dan
behoudt de werknemer onverkort het recht op die dagen en dienen
deze binnen het CAO-jaar in onderling overleg verstrekt en opgeno-
men te worden. De aanwijzing dient voor het einde van de werkdag
voorafgaande aan de vrije dag te geschieden.

3. Tijdens arbeidsongeschiktheid heeft geen opbouw van ATV-dagen
plaats.

5. Een losse werknemer, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 sub b en c, zal
in plaats van ATV een toeslag van f 10,– per dag ontvangen.

6. Het aantal door de werkgever aan te wijzen dagen – inclusief de
overeenkomstig artikel 21 lid 4 sub a. aangewezen snipperdagen –
zal de 15 per jaar niet te boven gaan.

7. De op 1 maart 1991 geldende afwijkende regelingen blijven toege-
staan.
Per bedrijf kan een afwijkende regeling ten opzichte van de uitroos-
tering in roostervrije dagen worden overeengekomen, inhoudende
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een verkorting van de wekelijkse arbeidsduur onder in mindering
brenging van een evenredig aantal roostervrije dagen.
Deze regeling dient de goedkeuring te hebben van CAO-partijen.
Een besluit hierover zal worden genomen door de Vaste Kommissie.
Deze goedkeuring zal worden verleend indien en nadat in het betref-
fende bedrijf over de regeling volledige overeenstemming is bereikt
met de ondernemingsraad c.q. de personeelsvertegenwoordiging. De
regeling gaat eerst in na goedkeuring door de Vaste Kommissie. De
Vaste Kommissie heeft het recht de goedkeuring te onthouden indien
naar de mening van de Vaste Kommissie de regeling een zodanige
vorm heeft gekregen dat er voor het betrokken personeel geen merk-
bare verkorting van arbeidsduur optreedt.

Artikel 11

Ploegendiensten

2- en 3-ploegendienst
1. a. Indien de omvang en de aard van de werkzaamheden daartoe

aanleiding geven, wordt de werknemer afhankelijk van de duur
van de werkzaamheden in een 2- of een 3-ploegendienst inge-
deeld.

b. Onder een 2- of een 3-ploegendienst wordt verstaan het achter-
eenvolgens, in verschillende ploegen verdeeld, verrichten van
arbeid op eenzelfde locatie op verschillende tijdstippen in 2 res-
pectievelijk 3 diensten. Deze diensten overlappen elkaar in de
regel met niet meer dan 1 uur.

2. Voor een 2-ploegendienst gelden de volgende regels:
a. inroostering heeft plaats door middel van diensten 8 uur
b. op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland
c. de werknemer ontvangt een toeslag van 15% over het bruto

basisuurloon over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.

3. Voor een 3-ploegendienst gelden de volgende regels:
a. inroostering heeft plaats door middel van diensten 8 uur
b. de laatste dienst van de vrijdag behoort tot de 3-ploegendienst
c. op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland
d. de werknemer ontvangt een toeslag van 20% over het bruto

basisuurloon over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.

4. Indien werkzaamheden als omschreven in de leden 2 en 3 van dit
artikel gedurende een kortere tijd dan 2 weken respectievelijk 3
weken worden verricht, heeft vergoeding plaats overeenkomstig arti-
kel 14.

5. De vergoeding voor overwerk heeft plaats overeenkomstig artikel 14.
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volcontinudienst
6. Aan de werknemer die in een volcontinudienst is ingedeeld, worden

twee dagen arbeidstijdverkorting toegekend. Indien de werknemer
overgaat naar een normale dienstregeling is artikel 15 van overeen-
komstige toepassing.

7. In overleg met de Ondernemingsraad kunnen per bedrijf nadere
afspraken worden gemaakt over invulling en toepassing van de ploe-
gendiensten.

Artikel 12

Lonen

1. Onder uurloon of basisloon wordt verstaan het loon als genoemd in
lid 2 a zonder enige bij- of toeslag.

2. a. Het uurloon bedraagt voor alle werkzaamheden per gewerkt uur:
voor de vaste en losse werknemer van 18 t/m 22 jaar f 18,09 (per
01-05-2000), met dien verstande, dat aan de werknemer, die
geacht wordt als volwaardig werknemer arbeid te verrichten
(zulks ter beoordeling van de werkgever), het loon voor de werk-
nemer van 23 jaar en ouder mag worden betaald;
voor vaste en losse werknemer van 23 jaar en ouder,
werkklasse I f 19,59 (per 01-05-2000)
werkklasse II f 20,58 (per 01-05-2000)

b. Het uurloon van de werknemer met wie de werkgever voor de
eerste maal een arbeidsovereenkomst aangaat, bedraagt gedu-
rende het eerste half jaar het wettelijk minimumloon vermeerderd
met de helft van het verschil tussen het wettelijk minimumloon
en het uurloon van werkklasse I, het uurloon van werkklasse II
respectievelijk het uurloon voor de werknemer van 18 tot en met
22 jaar.
Het in dit lid bedoelde uurloon bedraagt dan voor de vaste en
losse werknemer van 18 t/m 22 jaar f 15,99 (per 01-05-2000)
voor de vaste en losse werknemer van 23 jaar en ouder werk-
klasse I f 16,74 (per 01-05-2000)
werkklasse II f 17,24 (per 01-05-2000)
Deze uurlonen zijn met inachtneming van het voorgaande in dit
lid bepaalde eveneens, gedurende het scholingsprogramma tot
maximaal het eerste jaar, van toepassing op de werknemer als
bedoeld in artikel 6 lid 6.
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c. Per 1 mei 2001 worden de lonen structureel verhoogd met 2,5%,
waarin de prijscompensatie over het jaar 2000 is begrepen. Daar-
naast worden de lonen over de periode mei tot en met december
2001 niet structureel verhoogd met 0,5%.
Per 1 januari 2002 worden de lonen van de werknemers voorko-
mend in de functielijst en die vallen buiten het loongebouw als
bedoeld in artikel 44 lid 11 verhoogd met 1%.

e. Werkonafhankelijke toeslagen die de werknemer structureel ont-
vangt, worden – voor de betrokken werknemer – als vast be-
standdeel opgenomen in de lonen.

f. Omschrijving werkklassen.
Bij de hantering der werkklassen geldt het volgende.
Werkklasse I:
Omschrijving van de te verrichten minimum werkzaamheden:
Hieronder valt de werknemer, die een of meer van de volgende
werkzaamheden als hoofdtaak verricht.
1. het eenvoudig veeg-, corvee of sopwerk of daarmee gelijk te

stellen schoonmaakwerkzaamheden aan losse machine-
onderdelen;

2. het uitwendig schoonmaken van machines en voortstuwing-
smiddelen, machinekamers, bedrijfsruimten, hutten, gangen,
dekwerk, dekhuizen, alle onder- en bovendekse of daarmee
gelijk te stellen compartimenten;

3. het na lossing der schepen opklaren van ruimen, stuwhout in
de zijden werken, vegen en vuil verwijderen.

Werkklasse II:
Omschrijving van de te verrichten minimum werkzaamheden:
onder deze werkklasse valt de werknemer, die de volgende werk-
zaamheden verricht of gaat verrichten:
1. het bikken, slijpen, hakken, ontroesten, conserveren en ver-

ven van ruimen, tanks, dekken en buitenboordplaten van
schepen, alsmede kranen, bruggen, loodsen, enzovoort;

2. het schrapen, sausen en verven van dubbele bodem-,
drinkwater- en ballasttanks van schepen.

