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De oncler~letelker,den: 

SMIT 5alvaCIe 

2. 8. 

b. 

2 

Lift EUlrOllie B.V. hierna te 
te ener 

te 



Artikel 1 Definities 4 

Artikel 2 4 

Artikel 3 de 4 

Artikel 4 de 4 

Artikel 5 van elkaar 4 

Artikel 6 der overeenkomst 5 

Artikel 7 5 

Artikel 8 Duur en van de overeenkomst 5 

Artikel 9 5 



In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

SMIT 5"1""llI8 

B.V. hierna te noemen 

Het van deze overeenkomst deel 
en andere Arbeidsvoorwaarden met de daaraan va!stcu~he~ch1te 
hechten aallVUlllinaeln/tslDelien 

Deze overeenkomst is van toepa~)Slrla 
van deze OVE,re!9nl<:OlllSt. 

1, De is onder andere voorwaarden arbeid te doen verrichten of 
arbeidsovereenkomsten aan te gaan dan krachtens deze overeenkomst. 

2. De is veflP!iClnt er voor te zorgen dat aan iedere werknemer een ::av':l.I"nI"\i~J:::lr 
overeenkomst met het behorende met 

en 2e 

en te 

j,JOI~TII':::ln \,,::a.rt'\i!ll"t"It::an zich deze overeenkomst die IOO[)tIlCf te I"U·\,~rI.c:li1" trouw naar en 
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voorwaarden 

\JCI"lc"'I"II".1"I van de STAK CAO is door vakbonden de wens uit~lesJ)rol<en 
.... .:o.·i"..,..!!o .... va.cDOnd!;OverIE~a te vernemen. Ook is de wens ult~leS,pr(nCEln 

waarop Boskalis/SMIT met de STAK CAO zal I'\I"nl"laJ:U'''1 

ver'delrga.ancje e'!:loI"n.:o .. nAlcl~Lrit"11"I intern met Boskalis Bv's 
een of zal deze 

Garantie intern 
Mocht de situatie zich voordoen dat de i"\.:o/'ll"ii+'el'u"tI'l':'.I"I'I.:~lon 
.... ""''''.''',,'',H of gecleeltelilK I'\lnl'l':U'''IAI..:ol''n 

en dat FNV ~nlnI'lI'U::lln"..t&:::I,n 

een voornemen tot of overname of overdracht van een of het 
activiteiten aan derden betreft zal Boskalis/SMIT zich tot het uiterste Inenar,n.:::,n 

te dat de STAK CAO voor de werknemers van en dat FNV tsolna~len.ote!n 
CNV Vakmensen de CAO. FNV ~nr'l'Il"I.:.nl'ltcn 

Yr\f\vililr\ worden betrokken hierover als voor de overnemende 
Een en ander houdend met de die hoort een DelJrSiJenlotE~er(je 

I'\n/"lcl"ncl"II'\it"ln voor wat betreft informatie die kan worden als beurs enlof kOE9rs.Qe\/OEilia. 

Daarnaast hecht SMIT waarde aan het l"lClif'lJlClimnaTIt"! voeren van nUlC::\I"I'::::.1'I met de deze CAO betrokken 

I'U/III::\I"I.:.,1"1 ten aanzien van de CAO als voor het oer100llel<:e n"jAriAn 

waarin meer in kan worden over de voor het 
medewerkers actuele en relevante on1:wit~kelinclen 

verschillende niveaus zoals DII\lrOOI'De~ela: 
maiatsicnaOI::>ellllKe en economische voor zover een effect 

I\lInl"ncntccl bestaan er geen nlann.c:~n deze 
gaan naar een andere zoals l"I':U"II'\CI"nI'l 

er voornemens om de bestaande activiteiten of delen van het pe"soneE:tlst)es,tarld 
1'I .. '"1,"'CI'\ naar andere entiteiten binnen de Boskalis/SMIT naar eornOln\Al<:liI"Lriinl'le_ 

verbanden derde nal,,".:.,n 

Een en ander laat echter onverlet dat SMIT actief is in een 
wIlÄ~lgl!!1.ae!n Jn,de moeten worden dOC)rm3VOerd 

i"\CI"Il"il1te",nOr'ml"lrel"lal~n,~c~n 

Indien en zodra dH .. I .. • .... "", .............. arbeidsvoorwaarden 
of de van meidé1welrKers de de CAO 
betrokken vakbonden 1'\\I':.l"lcI"II"II:..n 



