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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Regeling Arbeidsvoorziening Zeescheepvaart 2010 (RAZ 2010) 
 
I.a. Het Sociaal Maritiem Werkgeversverbond, gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, 

hierna te noemen het SMW, blijkens aangehechte onderhandse akte optredend namens de 
volgende deelnemers aan deze Vereniging: 

 
 HAL Beheer B.V. 

Maersk Ship Management B.V. 
 Norfolk Line Shipping B.V. 

P&O Ferries B.V. 
Spliethoff Beheer B.V. 
Stena Line B.V.  
Smit Management B.V. 

 
alsmede 
 
    b. de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart, gevestigd en kantoor houdende te 

Rotterdam, hierna te noemen de VWH, gezamenlijk te noemen de Werkgeversorganisaties 
ter ener zijde 

 
en 
 
II.a. Nautilus International, gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam  
 
 alsmede 
 
   b. CNV Bedrijvenbond, gevestigd en kantoor houdende te Utrecht, gezamenlijk hierna te 

noemen de Werknemersorganisaties ter andere zijde. 
 
Overwegende dat : 
 

  ■ de motie van de Tweede Kamer der Staten Generaal d.d.18 mei 1987 bedoeld is tot verruiming 
van de mogelijkheden om op Nederlandse zeeschepen met buitenlandse scheepsgezellen te varen; 

  ■ partijen o.g.v. dit beleid de RAZ 1988 zijn overeengekomen, die vervolgens opnieuw is 
  aangegaan als de RAZ 1992; 

  ■ de instroom van niet-EU-officieren wordt geregeld in de Regeling tewerkstelling niet-EU- 
officieren op zeeschepen onder Nederlandse vlag; 

  ■ de invoering van de Zeevaartbemanningswet en de Regeling tewerkstelling niet-EU-officieren 
op zeeschepen onder Nederlandse vlag aanpassing van de RAZ 1992 noodzakelijk maakten; 

  ■ de RAZ 1992 hieraan is aangepast en is voortgezet als de RAZ 1998; 
  ■ de RAZ 1998 per 30 juni 2000 is beëindigd maar dat partijen deze wensen voort te zetten voor 
 tenminste een half jaar tot 31 december 2000; 
■ de RAZ 2000 is verlengd tot 31 december 2003; 
■ de RAZ 2000 is per 1 januari 2004 aangepast i.v.m. de opheffing van CWI Maritiem en is 
voortgezet als RAZ 2004; 

■ de RAZ 2004 is verlengd tot en met 31 december 2009; de RAZ 2004 per 1 januari 2010  is 
geactualiseerd en is voortgezet als RAZ 2010; 
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■ de rechtspositie van bij rederijen reeds in dienst zijnde EU-scheepsgezellen en terzake hiervan 
gemaakte afspraken tussen Werkgevers- en Werknemersorganisaties in de Zeevaart in aanmerking 
dienen te worden genomen; 

    
komen het navolgende overeen: 
 

Artikel 1 
 
Definities 
 
1.1. "Scheepsgezellen" 
 Onder “scheepsgezellen” wordt in deze Regeling verstaan: alle schepelingen beneden de 

rang van officier. 
 
1.2. "EU-scheepsgezel(len)" 
 Voor de toepassing van deze Regeling wordt onder "EU-scheepsgezel(len)” verstaan : 
 
 .1 scheepsgezellen die in Nederland woonachtig zijn; 
 .2 scheepsgezellen die onderdaan zijn van andere lidstaten van de EU, voor zover zij 

niet uitgesloten zijn van het vrije verkeer van werknemers; 
 .3 scheepsgezellen die voldoen aan het gestelde in artikel 4 van de Wet Arbeid 

Vreemdelingen van 21 december 1994, Stbl. 1994, 959, laatstelijk gewijzigd bij wet 
van 5 februari 2009 (Stbl. 2009, 108). 

 .4 scheepsgezellen die niet behoren tot de categorieën genoemd onder de punten .1, .2,  
en .3 van dit lid, die voorafgaande aan een mogelijke aanstelling tenminste twee 
jaren vaartijd in de Nederlandse zeescheepvaart, onder toepassing van een 
Nederlandse CAO hebben behaald, mits het laatste dienstverband niet langer dan 
drie jaar geleden beëindigd is; 

 .5 aan scheepsgezellen als bedoeld in de punten .1, .2, .3, en .4 van dit lid wordt een 
desbetreffende verklaring afgegeven. 

 
1.3. "niet-EU-scheepsgezel(len)" 
 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder "niet-EU-scheepsgezel(len)" verstaan 

scheepsgezel(len) die geen "EU-scheepsgezel(len)" zijn, als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
 

Artikel 2 
 
Werkingssfeer 
 
2.1. Onder de werkingssfeer van deze Regeling vallen de arbeidsplaatsen van scheepsgezellen 

aan boord van de zeeschepen onder Nederlandse vlag. 
 