3. het verven van machinekamers, stookplaatsen, hutten, gan-
gen, dekwerk, dekhuizen, masten, laadbomen en dergelijke
van schepen;

4. het gritstralen, metalliseren, schilderen, verfspuiten, flame-
cleaning en sandwashing;

5. het aanbrengen van betonbekistingen en vloeren op schepen;
6. het behandelen van masten, laadbomen en dergelijke van

schepen;
7. het, na lossing der schepen, stuwhout naar dek of naar de wal

werken;
8. het geheel in- en uitwendig schoonmaken van stoomketels;
9. het inwendig bikken van stoomketels, alsmede het uitvoeren

van metselwerk;
10. het zogenaamde oliewerk: uitspuiten en uitpompen van
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ladingtanks, pompkamers, cofferdams, machinekamer-
tankertoppen, bunkers, dubbele bodem- en consumptie-
olietanks, het na het spuiten en uitpompen, uitzaagselen der
stookoliecompartimenten en het uitdrogen met lappen der
gas- of dieseloliecompartimenten;

11. bedieningswerkzaamheden aan rollend of draaiend materiaal,
hijs- en hefwerktuigen;

12. het zeeklaarmaken van schepen, in de ruimste zin des woords;
13. het tremmen van granen en derivaten, voor zover niet verricht

door leden van de SVZ of SVN;
14. het sjorwerk, te weten het losmaken en het vastzetten van

ladingen aan boord en aan de wal;
15. het schoonmaken en conserveren van muren, gevels en der-

gelijke van utiliteitsgebouwen, fabrieken, kerken, woningen,
enzovoort;

16. het bouwen en afbreken van losse of vaste stellingen en alle
soorten van arbeid op stellingen;

17. het schoonmaken, onderhoud en de daaruit voortvloeiende
opslag van containers;

18. het surveyen van reddingsvlotten.
g. Indien een werknemer, naar het oordeel van de werkgever werk-

zaamheden in een hogere werkklasse dient te gaan verrichten, zal
hem het uurloon van die werkklasse uitbetaald worden.

h. Indien een werknemer, die in werkklasse II is ingedeeld, naar het
oordeel van de werkgever werkzaamheden in een lagere werk-
klasse dient te gaan verrichten, zonder de kwaliteit van zijn werk
of zijn gedrag daar aanleiding toe heeft gegeven, behoudt hij het
uurloon van werkklasse II.

i. Indien een werknemer ingedeeld in werkklasse II geen produk-
tieve arbeid verricht, maar zogenaamd loop-, wacht- of verzuim-
uren doormaakt, wordt hij over die uren betaald alsof hij in werk-
klasse I ingedeeld was.

3. Schafttijd op stroom doorgebracht wordt vergoed met een half uur
van het basisloon.

4. Uitbetaling van het in een bij de werkgever geldende loonweek ver-
diende loon vindt plaats op een door de werkgever vastgestelde
uitbetalingsdag, volgend op die loonweek.
Indien een andere betalingsperiode gebruikelijk is in het bedrijf,
vindt de uitbetaling plaats binnen 14 dagen volgende op deze pe-
riode.
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5. De administratie dient zodanig te zijn ingericht, dat steeds op een-
voudige wijze is na te gaan welke berekening aan de uitbetaalde
lonen ten grondslag ligt. Bij elke loonbetaling zal aan de werknemer
een specificatie worden verstrekt.

6. krassen en voorlieden
Een toeslag op het basisuurloon van 45 cent, respectievelijk 65 cent
plus de eventuele toeslag ex artikel 29, 30 of 31 van de ploeg waar-
bij hij behoort, zal aan de werknemer worden gegeven voor zolang
hij als kras respectievelijk voorman is aangesteld, uitgezonderd voor
de tijd, gedurende welke hij werkt als kras respectievelijk voorman
van een ploeg, die arbeidt met buitenhuid bikstoelen. In normale
omstandigheden mag niet meer dan in totaal 5% van het aantal werk-
nemers, dat een bepaalde werkgever gedurende een kwartaal in
dienst heeft gehad, in een functie (zij het ook anders betiteld) van
kras en voorman tewerkgesteld zijn geweest.

Artikel 13

Funkties

Werknemers die de onder dit artikel genoemde functies uitoefenen, die-
nen tevens, naar beoordeling van de werkgever, alle in het bedrijf voor-
komende werkzaamheden te verrichten.
Werkgever en werknemer gaan een gedateerde schriftelijke overeen-
komst aan, waarin de functie wordt vastgelegd.

I. Het minimale uurloon exclusief de toeslagen artikel 29, 30 en 31
bedraagt

Functies: per 01-05-2000

Kras/assistent voorman f 21,52
(meewerkend) voorman f 21,52
Baas f 23,11
Monteur f 21,00
Schipper/motordrijver/kapitein f 21,80
Machinist operator f 21,80

II. Het minimale uurloon inclusief de toeslag artikel 31, exclusief de
toeslagen artikel 29 en 30 bedraagt

Functies: per 01-05-2000

Verfspuiter/gritstraler f 21,02
Hoge druk waterspuiter f 21,02
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Functies: per 01-05-2000

Chauffeur f 20,58
Stellingbouwer f 20,72
Technische dienst f 20,58
Container reparateur f 20,58

Artikel 14

Vergoedingen in verband met overwerk en onregelmatig werk

overwerk
1. a. Onder overwerk wordt verstaan arbeid verricht op maandag tot

en met vrijdag boven 8 uur per dag.
b. Over het eerste overwerkuur verricht tussen 07.00 en 20.00 uur

wordt 25% extra betaald boven het uurloon/basisloon en over
ieder volgend overwerkuur 50%.

c. Over ieder overwerkuur verricht voor 07.00 uur en na 20.00 uur
wordt 50% extra betaald boven het uurloon/basisloon.
tijd-voor-tijdregeling

2. a. De vergoeding voor het verrichten van overwerk geschiedt voor
zowel het tijds- als het toeslagdeel in geld.

b. Zowel werkgever als werknemer heeft het recht de uitbetaling
van het tijdsdeel in tijd te vergoeden respectievelijk te laten ver-
goeden.

c. Indien overeenstemming bestaat tussen werkgever en werknemer
het tijdsdeel in tijd te vergoeden, bepaalt de werkgever na over-
leg met de werknemer het moment waarop de tijdvergoeding
wordt opgenomen, met dien verstande dat de tijdvergoeding
steeds bestaat uit een periode van 8 uren aaneengesloten.

d. Indien geen overeenstemming bestaat tussen werkgever en werk-
nemer het tijdsdeel in tijd te vergoeden, bepalen werkgever en
werknemer ieder voor de helft van het aantal uren of de vergoe-
ding in tijd dan wel geld plaats heeft.

e. Bij overeenstemming tussen werkgever en werknemer en in ge-
val zoals bedoeld in lid 2 sub d. van dit artikel wordt het uit te
betalen gedeelte bij de eerstvolgende loonbetaling betaald.
Indien het tijd-voor-tijddeel niet binnen vier maanden na afloop
van de betaalperiode waarin het overwerk is ontstaan, is vergoed,
heeft alsnog vergoeding in geld plaats. Overeenkomstig de regels
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van de Wet op de Ondernemingsraden kan op initiatief van de
werkgever danwel van de ondernemingsraad of de personeels-
vertegenwoordiging de periode van vier maanden worden be-
perkt tot niet minder dan twee maanden.
Op een daartoe strekkend verzoek kan de Vaste Kommissie de in
de vorige zin genoemde periode van vier maanden uitbreiden tot
zes maanden.

slaapurenregeling
3. Indien overwerk aanvangt vóór of op middernacht en doorgaat tot na

middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of die dag
een zon- of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan na 11 uur
na het beëindigen van het overwerk te worden hervat.
Voorzover deze uren geheel of ten den dele vallen tussen 07.00 en
20.00 uur op normale werkdagen worden zij tot maximaal 10 uur na
het beëindigen van het overwerk als gewerkte uren vergoed.