Uiteraard zal l"I!:II!::II'"nll inzicht worden ae!Je\ren in de aard en omvang van de rU:::'I',IOI',rlA wij:ziging, de 
be1Ne4egr'edEenEm daartoe en de verwachte voor medewerkers. 

persoons- en 
per'sorlen bedoeld, 

Namens 
CNV Vakmensen 

Real8tm.tnt van loon- en art.eiclsv'oorw~lardelr1. deel uitmakend van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst Cao-ers SMIT "Tak 
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.2. duren dan een 

.3. Het dienstverband wordt alle ae\l'am:m alan~leg,aan met de weltteliik tCleQ49sté;me I"\l*t"Iê.'I't'lif'l 

het een dienstverband betreft dat aansluit op een dienstverband voor oe~)aa.lae 
van een zal 

.4. pa~;polort en van alle 

.5. De werknemer neemt Uê.iI':nlll"nt deel aan het Be~jrij1fst~.kpem,ioE~nf~::mcls voor de en 
Binnenvaart. 

1.6. van alle waarvan kan weten 

2 .. Onverminderd het oeJ)aalae 
een dienstverband 

artikel 1 lid 2 van dit ~ê.j..,Iê.I""ê.!nt en lid 2 en lid 3 van artikel 

a. zeven zowel door 

de wetteliil,e ol:lzeggi:ngs;tenm ijrlen 

2.2. 

b. en het einde van de nl"i"lê.'i'tl!if'l 

2.3. Het dienstverband rec:ntS>WE!ae en zonder dat op;;~egiginlg vereist de 
dat de werknemer de AOW nê.I'ê.I"htl,.,.."Iê. bereikt. 



3.1.1 Werknemer neemt per 
Pensioenfonds voor de 

2002 deel aan de aeïntearelerCle n,~nc:~injQ~nrtl~n~lInn van het 

de c;;:ti,I"'ht'Înn Pensioenfonds .2 Werknemers betalen de 
berekende werknlerrlensonemles . 

de 

.4 IItlt',I:llI"II"\I' aan die werknemers die een 

Binnenvaart 

de ~HI"'h+'inl'l WA,"II"II'fC!n,AI"IC~jrU::lI"I+,"'l"IrlC! 

Binnenvaart 

De werknemer is om, behalve de tot 
werkzaamheden uit te voeren het \lAI-IA!"\J"Ir1IA 

kunnen worden J"IA1./J"IrI'lAI~1'I 

5.2. 

Boeten die de werknemer 
ten aan de 
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7.1. zal de vakbonden tweemaal per 
verwachten van het 
informatie verstrekken met k.c:r.iFI".c:r.I..-vil"'u", 

7.2 

8.1.1. 
Werkzaamheden binnen .... lc.l'i.c:r.r·I~I'"l,rI waaronder mede te verstaan het 

bedoeld artikel en de behorende 411"1IjQ1fY\jQIr'lijQI 1\1Ii~~+I".c:r. ... cl 

Bestuur d.d. 17 november 

8.1.2 
Werkzaamheden buiten NC,I'i.c:r.I"·I<!:)I'"l,rI waaronder te verstaan buiten het onder 
en binnen de coördinaten 
300 N -1 oW 
300 N - 400 E 
75°N -
75°N - 400 E 
inclusief de Zwarte Zee. 

8.1.3. 
Werkzaamheden buiten de onder en 

die 

Met tot de n.c:r.I,,,\nlf\/"II 

naar de desbetreffende 
van bovenstaande .. ol"1l.o.I;.'\ .... .c.O'\ wordt verwezen 

urn"_"",r,,, en cao-ers. 

eveneens 

8.2.2. 
een Oe~)aala 

8,2.3. Buiten deze loon- en arbeidsvoorwaarden vallen die werknemers voor wie andere collectieve 
of worden .... af· ....... f'fan 

9.1. 1~~I"III"rc: zal het verlies aan aS'fCllCIS van de Nederland 
aan werknemer achteraf worden op basis van de Consumenten 

alle huishoudens arae!elO van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Ilitl"ll~n/"lC!n! Int voor de t'\.::U'AI.r.::.nu',n december t.O.v. 
december van het vo()rg;aarlde 

9.2. De refElrtel)eri!ode 



0.1.3. 