2.2. De Regeling is niet van toepassing op : 
 .1 reddingsvaartuigen 
 .2 vissersvaartuigen 
 .3 pleziervaartuigen, welke uitsluitend als zodanig worden gebezigd, voorzover zij geen 

passagiers tegen vergoeding vervoeren; 
 .4 schepen die aan het Rijk of enig openbaar lichaam toebehoren, welke tot openbare 

dienst zijn bestemd; 
 .5 zeegaand baggermaterieel 
 

 
Artikel 3 
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Doelstelling 
 
De Werkgevers- en Werknemersorganisaties in de zeescheepvaart staan met het overeenkomen van 
deze Regeling gezamenlijk de volgende doelstelling voor : 
het regelen van de vervulling van arbeidsplaatsen door scheepsgezellen op schepen, varend onder 
Nederlandse vlag. 
 

Artikel 4 
 
Tewerkstelling van werkzoekenden in de Nederlandse zeescheepvaart 
 
4.1. Een Nederlandse reder is bij het zoeken van "EU-scheepsgezellen" voor het dienst doen aan 

boord van schepen in beginsel vrij al dan niet de tussenkomst van het UWV Werkbedrijf in te 
roepen. Ook de werkzoekende "EU-scheepsgezel" die in aanmerking wenst te komen voor het 
dienst doen in de zeescheepvaart, is vrij in de keuze om volledig naar eigen inzicht werk te 
zoeken, dan wel hiertoe een beroep te doen op bemiddeling door het UWV Werkbedrijf. 

 
4.2. Een Nederlandse reder zal voor de vervulling van alle arbeidsplaatsen door scheepsgezellen 

op schepen, varend onder Nederlandse vlag, geen "niet-EU-scheepsgezel(len)" aanstellen 
anders dan door bemiddeling van het UWV Werkbedrijf, tenzij conform lid 4.3. van dit 
artikel een uitzondering van toepassing is of conform lid 4.4., 4.5. of 4.6. van dit artikel een 
vrijstelling is verleend.   

 
4.3. De bemiddeling van het UWV Werkbedrijf voor de vervulling van de arbeidsplaatsen door 

scheepsgezellen op schepen, varend onder Nederlandse vlag, is niet nodig indien op deze 
schepen een of meer scheepstechnici en/of gediplomeerd scheepsgezellen zijn tewerkgesteld 
en deze functie(s) wordt/worden vervuld door EU-scheepsgezel(len). 
 
In deze gevallen kan volstaan worden met melding van de betreffende schepen aan de 
Commissie Vrijstellingen RAZ, waarna aansluitend door de betreffende Commissie een 
verklaring van ontheffing van vrijstelling wordt verleend. 

 
4.4. Een vrijstelling van de bemiddeling van het UWV Werkbedrijf voor de vervulling van 

arbeidsplaatsen door niet-EU-scheepsgezellen op schepen, varend onder Nederlandse vlag, 
kan op schriftelijke aanvraag van een Nederlandse reder worden verleend door de Commissie  

 Vrijstellingen, als bedoeld in artikel 5 van deze Regeling. 
 
4.5. De Commissie Vrijstellingen zal zich bij de beoordeling van een aanvraag voor vrijstelling 

als bedoeld in lid 4.4. van dit artikel, laten leiden door de overwegingen van deze overeen-
komst en de doelstelling als genoemd in artikel 3 van deze Regeling. 

 Naast de algemene leidraad voor de beoordeling van een aanvraag voor vrijstelling zal de 
Commissie Vrijstellingen de aanvraag op de navolgende bijkomende voorwaarden toetsen: 

 
 .1 de aanstelling van "niet-EU-scheepsgezellen" op schepen, varend onder Nederlandse 

vlag, mag niet leiden tot gedwongen ontslag van werknemers, waarop de  
Nederlandse loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.  

  Niettegenstaande deze bepaling, behouden Nederlandse rederijen zich het recht voor 
aan zeevarenden ontslag aan te zeggen in geval van economische noodzaak, door 
inkrimping van activiteiten, door vermindering van het aantal schepen in eigendom 
of onder beheer van een rederij, dreiging van sluiting van een bedrijf, etc. 
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 .2 voor de aanstelling van niet-EU-scheepsgezellen op schepen varend onder 
Nederlandse vlag, waarop geen "EU-scheepsgezel(len)" als scheepstechnicus, dan 
wel als gediplomeerd scheepsgezel tewerkgesteld zijn, dient de aanvraag met 
redenen te zijn omkleed; 

 
 .3 er dient overeenstemming te bestaan tussen de aanvragende reder en Nautilus 

International over de van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden. 
 