onregelmatig werk
4. De vergoeding voor onregelmatig werk heeft plaats overeenkomstig

bijlage I bij deze overeenkomst.

samenloop vergoedingen
5. De vergoedingen overeenkomstig de leden 1 en 4 worden niet gelijk-

tijdig over dezelfde uren toegepast.

maaltijdregeling
6. Indien de reguliere arbeidstijd met meer dan 21⁄2 uur wordt over-

schreden en de werktijd eindigt na 19.00 uur verstrekt de werkgever
aan de werknemer een warme maaltijd. Indien de werkgever de
warme maaltijd niet zelf kan verstrekken, dan wordt de werknemer
in de gelegenheid gesteld zelf voor een warme maaltijd te zorgen. De
werkgever vergoedt de warme maaltijd onder overlegging van de
nota tot een maximum bedrag van f 25 netto.

besteld, doch niet tewerk gesteld
7. Werknemers, welke zijn besteld, doch niet tewerk gesteld, zullen

daarvoor de volgende vergoeding ontvangen:
a. binnen de normale arbeidstijd: 2 uurlonen;
b. buiten de onder a bedoelde tijdsgrenzen: 2 uurlonen plus 50%

toeslag is 3 uurlonen;
c. op zondagen en de in artikel 13 genoemde feestdagen: 2 uurlo-

nen, plus 100% toeslag is 4 uurlonen;
d. het bestellen zal zo mogelijk alleen tijdens arbeidstijd gebeuren.

In ieder geval op vrijdag vóór 16 uur. Indien een werknemer ’s
avonds thuis wordt medegedeeld dat hij op zaterdag waarvoor hij
besteld is, niet behoeft te komen, krijgt hij een vergoeding ge-
noemd onder besteld doch niet te werk gesteld.
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extra opkomsten
8. Niet aan het werk aansluitende opkomsten worden met minimaal 4

uren vergoed.

Artikel 15

Afbouwregeling vergoedingen

1. Indien de werknemer permanent of voor langere tijd roostermatig
vergoedingen voor onregelmatig werk heeft ontvangen, en deze ver-
goedingen vervallen als gevolg van het vervallen van aktiviteiten
en/of gewijzigde bedrijfsomstandigheden, ontvangt de werknemer
van het verschil tussen de genoten beloning en de bij de nieuwe
situatie behorende beloning
a. indien hij de vergoeding onafgebroken heeft ontvangen gedu-

rende meer dan een jaar maar minder dan twee jaar de eerste
maand 100%, de tweede maand 66% en tenslotte een maand
33%;

b. indien hij de vergoeding onafgebroken heeft ontvangen gedu-
rende meer dan twee jaar maar minder dan drie jaar de eerste
twee maanden 100%, de volgende twee maanden 66% en ten-
slotte twee maanden 33%;

c. indien hij de vergoeding onafgebroken heeft ontvangen gedu-
rende meer dan drie jaar de eerste vier maanden 100%, de vol-
gende vier maanden 66% en tenslotte vier maanden 33%.

2. Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die wegens onbe-
kwaamheid, door eigen toedoen, in werkzaamheden wordt geplaatst
waarvoor de toeslag niet van toepassing is.

Artikel 16

Algemeen erkende christelijke feestdagen

Op christelijke feestdagen, te weten Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen alsmede op
de nationale feestdagen 30 april en 5 mei (alleen in lustrumjaren), zal
als regel geen arbeid worden verricht. Over deze dagen zal het loon niet
worden doorbetaald, doch kunnen de daarvoor benodigde vakantiebon-
nen, zoals bedoeld in artikel 21 worden verzilverd. Op deze dagen kan
echter wel op basis van vrijwilligheid arbeid worden verricht, met
inachtneming van het gestelde in artikel 14 lid 4.
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Artikel 17

Geoorloofd kort verzuim

1. In de hierna te noemen gevallen en tot de daarbij vermelde duur
heeft de werknemer recht op vrijaf, voor zover dit binnen de arbeids-
tijd noodzakelijk is en zal het voor hem rechtens geldende uurloon/
basisloon worden doorbetaald en worden vakantiebonnen verstrekt:
a. Over vier dagen:

bij overlijden van de echtgenote, echtgenoot of een inwonend
kind, tenzij de echtgenote, echtgenoot duurzaam gescheiden
leefde, in welk geval slechts over één dag het gederfde uurloon/
basisuurloon wordt uitbetaald en een vakantiebon wordt ver-
strekt.

b. Over twee dagen:
1. bij huwelijk van de werknemer;
2. bij overlijden en voor het bijwonen van de begrafenis van een

der ouders, en uitwonend kind.
3. bij bevalling van de echtgenote.

c. Over één dag:
1. bij 25- of 40-jarig huwelijk van de werknemer;
2. bij huwelijk van een kind;
3. bij overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis van een

der grootouders, zusters, broers, schoonouders, zwagers,
schoonzusters, schoonzoons, schoondochters of kleinkinde-
ren;

4. bij huwelijk van een der ouders, broers, zusters, zwagers,
schoonzusters of kleinkinderen;

5. bij ondertrouw van de werknemer;
6. voor het afleggen van een vakexamen in het belang van het

bedrijf;
7. bij verhuizing van de werknemer (maximaal 1 maal per 2

jaar).
d. Over een naar redelijkheid te bepalen tijd tot ten hoogste één dag

bij de vervulling van een bij wettelijk voorschrift of door de
overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting,
voor zover deze persoonlijk moet worden nagekomen en dit niet
in vrije tijd kan geschieden, en het niet betreft oproepingen van
de voogdijraad, sociale diensten, belastinginstanties en dergelijke
of een rechtsgeding waarbij de werknemer als verdachte is opge-
roepen.

e. Over twee uren bij uitoefening van de kiesbevoegdheid.
f. – Over de tijd benodigd voor het bezoek aan een medisch spe-

cialist.
– Over ten hoogste 15 uur per jaar (of in overleg tussen werk-

gever en werknemer langer indien de behandeling in een
ziektegeval dit met zich meebrengt) voor overig dokters-
consult en medische behandeling van de vaste werknemer,
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mits tevoren aan de werkgever meegedeeld. Het dokters-
consult of de medische behandeling moet de werknemer zelf
betreffen en alleen door persoonlijk bezoek kunnen geschie-
den.

De werknemer draagt er zorg voor dat tijdsduur en tijdstip van
het doktersconsult of de medische behandeling zo worden inge-
richt dat daardoor zo min mogelijk verzuimuren ontstaan.
Indien de werkgever daarom verzoekt, overlegt de werknemer
een schriftelijke bevestiging van het doktersconsult of de medi-
sche behandeling.

Het bepaalde onder b.1. en c.1. is echter uitsluitend van toepassing op
werknemers, die onmiddellijk aan het verzuim voorafgaande tenminste
2 aaneengesloten maanden bij dezelfde werkgever werkzaam zijn ge-
weest.
Gelet op de nieuwe samenlevingsvormen, waarbij om wettelijke of
andere redenen geen huwelijk wordt gesloten, past de werkgever in
voorkomende gevallen hierop deze regeling toe. Dit echter alleen indien
betrokken werknemer tenminste een jaar tevoren deze samenlevings-
vorm schriftelijk aan de werkgever heeft medegedeeld, zulks onder
opgave van persoonlijke gegevens van zijn levensgezellin of levenspart-
ner.