10.2. 

10.2.1. Alle de dit reglemlent 

10.3. 

10.3.1. De loonschaal is van op de werknemers van 21 en alsmede op 
werknemers beneden de 21 

0.3.2. Il-iw!i IU'VVUw werknemers beneden de zal 95% de de 
ru:u',,'\a,rnI"lIC h,:::.rI .. ,~I"lI':U'" worden oetaalo. "31fh"3nLr.::~IiiLr van aard der 

bekwaamheid enz. 

10.3.3. InrlclI"ln der werknemers ncc!I"hlcrit aan de hand van de functie die vervullen. 

10.3A. Het bezit van rlllI'\ll'\"IO S.V. en/of M.M. houdt automatisch Inrl.a.II"ln tenminste 11'\1'\1r'lnrl"\a.1I'\ 5 

10A. 

aan de werknemer OVE~rajem!aakt 
voorschot 

dezelfde functie wordt hem een rlia.ncttiirl 

nc,'",\a.rnrl in de loonlabel. 



Ten aanzien van de werknemer naar het oordeel van de \A/AI"f.rnA\I~iIIl" AI·H~l"ll"ln en 
"ji~Fl'\nI"lAlrA bekwaamheid hAC~,..hif.rt kan het aantal Cliensttild'verhO(]incJen 

va!;tgElsteld olnafharlke:lijk van het aantal 
dienstdoE't, echter met van 

1 .2. 

De bedoelde vast aarlgesteld de I"'Inl"lAI"A 

betreffende definitief vacant is en de betirnkli<en vac:ature te 

1 .3. 

1 binnen een nader vast te stellen 
va!itg~est:eld in met 

.4.1 Met oVE~re:en<]e~:orrlen dat indien een medewerker op een 
een werkzaamheden moet verrichten een hO()atE~toE,sl~la 

€ 50 bruto per Deze is een ver'aOE~dlrlO 

12.1 

12.1 Een duiktorn is een de maanden 
of minder de maanden oktober t/m maart. 

tussen 00.00 en 

.2 3 2% 

1 .3 

2.1.5 lul[)zIE~KelnVEtrDleaE;r die een onder druk staande DECa ketel 
\lAl"nl'\':iIIl"Ill"\n van één per 

12.1.6. Voor het duiken in chemicaliën zal op het moment dat wordt I"IA\,B/Arilft 

een dubbele worden toegel!\erld 
1'\1"I"IC!+~lnrlink~rI,~n aan dek werken een ver'aOE~dlrla 
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12.2 

12.2.1 aeloeeme van een uur dat wordt op de hierna Unl,I"IAr\NA dieIPte!n. zal een 
dUll<vE~ra«JeOllna worden beta.ald. 

12.2.2 telt eventuele de<:onlPfteSslletllld niet mede. 

12.2.3 De toe~;lag delool,scnaall}isvasjme~S~ld 

12.3 

2.3.1 voor het verrichten van 
YUIf'.vl.;;;J, wordt per kwartaal hAtl:lliru"l van 19 

nAI'\nt':::tn verlof is niet van invloed op deze nl:ll~l:IntiAr·An,;::.lil'lln 
Ziekteverzuim is niet van invloed op deze voor zover ziekteverzuim niet 

dan zes maanden duurt. Na zes maanden ziekteverzuim vervalt deze 

Zodra een medewerker om niet-medische redenen niet beschikbaar te 
voor vervalt deze oalrantier'eolellrlO 

Eén maand na de vervaldatum van de voor duikwerkzaamheden vervalt 
deze de medewerker door werkzaamheden in het buitenland 
verhinderd is een medische te onclenJaém 

\JAr'nn,~rhll"'ln;C~n en staan vermeld de achter in dit 

de maand december van elk aan werknemer een 3e maand toe:gelKerld ten i"IArlrl:lriA 

één maandsalaris. 
Indien het dienstverband geen rata Dla;ats1l1'1nClen 

VML-ers hAtil'l:I·ont éénmaal het maandloon. 