4.6. Na beëindiging van het dienstverband met een rederij worden aan "niet-EU-scheepsgezellen" 

die bij aanstelling niet voldeden aan het gestelde onder artikel 1.2. geen rechten toegekend, 
als bedoeld onder punt 5 van artikel 1.2. 

 
Artikel 5 

"Commissie Vrijstellingen" 
 
5.1. Er is een Commissie Vrijstellingen. 
 
5.2. Deze commissie oordeelt over aanvragen van rederijen voor vrijstelling van de bemiddeling 

van het UWV Werkbedrijf voor de vervulling van arbeidsplaatsen door niet-EU-
scheepsgezellen. 

 
5.3. Deze commissie bestaat uit : 
 - twee leden van werkgeverszijde; 
 - twee van werknemerszijde; 
 
5.4. De commissie kiest uit zijn leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De 
  functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden in oneven kalenderjaren 
  vervuld door een werkgeverslid en in even kalenderjaren door een werknemerslid. Het 

secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR).  

 
5.5. De leden kunnen een plaatsvervanger aanwijzen, die recht heeft op bijwoning van de 

vergaderingen van de commissie. 
 
5.6. Vrijstellingen worden verleend bij eenstemmigheid van leden van werkgeverszijde en van 

werknemerszijde. 
 
5.7. Indien de Commissie Vrijstellingen overweegt een gevraagde vrijstelling geheel of 

gedeeltelijk te weigeren, zal de aanvrager onder opgaaf van redenen van dat voornemen 
schriftelijk op de hoogte worden gebracht en in de gelegenheid worden gesteld door de 
Commissie Vrijstellingen te worden gehoord alvorens deze terzake definitief zal beslissen. 

 Daarnaast kan de Commissie Vrijstellingen besluiten een aanvraag tijdelijk aan te houden. Hiervan 
zal aan de betreffende rederij schriftelijk onder opgaaf van redenen mededeling worden 
gedaan. 

 
5.8 Een vrijstelling kan worden ingetrokken door de Commissie Vrijstellingen als blijkt dat de 

rederij niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de afgifte van de vrijstelling. 
Alvorens de Commissie Vrijstellingen een besluit neemt de vrijstelling in te trekken, deelt zij 
schriftelijk aan de rederij mee dat zij voornemens is de vrijstelling in te trekken. In de 
mededeling inzake haar voornemen tot intrekking van de vrijstelling wordt gemotiveerd 
vermeld op welk punt, resp. op welke punten de rederij niet, of niet meer, voldoet aan de 
vrijstellingsvoorwaarden. De rederij wordt in de gelegenheid gesteld op het voornemen van 
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de Commissie Vrijstellingen schriftelijk verweer te voeren en/of in een vergadering van de 
Commissie Vrijstellingen te worden gehoord. 

 
Artikel 6 

 
Looptijd 
 
6.  De overeenkomst is ingaande 1 januari 2010 aangegaan voor de tijd van vijf jaar en eindigt 

op 31 december 2014 mits deze uiterlijk 1 november 2014 door één der ondertekenende 
partijen bij aangetekend schrijven is opgezegd. Indien gedurende de looptijd van deze CAO 
zich buitengewone en ingrijpende veranderingen voordoen, die ten tijde van het aangegaan 
van de CAO niet waren voorzien dan is ieder van de partijen gerechtigd tijdens de duur van 
de CAO wijzigingen van de CAO, welke met deze veranderingen in direct verband staan, aan 
de orde te stellen. De andere partij dan degene die de wijzigingen aan de orde stelt is 
gehouden mee te werken aan een snelle behandeling van de wijzigingsvoorstellen. Indien 
binnen 6 maanden, na indiening van de wijzigingsvoorstellen, geen overeenstemming is 
bereikt dan is ieder der partijen gerechtigd de CAO met een opzegtermijn van 2 maanden 
tussentijds op te zeggen.Indien opzegging vóór 1 november 2014 achterwege blijft, wordt 
deze overeenkomst geacht telkens met één kalenderjaar te zijn verlengd, indien deze niet 
uiterlijk 1 november van dat kalenderjaar door één der ondertekenende partijen bij 
aangetekend schrijven is opgezegd. 

 
 
Aldus overeengekomen te Rotterdam, 10 december 2009 
 
Sociaal Maritiem            
Werkgeversverbond                          
 
 
 
 
Vereniging van Werkgevers             
in de Handelsvaart 
 
 
 
 
Nautilus International 
 
 
mede namens, 
CNV Bedrijvenbond 
 
 
 