2. Het bepaalde in artikel 7:628 BW met betrekking tot doorbetaling
van loon is in de daarbedoelde gevallen van kracht, in zoverre dat de
werkgever niet gehouden is loon door te betalen in de navolgende
gevallen:
a. de invoering van een verkorte werkweek (zogenaamde nul-

urenweek daaronder begrepen), mits de werkgever voor die in-
voering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Ar-
beidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij
niet tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat met
de vakvereniging overleg is gepleegd. Partijen achten een termijn
van een week voor dit voorafgaande voldoende;

b. de verlenging van een verkorte werkweek (zogenaamde nul-
urenweek daaronder begrepen) mits, wanneer het betreft een ver-
lenging, die ten aanzien van de aantallen erbij betrokken werk-
nemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt,
afwijkt van de oorspronkelijke vergunning, de werkgever de hier-
boven sub a. omschreven procedure zal hebben gevolgd en wan-
neer het betreft een verlenging, waarbij de oorspronkelijke ver-
gunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakvereniging
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tijdig – dat wil zeggen tenminste een week – voor het ingaan van
de verlenging daarvan mededeling doet.

Artikel 18

Vakbeweging en onderneming en faciliteiten (kader)leden
vakbonden

2. Het kaderlid kan met behoud van het basisdagloon
a. deelnemen aan de CAO-onderhandelingen;

3. Naast de in lid 2 van dit artikel genoemde gevallen kan het kaderlid
met behoud van het basisdagloon vrijaf nemen om werkzaamheden
voor de vakbond te verrichten. In deze gevallen komen de kosten
voor rekening van de vakbond waarbij het kaderlid is aangesloten.

4. Het kaderlid zal door de werkgever niet worden belemmerd in zijn
mogelijkheden of kansen binnen de onderneming door het enkele feit
dat hij een dergelijke functie vervult. Indien de werknemer van
mening is dat ten opzichte van hem in strijd hiermee wordt of is
gehandeld, zal hij zich allereerst hierover in verbinding stellen met
zijn vakbond. Algemene of bijzondere wettelijke voorzieningen ten
aanzien van ontslag zijn normaal van toepassing.

Artikel 19

Scholing

Indien op initiatief van de werkgever of met schriftelijke toestemming
van de werkgever een bedrijf- of bedrijfstak-vakopleiding wordt ge-
volgd, geldt de volgende regeling:
a. de cursus- en examenkosten komen voor rekening van de werkgever.

Indien de arbeidsovereenkomst binnen twee jaar na de opleiding
wordt beëindigd, heeft gedeeltelijke verrekening plaats overeenkom-
stig de in het bedrijf geldende regeling. Verrekening heeft niet plaats,
indien de arbeidsovereenkomst buiten de schuld van de werknemer
wordt beëindigd;

b. de cursus wordt voorzover mogelijk in de reguliere arbeidstijd ge-
volgd;

c. bij cursussen die voor de eerste maal worden gevolgd, kunnen voor
de helft van het aantal opleidingsdagen ATV-dagen worden aange-
wezen tot een maximum van 5 ATV-dagen per jaar;

d. de cursusuren worden beschouwd als arbeidstijd, waarbij geen
overwerk- en onregelmatigheidstoeslag van toepassing is;

e. de werknemer kan niet worden verplicht op meer dan vijf zaterda-
gen per jaar een cursus te volgen;

f. artikel 26 is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 20

Arbeidsongeschiktheid

algemeen
1. Dit artikel is van toepassing indien de werknemer arbeidsongeschikt

is door ziekte of gebrek, zwangerschap of bevalling daaronder begre-
pen.

2. De werknemer handelt overeenkomstig de in het bedrijf geldende
voorschriften terzake arbeidsongeschiktheid.

eerste 52 weken
3. Gedurende een tijdvak van 52 weken te rekenen vanaf de eerste dag

van arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer die tenminste
gedurende 13 weken onmiddellijk voorafgaand aan zijn arbeids-
ongeschiktheid bij de werkgever werkzaam is, 100% van het netto
basisloon (exclusief overwerk en inclusief werkonafhankelijke toe-
slagen). Indien de werkgever de aangifte als bedoeld in artikel 38 lid
1 Ziektewet later doet dan in dat artikel voorgeschreven, wordt het
tijdvak verlengt met de duur van de vertraging.

wachtdagen
4. Per ziektemelding is de eerste dag een wachtdag, waarover geen loon

wordt doorbetaald. Er geldt een maximum van 3 wachtdagen per
kalenderjaar.
Indien de arbodienst vaststelt dat het een ziektebeeld met een zelfde
oorzaak betreft, geldt er geen wachtdag. Indien de werknemer het
niet eens is met de vaststelling van de arbodienst dat het geen ziek-
tebeeld met een zelfde oorzaak betreft, kan hij zich wenden tot de
arts van GAK Nederland B.V. De uitspraak van deze arts geldt als
bindend.
Dit lid is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheid het
gevolg is van een bedrijfsongeval. vanaf het tweede jaar

5. a. Indien de werknemer bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid
tenminste 2 jaar onafgebroken in dienst is van de werkgever, vult
de werkgever vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid de
WAO-uitkering aan
• gedurende 1 jaar, vermeerderd met 1 maand per 2 jaar dienst-

verband tot een maximum van 18 maanden
• tot 100% netto (uitkeringsgrondslag Ziektewet).
De voorwaarde van de termijn van 2 jaar onafgebroken dienst-
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verband is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheid
het gevolg is van een bedrijfsongeval.

b. Indien de werknemer passende arbeid hervat of voortzet, vult de
werkgever vanaf het moment van hervatting of voortzetting de
WAO-uitkering aan
• gedurende 18 maanden tot maximaal 3 jaar na aanvang van

de arbeidsongeschiktheid
• tot 100% netto (uitkeringsgrondslag Ziektewet).

c. Indien de werknemer een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangt,
heeft de aanvulling overeenkomstig dit lid pro rata plaats.

WAO-gatverzekering
6. a. Er geldt een collectieve verzekering met een verplichte deelne-

ming van werknemers en werkgevers voor een dekking van het
verschil tussen de WAO-uitkering op grond van de vóór de
invoering van de Wet Terugdringing beroep op arbeidsonge-
schiktsheidsregelingen (TBA) en de WAO-uitkering op grond
van de TBA. De collectieve verzekering behoeft de goedkeuring
van de Vaste Kommissie.

b. De premie komt voor 52% voor rekening van de werknemer en
voor 48% voor rekening van de werkgever.

c. De premie wordt vastgesteld overeenkomstig de verzekerings-
overeenkomst met in achtneming van de wettelijke AAW-
franchise en het maximum-dagloon van de WAO.

WAO-reïntegratie
7. a. De werkgever zal zich inspannen om (gedeeltelijk) arbeidsonge-

schikte werknemers de bestaande arbeidsplaats te laten behouden
door middel van:
• aanpassing van de arbeidsplaats;
• aanvullende scholing;
• andere noodzakelijke dan wel gewenste aanpassingen.

b. Indien aanpassing van de arbeidsplaats niet mogelijk is, zal, reke-
ning houdend met belemmeringen vanwege het uitvoeren van
werkzaamheden op locatie bij de opdrachtgever/hoofdaannemer,
de werkgever, voorzover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt,
een andere passende arbeidsplaats aanbieden. Vacatures worden
in eerste instantie aangeboden aan de (gedeeltelijk) arbeidsonge-
schikte werknemer. Bij de bepaling van vacatures wordt ook het
uitbesteden van werk betrokken.

d. De werknemer zal, voorzover dat redelijkerwijs in zijn vermogen
ligt, al datgene doen dat het herstel van zijn arbeidsongeschikt-
heid alsmede zijn herplaatsingsmogelijkheid in positieve zin kan
beïnvloeden. Een geneeskundig onderzoek is hierbij niet uitge-
sloten.

e. De werknemer is gehouden zijn medewerking te verlenen aan
maatregelen die de werkgever neemt in relatie tot de onderdelen
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a. en b. van dit lid en passende werkzaamheden te aanvaarden,
een deeltijdfunctie daarbij niet uitgesloten.