.2 Voor Cao-ers hA/iro·ont 

14.1.3 Indien de werknemer 
uitbetaald. 

van 12 x maandloon + 

zal hem naar rato het va~~an·tieCield \AlnrN'::ln 

14.1.4 van het dienstverband nn,r\J~ll"'Irl'l' de werknemer het hem op moment 
toekomende deel van de va~~antjei:oe~$la!;;). 



1. SMIT heeft met bonden een overeenkomst ae~.lotEm 
Werk en Inkomen naar is 1"I/:IIIr/:lll"l/:llirl 

op basis van: 
• De per 2006. Eventuele wij~!I'Îajinaf:m 

laste van SMIT. Daar waar dit naaello 
nader met elkaar treden. 

• Een de nCfUleenlla medewerker ael,Clerlae 

2. een werknemer als rechtstreeks van een medisch door de arbodienst 
vast te stellen ziekte art>el(:lSCmOeSlCnIll<tnela niet in staat is de arbeid te 

voor hem de h.:.r· .. ·~li'I"\ ... .:.1"\ van artikel 7:629 Wetboek en de 
voor zover hierna niet anders 

3. behoudt de werknemer voor een van honderdvier weken 

4. 

70% van het naar voor zover dit loon niet meer hC/"iI'~~n+ 
dan het maximum artikel 9, eerste van de Coördinatiewet Sociale 

Daarenboven de werknemer een op het 
onderstaande staffel: 

00 
h~l'tl~!:~1' 95 
h'3li'i'3'.:sr 85 
h!:Ht'I~!:U" 80 % 

Daar waar de medewerker tenminste 2 aa~laellen 
aal1eemaeslotetn oJen()ae van tenminste 3 per week werkzaamheden \lgr"rll"'lnw 

staffel niet van Deze medewerker in 
ook als deze arbeid geen loonwaarde heeft. 

vasitst~emrla van het loon wordt Ult~lea~ian 
art,eIC:!SCtnaesccnIlKtnela zou hebben ncr\l"\t.c~n 

U\l"\nC!\/Cl"lhl"\runr,cn worden 
art)elc~sClnQeScCnIIKtzou 

5. Onder loon wordt verstaan: 
Voor de vasitsbellirlQ 

6. 

7. 
dienst 



8. 

11. 

12. 

Daar waar de medewerker een functie wordt die een minder aan 
zullen de arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden 

het voor medewerker op het moment van aanvang van 
arc,eidsorlge~sctliktheiid. Dit tot het behorend 

dit oVE~rstiiat. 
mcrle/1weirK te dan kan SMIT de 

de kantonrechter verzoeken. 

Arl,et~:ls(mgleslcnlktl'1lela van 35 tot meer dan 50% Delrn.nttlnlg 

ArI,ei4~S(mgles~cniktl1leid van 35 tot minder dan 50% belnu1t.til"110 

op basis onderstaande staffel 
die oetlas·eel'd 
Tot 5 

6-10 
10-15 
16-20 
20-25 
26-30 

30 

SMIT van de medewerker: 

deze aalmllllllrlosoer'lOCle de 
zal komen te vallen. 

Arl)eidS~l)n~~e!.Cl1lik1:nejd van 80% tot 
l:;;l:;;FI\l1 ullnn op de 

daCUOCln OlnOEtaclnt de van het vA··uitlkerino'SOEtrCEmt~;)Oe 
I""IAr,c:ïr\Anl"i,..t,tIAAftiifi van de medewerker. SMIT "'''3r'''3n/'i.c:!i.c:l,!/''t 

welttelilk minimumloon zal komen te vallen. 

dan 

Daar waar de medewerker eerder dan na 104 weken ziekte onder de IVA komt te 
... ~r·~I"'I/'i.cU::l,1I"t SMIT over de eerste 104 weken ziekte de conform de staffel zoals 
... ,cu ...... .c:!i1l"n1"t onder ziekte. 

IV A- of Wr:.iA-ILJltkenrIO """:lll-'''' .. "nno kan nimmer meer be(jracJen 
men niet arCIeidisOl1aeiscflikt 

1/"\I'Oll"l'll.c:!i over het verzekerde h.c:!il'ill'~'" 

voor tweederde deel voor van \A/AI"l4'nIA\I':l>1" 

de niet meer dan € 

Daar waar de medewerker extern ael"eIrlteClre'era 
de alsdan voor hem ... .c:!iII'1.c:!if\I'1A nAI"IC:ÎI"lAr\I"A,MAlinn 

... ~r·~l"'I/iAQ,ri SMIT dat de medewerker 
veraelilÎkbaar aantal fiA4:::1ln':::Iml~l"c:j~I",~n 



zal SMIT de kosten voor 

3. 

15. 2012 en 2013 af van haar recht om een deel van 
werknemer te verhalen. 

16.1 Teneinde de liianc:f'ual'IAI"IÎnl"l moaelilK te bevorderen dient de 
of ............. """,, 

16.2. 

16.2.1. verstaan het zich van de \A/aI"Lrl"laH.c~1" 
ae,'eeIOnC)UOien. '7nl"\nl'tln oinmiddeUiiik met de werkzaamheden te kunnen ha,'!in''IIan resp. 

omnïdldelllilK naar het werk te kunnen reizen. 

16.2.2. Houdt het beschikbaar dat telefonisch instructies OOCJe\Jrra~iaa 
het weekeinde dan een als l"Iar,nAI"nI't 

zal hiervoor een betaald worden indien de ""a.ll'hl"ll'Il 

tenminste 3 keer heeft moeten Ola:St5'lIlnclen 

16.2.3. tussen '7otal"rlOI'll 

weekeinde op te geven 

16.3. 

16.3.1. Het nAl"c:nrl,aal 

hA/'\l'IIr,I'tAllnl'll van de uitvoerder of C:I"i"unr.al"\ 

Met de van meer dan één zo 
voldoende wordt l'Ila~ll"ht 

16.3.2. Voor het wachtdoen van 
\lAI"I"II'IIII::'r1II"'1"I betaald 

\A/al"Lrtlll't tot oor,n~,n aanvang \JI/arLrtllrl wordt een 

na 



16.3.3 Geschiedt de wacht VOIiaerlS dan ontstaat een recht op OVE~reienl{ol1nstiae 
........ '-'."" .•. zowel binnen als 

16.3.4 voortdurende een aantal 
Vel"OOeO, alsmede verooE,dirlO 

16.3.5 

16.3.6. het wachthouden ",,:n,uA!"iLrt 

betaald of een cq ZOfldaloveerooecjin!JCvlml-ers 
\IIl!'!l,f'ht,r'lrU::l" zonder toeoaS;Sll110 

16.3.7. Het wachtdoen weloerlS D~~Daf(erHng UA!"Iif''''''I"''' De\Wa~:InO oet)Or<len materieel enz. 
als overwerk aan de daarmee belast 

Oordeelt de uitvoerder of dat meerdere I"'\A!,'C!l'\r\A" 

dan dit eveneens als overwerk of "7!'!1t,IQI,I"I1!'!1"'_ 

16.3.8. I'\nliAl"hl"/iQ,~ïl"!l'" s1trmlOe:n moeten worden DII(J!eVlerO 

ankers verzet enz .• met andere wOO(Cien 
OO()(Oêaat. dan wordt aan ten twee man per 

7::itIArf'1,::iO- cq de ult'l/OetrOE!!r 
oordeelt dat meer of minder personen dit werk kunnen 

17.1 \/!.:a!I.c!.:ar,tiA/~AninrAI'1I\/Alrlnf 

17.1.1 
op een vakantie van 25 \MAir~I1!'!1rlJt:~n 

7.1.2 de werknemer zal seniorenverlof met behoud van loon 

17.1.3 Aan de werknemers beneden de 
wel als 

werknemers van 

7.1.4. De werknemer die een aeCleelte 

worden extra 'ak;antiediaaE~n \l<~rl':::lAl"'in en 

het 1l'!'!I1,~nrIArl'!'!I!'!I1" dienst is ae'NeE!!St. resp. zal heeft 



een eVI!!m'eclla deel van vakantie en seniorenveriof . 

. 5. de 

aarlsc,raZ:IK op 

vakantie- af zoals 

.8 de 

op 
Van het bovenstaande kan nn/"lct"lllnn 1'\\l4::ot"I&:.n worden afCzeV'l/el<:en 

.9 Indien de werknemer 20 aalleemgesllotem vakantie wenst op te nemen, zal voor zover 
nClhn/'lt" worden gegeven. 