Artikel 21

Vakantie- en snipperdagen, vakantietoeslag

1. Het vakantiejaar is gelijk aan de periode vastgesteld voor de geldig-
heid van de betrokken vakantiebon (=maart tot en met februari).

2. De werknemer die gedurende een geheel vakantiejaar op alle nor-
male werkdagen gewerkt heeft, heeft recht op 24 werkdagen vakan-
tie met behoud van loon en een vakantietoeslag van 8%.
Indien de vakantietoeslag niet door middel van vakantiebonnen wordt
uitbetaald, heeft de uitbetaling van de vakantietoeslag plaats met de
loonbetaling over de periode mei.

3. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de
vakantie vast na overleg met de werknemer.

4. a. Van de vakantie zullen vijftien dagen aaneengesloten zijn (zoveel
mogelijk aan te vangen tussen 30 april en 1 oktober). Het restant
de zogenaamde snipperdagen zullen niet aaneengesloten zijn,
tenzij er in incidentele gevallen met de vakbonden, partijen bij
de CAO, anders wordt overeengekomen.
Onder snipperdagen vallen alle niet algemeen erkende christe-
lijke en nationale en plaatselijke feestdagen voor zover op deze
dagen niet wordt gewerkt. Ook de 1e mei kan als snipperdag
worden opgenomen.
Snipperdagen die opgenomen zullen worden behoren drie dagen
tevoren aan de werkgever bericht te worden. Van de snipperda-
gen kunnen vier dagen (eventueel aaneengesloten) door de werk-
gever worden aangewezen.

b. In overleg tussen werkgever en werknemer kunnen van de opge-
bouwde vakantiedagen maximaal 5 vakantiedagen per vakantie-
jaar gedurende een nader overeen te komen periode worden mee-
genomen voor het aanwenden van een langer gewenste
aaneengesloten vakantieperiode.

c. Met in achtneming van het bepaalde in onderdeel b van dit lid
behoren voor 1 juni volgend op het vakantiejaar behoren alle
vakantiedagen gegeven (respectievelijk opgenomen) te zijn, ten-
zij werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten deze
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termijn te verlengen. Indien dit niet is geschied, kan de werkge-
ver aanwijzen wanneer de nog niet opgenomen vakantiedagen
dienen te worden opgenomen.

d. Ten aanzien van de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte of
ongeval is artikel 7:635 lid 3 BW van toepassing. Dit betekent
dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid slechts over de laatste
zes maanden vakantierechten worden opgebouwd.

onbetaald verlof
5. De mogelijkheid tot het verstrekken van onbetaald verlof is be-

spreekbaar, mits:
a. de werkgever te allen tijde de vrijheid behoudt de aanvraag al of

niet te honoreren;
b. alle financiële en verzekeringstechnische gevolgen van dit onbe-

taald verlof voor rekening van de werknemer zijn;
c. wordt bepaald dat gedurende het onbetaald verlof de werknemer

geen arbeid als gevolg van een terzake afgesloten (arbeids)over-
eenkomst mag verrichten;

d. dit verlof voor gedurende minimaal één week en tot maximaal
één maand wordt aangevraagd.
Nadere regelgeving (hoe lang van tevoren een aanvraag moet
worden ingediend, etc.) in overleg met de OR.

Artikel 23

Extra vakantiedagen

1. Aan de werknemer, die onafgebroken in dienst is van dezelfde werk-
gever worden de volgende extra vakantiedagen door deze gegeven
en betaald:
bij langer dan 5 jaar dienstverband 1 dag
bij langer dan 10 jaar dienstverband 2 dagen.
bij langer dan 15 jaar dienstverband 3 dagen.
bij langer dan 20 jaar dienstverband 4 dagen.
Over deze dagen zullen door de werkgever vakantiebonnen worden
verstrekt.

2. Aan de werknemer vanaf 55 jaar worden door de werkgever de vol-
gende extra doorbetaalde vakantiedagen gegeven:
55 jaar 1 dag
56 jaar 2 dagen.
57 jaar 3 dagen.
58 jaar 4 dagen.
59 jaar 5 dagen.
60 t/m 64 jaar 6 dagen.
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Artikel 24

Uitkering op basis van resultaten

Voor zover de resultaten dit toelaten – en er geen gereglementeerde
winstdeling in de onderneming geldt – zal aan werknemers, die op het
moment van uitkering in dienst zijn, een uitkering worden gedaan, die
verbonden is aan de volgende voorwaarden:

1. voor iedere werkdag met een maximum van de arbeidstijd als be-
doeld in artikel 9, uitgezonderd de dagen als bedoeld in artikel 16
ontvangt de werknemer een uitkering van 2% over het basisdagloon
van die dag, tenzij hij minder dan 16 werkdagen als bovenbedoeld
onafgebroken in dienst is van zijn werkgever. De uitkering wordt
ook gedaan over de verletdagen, ontstaan door bedrijfsongevallen tij-
dens het verrichten van arbeid (met uitsluiting van reistijden) in
opdracht van de werkgever;

2. indien de dienstbetrekking eindigt om redenen als bedoeld in artikel
7:678 lid 2 sub c, d, g en j BW bij het niet in acht nemen van de
voorgeschreven opzegtermijn of bij ontslag op eigen verzoek binnen
drie maanden na de datum van indiensttreding vervalt de aanspraak
op de in het eerste lid bedoelde uitkering.

3. De uitkering zal worden uitbetaald in de voorlaatste week van het
kalenderjaar.

4. Voor het geval er een geschil is over de vraag of de resultaten een
uitkering toelaten, gelden de volgende procedureregels:
a. of er een uitkering kan worden gedaan, wordt binnen een half

jaar na afloop van het kalenderjaar bepaald op basis van een
accountantsverklaring over de jaarresultaten;

b. of de resultaten zulks toelaten, wordt getoetst aan de gangbare
normeringen door accountancy;

c. in geval van een geschil zoals hier bedoeld geschiedt de uitke-
ring uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het betreffende kalen-
derjaar.
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Artikel 26

Reiskosten

1. De werknemer ontvangt voor het reizen naar de vestigingsplaats van
de werkgever (woon-werkverkeer) een reiskostenvergoeding van f 1,–
per dag.

2. Voor het werk-werkverkeer geldt de volgende reiskostenregeling:
a. De werkgever bepaalt het middel en de klasse van vervoer.
b. De werkelijke reiskosten worden vergoed.
c. Indien de werknemer reist met een door de werkgever beschik-

baar gesteld middel van vervoer heeft geen reiskostenvergoeding
plaats.

3. Indien de werknemer rechtstreeks reist tussen zijn feitelijke woon-
plaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht
geldt de volgende reiskostenregeling:
a. Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object

waar de werkzaamheden moeten worden verricht korter is dan de
afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht, ontvangt de
werknemer de vergoeding overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

b. Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht langer is dan de
afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht, ontvangt de
werknemer – naast de vergoeding overeenkomstig lid 1 van dit
artikel – voor de langere afstand een vergoeding overeenkomstig
lid 2 van dit artikel.

Artikel 27

Reisuren

1. Een reisurenvergoeding voor het opkomen op de vestigingsplaats
van de werkgever (woon-werkverkeer) is niet in deze overeenkomst
geregeld.