17,1 

het be(UïlfsbE~larla 

Ui./cr"'I'1C\lt.~r kan drie va.(anltiec::taClen 
vai<anltie1da'Jen worden 

het einde van het dienstverband zal de dan nog 
vakantie/seniorenverlof worden verrekend met het tea~Dea 

7.2.1. De werknemer zal het kader van arb,eidsdlJUn/er.cor1:lng 
vrllae~stella van werkzaamheden. 

_1"'Il'.:lngin worden op aal'Wl17lrlO 

tenminste een week vooraf DlalatS;Vlrloein 

De werknemer die op een hem aangewezen 

!:li!:li!"'IUi/j"7C,n de t"'IU4::lrlI"1IC 

op zeven van het 

De !:li!:lir"'lU/I1711'111'1 zal 

Ziektewet maken op een velvainOEmdle 

l<'Inl"lclrcn broers of 

18.1.2 . ondertrouw van de werknemer. 

. 3. 



18.1.4. het 

18.1.5. 

18.1.6. 

18.1 

18.2. 

9.1 

IUV"'!;iIIlIf\. van de werknemer. 

inwonende kinderen van 
be~lra'fenis of crematie. 

de Overheid zonder aelaelllKe 
deze en niet buiten de l'1i~l"Ic:ttiil'1 kan 

voeren, die 

9.1 De abonnementskosten van een op naam de werknemer aelstelae 
de worden op basis van Bel Basis abonnement KPN. 

19.1.2 \lkl.::oll'''rtOU'':~1I' aanÎJe\lVe:.;~en personen kunnen eveneens ae!:iOrek!:;- en 
aei:leemeillK worden vel"ooeo. 

9.2 

19.2.1 nl"l'::l>l"Ih~~1" vervoer, met een 
een straal van 25 kilometer vanuit de 

9.2.3 

19.2.4 Indien de werknemer naar het oordeel van de het zich naar- en van het werk 
OelJe\fen geen kan maken van een vervoermiddel en indien er op 1"I"I~~I"I/'i~n 

oelreïSid wordt op van de wordt een KIIC)m«9terve,roc)eatmc 
tO€iOeiKerla conform de afstand van en naar huis. Indien de 
werknemer geen vervoermiddel en op een of meerdere 

de week van en naar huis wordt op van de dan is de 
ll'ill"\I"I"I,~t~II"I/~l"nl"\~l'1jl"ln cerna:Kïmeelra tot 25 kilometer per enkele reis. 
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19.2.5 Indien de werknemer wenst te maken enJof ten 
behoeve van de werkzaamheden van door de UIAI!'VnAU<Cill!' Q,esteld vervoer, waaronder 
becuel:)en nn,:;nh~~1" vervoeren/of vervoer per taxi kan worden 

inacht:nelmirlQ van de voorwaarden: 

de \A/Awn'::'\I'::li1!' ontheft de werknemer niet 
vervoer, 

f"'H:i.thj~nLrll::lilliLr van het beschikbare aantal zitt)laéltsEm zal nll::li,""nrnhilnll::lill::lirl'i vervoer door de 
betrokken werknemers 1"\I'\/1'::'I"III1'\n 

9.2.6 Kosten van vervoer, van hotels en ma!altillde~n 
worden kunnen worden Qecje(~lar'eelrd van Qe~:lateel'de 
kwitanties of bonnen. Deze dienen door de oe<lrlj1'SleldlrlQ voor akkoord te 

9.2.7 Indien een vakantie waarvoor res,ef\,erinQ!sko,stein Oe\/OICle van 
werkzaamheden niet door kan gaan, zullen de oe\/vlls,oalre 

19.2.8 ou~aralnt~:lim~-v.ac(~im;ltiE~S kunnen worden op 
Qel:eKE~nOle kwitanties. De werknemer die naar het buitenland kan 

vel"DUcht deze vaccinatie te houden de daartoe 

19.2.9. De werknemer die 
toeilaOle zoals vermeld 

een hotel moet \IA 1"1'\1 11 1. IA 1"\ nl"\''\/!:JII'''II'\'I' een 
oe:strll,dina van kleine onkosten. 