2. Als reisuren wordt beschouwd de periode waarin de werknemer
direct voorafgaand of direct aansluitend aan de dienst reist naar of
vanaf het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
Reisuren worden niet beschouwd als arbeidstijd.

3. Indien de werknemer rechtstreeks reist tussen zijn feitelijke woon-
plaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht
gelden de volgende regels:
a. Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object
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waar de werkzaamheden moeten worden verricht korter is dan de
afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht, dan geldt voor
de toepassing van dit artikel deze kortere afstand.

b. Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht langer is dan de
afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht, dan geldt voor
de toepassing van dit artikel als afstand het verschil in kilome-
ters tussen enerzijds de feitelijke woonplaats van de werknemer
en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en
anderzijds de vestigingsplaats van de werkgever en het object
waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

4. De bepaling van de afstand in kilometers geschiedt aan de hand van
door de ANWB gehanteerde tabellen.

5. Het aantal reisuren wordt vastgesteld op basis van onderstaande
tabel:

aantal kilometers enkele reis totaal aantal reisuren per dag

0–30 0
31–60 1
61–100 11⁄2
101–150 2
> 150 21⁄2

6. Reisuren worden vergoed overeenkomstig het basisuurloon.

7. Reisuren tellen niet mee voor de toepassing van artikel 14 leden 1, 3
en 6.

8. Dit artikel is van toepassing op het reizen naar en vanaf objecten
waar de werkzaamheden moeten worden verricht, voorzover deze
gelegen zijn binnen de Benelux.
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Artikel 28

Overnachtingsvergoeding

1. Dit artikel is van toepassing indien de werknemer in opdracht van de
werkgever in een hotel of pension verblijft.

2. De kosten van het hotel of pension worden vergoed.

3. Voor de overige onkosten ontvangt de werknemer een vergoeding
van f 50,– per dag.

Artikel 29

Toeslag voor bijzonder vuil werk

Deze toeslag is belasting- en premievrij.
Een toeslag van 30 cent per uur op het basisloon (met een minimum van
het aantal uren dat de arbeidstijd ex artikel 9 van die dag uitmaakt) zal
aan de werknemer worden gegeven voor:

a. het uitspuiten en uitpompen van ladingtanks, sewagetanks, pomp-
kamers, cofferdams, machinekamertanktoppen, bunkers, dubbele
bodem- en consumptie-olietanks; het uitzaagselen van stookolie-
compartimenten, het uitdrogen met lappen van gas- en dieselolie-
compartimenten; het schoonmaken in- en uitwendig van machines en
motoren; het schoonmaken van andere ruimten, waarin aanzienlijke
resten van olie, rubberzwart, zwavelpoeder, fosfaat, steenkolen, ert-
sen of andere stoffen, die kennelijk zeer schadelijk op de kleding
inwerken, aanwezig zijn en voor het bitumastieken van dubbele
bodemtanks;

b. voor het schoonmaken van fabrieken, industriële installaties, terrei-
nen, daken, kelders, muren, gevels, enzovoort, zulks ter beoordeling
van de werkgever;

c. het behandelen met vetten van dubbele bodemtanks, dieptanks voor
eetbare oliën, door middel van vetspuiten of anderszins.

Artikel 30

Toeslagen voor bijzondere soorten van arbeid

Deze toeslagen zijn belasting- en premievrij.
Aan de werknemer zal een toeslag gegeven worden op het basisuurloon:
1. van 35 cent per uur: voor het schoonmaken van ladingruimten

waarin zwavel is verladen;
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2. van 45 cent per uur:
a. voor zolang hij ketelwerk verricht aan vlampijpen en/of waterpijp-

ketels met hand- of mechanische kracht.
b. gedurende de tijd, dat hij werkt aan het olie- en gasvrijmaken c.q.

spuiten met heet water van tanks en horizontale scheepsspanten
gelegen boven manshoogte;

3. van 60 cent per uur: voor het spuiten van verf, cement, zand en
straalgrit.

Artikel 31

Toeslagen voor bijzondere soorten van arbeid

Deze toeslagen zijn niet belasting- en premievrij.
Aan de werknemer zal een toeslag gegeven worden op het basisuurloon:
1. van 35 cent per uur: voor alle soorten arbeid op losse of vaste stel-

lingen;

2. van 45 cent per uur: voor het sjorwerk, te weten het losmaken en
vastzetten van ladingen aan boord en aan de wal.

Artikel 32

Stikstoftoeslag

Met ingang van 1 maart 1992 geldt een toeslag van f 15,– bruto per uur
gewerkt onder perslucht. De toeslag wordt verleend bij daadwerkelijk
persluchtwerk, dat wil zeggen in inerte omstandigheden of bij het dra-
gen van beschermende gaspakken, gecombineerd met persluchtmaskers.

Artikel 33

Asbesttoeslag

De werknemer ontvangt een asbesttoeslag wanneer hij met behulp van
daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen asbest-
houdende isolatie verwijdert. De toeslag bedraagt f 4,– per in die om-
standigheden gewerkt uur.
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Artikel 34

Consignatietoeslag

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder consignatie verstaan
een periode tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een
pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te
zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo
spoedig mogelijk arbeid te verrichten.

2. De werknemer ontvangt een consignatietoeslag
a. van maandag tot en met vrijdag: f 1,25 bruto per uur
b. van vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur: f 2,25 bruto per uur

Artikel 35

Jubileumtoeslag

Indien de werknemer 25 respectievelijk 40 jaar in dienst is bij de werk-
gever, verstrekt de werkgever aan de werknemer een uitkering overeen-
komstig hetgeen met betrekking tot fiscale vrijdom is toegestaan con-
form de ,,Wet Vermeend-Vreugdenhil’’.

Artikel 36

Spaarloonregeling

De werkgever biedt de werknemer aan deel te kunnen nemen aan een
spaarloonregeling.

Artikel 37

Werkkleding

De werkgever stelt naar redelijkheid, zijn eigendom blijvende, werkkle-
ding ter beschikking, welke de werknemer tijdens het werk verplicht
dient te dragen en na afloop van het dienstverband weer bij de werkge-
ver inlevert. Bij in gebreke blijven kan de werkgever daarvoor een rede-
lijke vergoeding eisen en compenseren met het laatste loon.

Artikel 39

Sociaal statuut

1. integratie buitenlandse werknemers
De werkgever zal zich inspannen om buitenlandse werknemers zo
snel mogelijk te integreren binnen het arbeidsproces.
Uitgangspunten bij deze inspanningen zijn, dat:
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• dit van werknemerszijde geschiedt op basis van vrijwilligheid;
• deze integratie dient te geschieden onder respect van de eigen cultu-

rele achtergrond.

2. gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Deze gelijke kansen dienen onder meer tot uitdrukking te komen bij
het selectie-, wervings-, opleidings- en loopbaanbegeleidingsbeleid
van de werkgever.
De werknemer kan conform het terzake in de CAO bepaalde een ver-
zoek indienen voor onbetaald verlof ten behoeve van de verzorging
van een kind waarvoor de werknemer de feitelijke verzorging heeft.

3. gehandicapten
Werkgever ziet het tot zijn taak om voor zover dat redelijkerwijs in
zijn vermogen ligt, gelijke kansen voor gehandicapte en niet-
gehandicapte werknemers voor wat betreft de deelname aan het
arbeidsproces te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen
voor het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeids-
geschiktheid van werknemers.
Uitgangspunt bij het realiseren van deze doelstelling is de terzake
van toepassing zijnde wetgeving.
Per bedrijf zal in overleg met de Vakorganisaties en OR boven-
staande doelstelling nader gepreciseerd worden naar beleid en hier-
uit voortvloeiende maatregelen en overlegsituaties.

4. ongewenste intimiteiten
De werkgever zal, indien noodzakelijk, maatregelen treffen met be-
trekking tot de werkorganisatie en de inrichting van de werk-
omgeving, een en ander in overleg met de vakorganisaties en OR,
ter voorkoming van ongewenste intimiteiten binnen de arbeids-
organisatie.
Werkgever zal zodra daartoe aanleiding is in overleg met vakorgani-
saties en OR een klachtenprocedure ontwikkelen.
Uitgangspunten bij het vaststellen van een dergelijke klachten-
procedure zullen zijn:
• onafhankelijkheid van de beoordelaars van klachten;
• betrokkenheid werkgevers- en werknemersorganisaties;
• het zo mogelijk instellen van een vertrouwenspersoon binnen het

bedrijf.
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5. etnische minderheden
Werkgevers bevorderen gelijke doorstromingskansen van alle werk-
nemers binnen het bedrijf.
De doelstelling daarbij is, dat – rekening houdend met geschiktheid
in relatie tot o.a. opleiding, kennis en veilige arbeidsplaatsen – in de
hogere en leidinggevende funkties een reële afspiegeling van het
totale personeelsbestand bestaat.

6. De werkgever zal daartoe, los van de eigen verantwoordelijkheid van
de werknemer in dit kader, met name
• de scholingsmogelijkheden voor functiebehoud en -doorgroei van

de allochtone werknemer bevorderen
• eventuele belemmerende weerstanden bij andere werknemers in

overlegsituaties bespreekbaar stellen
• bij sollicitatieprocedures erop toezien dat geen directe dan wel

indirecte nadelige beoordelingscriteria ten aanzien van allochtone
werknemers worden gehanteerd.

Artikel 40

Vaste kommissie voor onderhoud en reiniging in scheepvaart,
industrie en milieu en aanverwante activiteiten

1. Er is een Stichting Vaste Kommissie ORSIMA.

2. De Vaste Kommissie is gevestigd Stephensonweg 14, Postbus 693,
4200 AR GORINCHEM (telefoon: 0183-622414, telefax 0183-
621161).

Artikel 43

Recht op deeltijdarbeid

1. De werkgever honoreert in beginsel een schriftelijk verzoek van de
werknemer tot aanpassing van zijn arbeidstijd. Een eventuele afwij-
zing van het verzoek dient met redenen te zijn omkleed en kan
slechts geschieden op grond van zodanige zwaarwegende redenen
van organisatorisch- of bedrijfsbelang, dat inwilliging van de werk-
gever niet kan worden gevergd.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aanpassing zowel een
vermindering als een vermeerdering van de arbeidstijd verstaan. Bij
vacatures heeft de werknemer die te kennen heeft gegeven een ver-
meerdering van zijn arbeidstijd te wensen, de voorkeur. Vacatures
worden eerst aangeboden aan deze werknemers voordat de vacature
wordt gepubliceerd.
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3. De werknemer kan aan deze overeenkomst als zodanig geen recht op
deeltijdarbeid in een konkrete situatie ontlenen.

Artikel 44

Algemene en slotbepalingen

11. Loongebouw per 1 januari 2001
Per 1 januari 2001 wordt op basis van de volgende uitgangspunten
een nieuw loongebouw ingevoerd:
a. Het loongebouw bestaat uit 7 loongroepen. De functies per

loongroep zijn in bijlage IV opgenomen.
b. Het loongebouw kent in de verschillende loongroepen een op-

bouw met ervaringsjaren. Dit zijn branche-ervaringsjaren. De
opbouw is voor de groepen 2 tot en met 4 1% per ervaringsjaar
en voor de groepen 5 tot en met 7 2% per ervaringsjaar. De uit-
werking van het loongebouw is opgenomen in bijlage V. Jeugd-
lonen worden afgeleid overeenkomstig de gemaakte afspraken
over het loongebouw.

c. De werknemers worden per 1 januari 2001 in het loongebouw
ingeschaald op basis van functie en vervolgens loonhoogte.

d. Voor de werknemer met wie voor de eerste maal een arbeidsover-
eenkomst wordt aangegaan, geldt, voor de groepen 2 tot en met
7, de inloopregeling van artikel 12 lid 2 sub b. van de huidige
CAO, met dien verstande dat het verminderingspercentage wordt
omgezet in een vast percentage van 15; de overige voorwaarden
blijven ongewijzigd.

f. Voor toekenning van ervaringsjaren geldt een beoordelingssys-
teem. De hoofdkenmerken van dit systeem zijn de volgende:
• jaarlijks aan het eind van ieder jaar hebben beoordelings-

gesprekken plaats
• deze worden schriftelijk vastgelegd.
• de resultaten kunnen de volgende posities zijn:
• onderneutrale prestatie (toekenning van 0 tot 1 ervaringsjaar)
• neutrale prestatie (toekenning van 1 ervaringsjaar)
• bovenneutrale prestatie (een toekenning van meer dan 1 en

maximaal 2 ervaringsjaren)
• De kwalificatie onderneutraal mag maximaal 2 maal achter-

een worden gegeven. Verder dient per bedrijf tenminste 2/3
een neutraal of bovenneutraal beeld te vertonen.
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BIJLAGE I

MATRIX ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG

Van: Tot: ZO MA DI WO DO VR ZA

0:00 1:00 100 100 50 50 50 50 50
1:00 2:00 100 100 50 50 50 50 50
2:00 3:00 100 100 50 50 50 50 50
3:00 4:00 100 100 50 50 50 50 50
4:00 5:00 100 100 50 50 50 50 50
5:00 6:00 100 100 50 50 50 50 50
6:00 7:00 100 100 50 50 50 50 50
7:00 8:00 100 0 0 0 0 0 50
8:00 9:00 100 0 0 0 0 0 50
9:00 10:00 100 0 0 0 0 0 50

10:00 11:00 100 0 0 0 0 0 50
11:00 12:00 100 0 0 0 0 0 50
12:00 13:00 100 0 0 0 0 0 50
13:00 14:00 100 0 0 0 0 0 50
14:00 15:00 100 0 0 0 0 0 50
15:00 16:00 100 0 0 0 0 0 50
16:00 17:00 100 0 0 0 0 0 50
17:00 18:00 100 0 0 0 0 0 50
18:00 19:00 100 0 0 0 0 0 50
19:00 20:00 100 0 0 0 0 0 50
20:00 21:00 100 50 50 50 50 50 100
21:00 22:00 100 50 50 50 50 50 100
22:00 23:00 100 50 50 50 50 50 100
23:00 0:00 100 50 50 50 50 50 100

NB. Een feestdag wordt gelijk gesteld met een zondag en vangt voor de
toepassing van deze matrix aan om 20:00 uur op de voorafgaande dag
en eindigt om 7:00 uur op de volgende dag.
Over deze uren ontvangt de werknemer een vergoeding overeenkomstig
dezelfde uren op zaterdag en zondag.
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BIJLAGE III

OVERZICHT VAN DE UITWERKING VAN DE
ARBEIDSTIJDENWET VOOR DE ORSIMA-CAO

• in de tabel is aangegeven de wettelijke situatie per 1 januari 1997.
Gedurende de looptijd van de CAO kunnen er als gevolg van wijzi-
ging van wet- en regelgeving veranderingen optreden

• in de tabel zijn aangegeven de normen voor werknemers van 18 jaar
en ouder

Onderwerp invulling volgens ORSIMA-CAO

minimum rusttijden
• wekelijkse rust

• hetzij 36 uur per periode van 7 x 24
uur
hetzij 60 uur per periode van 9 x 24
uur
(1 x per 5 weken in te korten tot 32
uur)