19.2.10 Aanbevolen wordt de onkosten te declareren aan de hand van 

19.3 

19.3.2 

ge4ja'ltel<:erlde bonnen of teneinde de netto te kunnen 
dien verstande dat de totale kosten het hierboven onder 19.2.9 bedoelde 

De ""e. •• "'n.!!!> ...... !!!> .. die dienst doet aan 

met 
niet te boven 

De werknemer is HA l"n I i,,..k + deze "',,,,,of ..... ,,., te 



Da~)Dc,on en van alle voor 
de kosten van de 

24.1 Indien de werknemer met van de .... ""' .. I.t-,..""'""" .. deelneemt aan een cursus, 
de de daaraan verbonden kosten met van de hierna Hl'\I,ru::u'rI~ 

24.1.2 

vel'krE~aEln kennis. 

24.1.3 De studie moet worden ae'fOlCla !:I11'I~1I'II'1~4:lI.n erkend on(jerwïj~SjmstitIJut, en ander 
ter van de U/~I"I.t-I'I~\J~::'1I' 

24.1.4 De werknemer moet tenminste zes maanden dienst het van de 
l'\nli~lI'n~r'nin,1'I een eerdere !:I!:IIi"nJ!:lnn van de studie vereist 

de studiekosten neemt de \JI/~~I'I~H~:'I" 
met dien verstande dat indien de studie met 

\AI~I"LrI'l,~\I':a.1" eveneens de resterende 50% voor neemt. 
Kosten van de voor de studie boekwerken en leermiddelen voor van 
de werknemer. Slechts stelt de de boekwerken en 
leermiddelen ter indien de kosten hiervan een bezwaar vormen voor het 

van de één en ander ter van \AI~I"I.(I'I,~\/~::'I" 

Beschikbaar boekwerken totdat de studie succesvol is 

.7 een rllnll'\II'II'I!:I een 

24.1.8 De werknemer \I~I'nli,r>ht betalen 

de studie zonder rll"llnl'l.::.nrl~ 

b. het dienstverband n~'::'lnf'llnt de studie of binnen twee na 
de studie. 

24.1.9 
teaoe<len aan 1"n!:I!:Innlf"lnn va~(antie1:oe:sla~a, i!:lI!:ll"liik'c::~ en andere 
De totale schuld dient binnen één na het ontstaan daarvan 



25.2. 

25.2.1. 

25.2.2. 

25.2.3. 

26.1.1 

26.1.2. 

26.1.3 

.2. 

27.1 

op reCliernellt 

per te weten 8 per van 

De rli~nCtt·tiirl valt tussen 08.00 en 7.00 

de vaart of het werk wordt de NI~nCtt'tIiN met één verkort indien het 
tussen 12.00 en 14.00 

nA::mkArri of heeft 

HCt"iArll"f"" tot maximaal 
zoals omschreven 

reOlelCleVInQ inzake arbeids- en rusttllCJen 

De werknemers die niet in de naar hun thuishaven 
te keren zo dit werk dit de werkzaamheden des zo 

die nog de thuishaven kunnen bereiken en 
1'n!:lI!:l.n/1!:1t"ICt om 08.00 weer op het werk te 

Indien het werk 
eerste ae!eaE~nniela 

ter van de \AI~lr1t'N,=:'\liI:Ill"\ mag men per 
de thuishaven vertrekken. 

Indien des '7nn,I'I!:I"C: 

thuishaven 

artikel anders n~I·~n~ln op en 
n!:l/"''''tl,JU~lr1t' met twee plolegem 

I"An.:::.1I1"11"f tot het werken een twE~e-lpIOleaE:ms.yS1:ee!m zal 
n~':::tf"i"lj~l"i~n voor te voeren werken met een 



27.2. 

27.2.1. normale volle welrKw'eKEm rfl"~i~itiirf van het materieel en/of de nAI-il"ii'Fc:tiirl 

hAt"\AlA..... 1 00 als 

WERKTIJDEN: 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 06.00 van 8.00 6.00 

van tot van 18.00 6.00 

van 06.00 tot 

27.2.2. De plolegem zullen wekellijks wisselen. 

27.2.3. In verkorte werkweken wordt de hAI/"U"ur'\I" voor de betreffende week voor elk van 
de werknemers het berekend naar rato van het aantal 

uren. 