• dagelijkse rust • 11 uur per 24 uur (1 x per periode van
7 x 24 uur in te korten tot 8 uur)

zondagsarbeid
• arbeidsverbod • op zondag wordt geen arbeid verricht,

tenzij ...
• uitzondering 1 arbeidsverbod • tenzij het tegendeel is bedongen en uit

de aard van de arbeid voortvloeit
• uitzondering 2 arbeidsverbod • tenzij de bedrijfsomstandigheden dit

noodzakelijk maken en het medezeg-
genschapsorgaan, of bij het ontbreken
daarvan de personeelsvertegenwoor-
diging, of bij het ontbreken daarvan de
belanghebbende werknemer, daarmee
instemt

• zondagsbepaling • in geval van arbeid op zondag ten
minste 4 vrije zondagen per 13 weken

maximum arbeidstijden
(structureel)
• arbeidstijd per dienst • 10 uur
• arbeidstijd per 4 weken • gemiddeld 50 uur per week (200 uur)
• arbeidstijd per 13 weken • gemiddeld 45 uur per week (585 uur)

33

Onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aan-
verwante activiteiten (Orsima) 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



Onderwerp invulling volgens ORSIMA-CAO

nachtdiensten
• minimum rust na een nacht-

dienst die eindigt na 02.00 uur
• 14 uur (1 x per periode van 7 x 24 uur

in te korten tot 8 uur)
• minimum rust na een reeks

(=minimaal 3 en maximaal 7)
nachtdiensten

• 48 uur

• maximum arbeidstijd per
nachtdienst

• 9 uur

• maximum arbeidstijd per 13
weken

• gemiddeld 40 uur per week (520
uur)

• maximum aantal nachtdien-
sten

• 28 per 13 weken (52 per 13
weken indien de nachtdiensten
voor of op 02.00 uur eindigen)

• maximum aantal achtereen-
volgende nachtdiensten

• 7

maximum arbeidstijden bij
overwerk (incidenteel)
• arbeidstijd per dienst • 12 uur
• arbeidstijd per week • 60 uur
• arbeidstijd per 13 weken • gemiddeld 48 uur per week (520

uur)

aanvullende regels bij
overwerk indien er sprake is
van nachtdiensten
• maximum arbeidstijd per

nachtdienst
• 10 uur

• maximum arbeidstijd per 13
weken

• gemiddeld 40 uur per week (520
uur)

pauze (tijdruimte van
minimaal 1⁄4 uur)
• arbeidstijd per dienst > 51⁄2

uur
• 1⁄2 uur

• arbeidstijd per dienst > 8
uur

• 3⁄4 uur, waarvan 1⁄2 uur aaneenge-
sloten

• arbeidstijd per dienst > 10
uur

• 1 uur, waarvan 1⁄2 uur aaneenge-
sloten
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Onderwerp invulling volgens ORSIMA-CAO

consignatie
• periode zonder consignatie per

4 weken
• 2 tijdruimten van elk minimaal 7 x 24

uur
• consignatie voor en na een

nachtdienst
• niet toegestaan

• maximum arbeidstijd per 24 uur • 13 uur
• maximum arbeidstijd per week • 60 uur
• maximum arbeidstijd per 13

weken
• gemiddeld 45 uur per week (585 uur)

• maximum arbeidstijd per 13
weken, indien de consignatie
geheel of gedeeltelijk de
periode tussen 00.00 en 06.00
uur omvat

• gemiddeld 40 uur per week (520 uur)

• minimum arbeidstijd bij oproep
in consignatie

• 1⁄2 uur

35

Onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aan-
verwante activiteiten (Orsima) 2000/2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



B
IJ

L
A

G
E

IV

bi
j

C
A

O
-O

R
SI

M
A

L
oo

ng
ro

ep
1 <

40
O

R
B

A

L
oo

ng
ro

ep
2

40
t/m

49
O

R
B

A

L
oo

ng
ro

ep
3

50
t/m

64
O

R
B

A

L
oo

ng
ro

ep
4

65
t/m

69
O

R
B

A

L
oo

ng
ro

ep
5

70
t/m

95
O

R
B

A

L
oo

ng
ro

ep
6

96
t/m

10
9

O
R

B
A

L
oo

ng
ro

ep
7

11
0

t/m
12

4
O

R
B

A

C
or

ve
eë

r
C

le
an

er
(h

an
dm

at
ig

)
•

M
ag

az
ijn

-
m

ed
ew

er
ke

r
•

A
lg

em
ee

n
m

ed
ew

er
ke

r/
m

at
ro

os
•

C
le

an
er

•
H

ef
tr

uc
k-

ch
au

ff
eu

r

•
H

ul
p-

m
ac

hi
ni

st
•

M
ed

ew
er

ke
r

in
du

st
ri

ël
e

re
in

ig
in

g/
sj

or
re

n

•
Z

el
fs

ta
nd

ig
cl

ea
ne

r
•

St
ra

le
r-

co
at

er
•

St
ra

le
r-

co
at

er
/

cl
ea

ne
r

•
M

on
te

ur
st

ra
al

-/
co

at
-

m
at

er
ie

el
•

M
ee

w
er

ke
nd

vo
or

m
an

al
ge

m
en

e
w

er
kz

aa
m

he
-

de
n

•
M

ac
hi

ni
st

va
cu

üm
-

w
ag

en
•

M
ac

hi
ni

st
ho

ge
dr

uk
-

w
ag

en
•

A
ut

om
on

te
ur

•
A

ll-
ro

un
d

m
ac

hi
ni

st

•
M

ee
w

er
ke

nd
vo

or
m

an
(s

ch
ee

ps
)-

on
de

rh
ou

d/
re

in
ig

in
g

•
M

on
te

ur
m

at
er

ie
el

•
Sc

hi
pp

er

36



BIJLAGE V

Loongebouw CAO Orsima per 1 januari 2001

Volwassen boven 23 jaar

Loongroep 1 2 3 4 5 6 7

Ervaringsjaren
0 jaar f 18,61 f 19,59 f 20,18 f 20,58 f 21,01 f 21,80 f 22,45
1 jaar f 19,78 f 20,38 f 20,79 f 21,43 f 22,23 f 22,90
2 jaar f 21,00 f 21,86 f 22,68 f 23,36
3 jaar f 22,30 f 23,13 f 23,83
4 jaar f 23,59 f 24,30
5 jaar f 24,79
6 jaar f 25,28

Jeugdlonen

Loongroep 1 2 3 4 5 6 7

17-18 jaar f 15,30 f 16,10 f 16,59 f 16,92 f 17,09 f 17,73 f 18,26
19-20 jaar f 16,52 f 17,39 f 17,91 f 18,27 f 18,45 f 19,14 f 19,72
21-22 jaar f 17,84 f 18,78 f 19,34 f 19,73 f 19,93 f 20,68 f 21,30
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II. Het is de werkgever toegestaan om in het kader van een verzoek om
ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, af te wijken van de onder I opgeno-
men bepaling(en) houdende een mutatie van het loon voorzover de
onverkorte toepassing van die bepaling(en) de verlening van een onthef-
fing in de weg zou staan om reden dat de personeelskosten van de
betrokken onderneming onvoldoende zijn gematigd.

III. Indien en voor zover de onder I opgenomen bepalingen strijdig zijn
met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren
deze regelen.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die
van publicatie in de Staatscourant en heeft geen terugwerkende kracht.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de
Staatscourant.

’s-Gravenhage, 22 november 2000

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

C. J. Meerhof.
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