27.2.4. 
Alle uren boven de 40 uur bas.istïld zullen als overuren worden ~!:lIr'ln.:::l,n'I~,I"Lft 

27.3. 

27.3.1. Aan de werknemers van de en zal weKeIlIIKS een PloeoEmt()eS,laO 
worden betaald aan 25% van het voor hen basis maandloon. 

27.4. 

27.4.1 Voor het overgeven van de dienst en/of reisuren op het zal aan UIA ..... I"IAn'AI' 

per dienst één à betaald. 

27.4.2. Indien echter het werk voor het reizen het op en afkomen tezamen per 
dan zal de h:llnnAI'A reisduur hetzelfde 

De en zullen worden aerml5weSt aan boord indien het 
accommodatie-eisen voldoet. Zo een aan de staande ver'blijfsgele,gerlheid 

27.6. 

Voor zover het werk zulks zullen werknemers van de 
mOlceUIK in hun diensten het """\I..,~ .. hl"\l 

verzorgen, alsmede de \Jn/'\I"I"\.:::II"~"l"Illnnl:~n 



28.1 

.2 

.3 

.4 

28.1.5 

28.2 

28.2.1 

28.2.2 

29.1.3 

111'''Ilnml~ stuurman zeevisvaart 
stuurman zeevisvaart 

Het bezit van meer dan één dezer dinlorrlQ's, uitsluitend recht op de toesla!g, 
welke behaalde rhnlnml~ 

llnll"\m~ MAD-B 

te\l\fen(gestelC1 en de aan 
n\l&.iu'n!:ll"'n,t'An zal aan hen een OVE~rn~:ichltimlst()es,laa worden betaald 

Bestaat er gelegE:mhleid te keren zonder dat de grens voor de 
de unl,nA"riA 

der werkzaamheden weer 
betaald ook artikel 

als nU&.ilinlll.Arl.r beschouwd. 

Tot en met 30 minuten wordt als een half overuur ,",.:o~'.:oV.:. .... J"I tot en met 
minuten als een 

Overwerk vóór en ná riiAn~t+iiri wordt berekend door van de totale \AlArl.rtlll"'l de 
rti.:o.nef'+jirt af te trekken. 



29.1.4 

29.2 

29.3 

29.3.1 

29.3,2 

29.4 

29.4.1 

29.4.2 

29.5 

29.5.1 

29.5.2 

29.6 

29.6.2 

29.6.3 

nA.:'ln,l"Ilninn van de werkzaamheden binnen een van drie uur wederom 
Isslenlilgg4:md!e plem>oe worden doorbetaald en zal er 

Wordt buiten de dan 6 uur gevaren, dan wordt voor de verdere 
overuren slechts overwerk aan het met de belaste !"'\Arc:rU"iIAAI 

Als maximum is 2 man niet zelfvarende met 2 man bemande 
en bokken 1 00 ton en maximaal 3 man de nUil:.,.."."il=> 

De beoordeelt of er bii2:on!der'e rumC:1fl:i!"'\,ninnAt"iAn die het nO()dzakE~lijk 
maken extra werknemers met de na\IIQé:Ule 

17.00 uur en wordt dit 
overwerk 150% van het met van de 
anciënniteit die behoort het uurloon zoals door werknemer wordt \lAr,I"IIAr"lrt 

behoudens het het vol~aerlde 

Wordt tussen 00.00 en 24.00 dan wordt een 
van het weekloon alsmede 50% van het uurloon voor ieder nA\JUAI"ILrt 

van 00.00 tot 17.00 en/of 100% van het uurloon voor ieder ae~verli(t 
17.00 tot 24.00 uur. 

Indien tussen "lI'ot'Arrlon 

dit overwerk UArnng:lrt 

anciënniteit die behoort 
behoudens het be~)aa,lde 

nA\,UArlil't tussen 
1/5 deel van het weekloon venaoed, 

daarenboven 200% per 

een dan 
van het uurloon voor ieder 

van de anciënniteit die behoort het uurloon zoals door werknemer 

Indien tussen 00.00 en 24.00 uur wordt heeft men daarenboven recht op 
een dan wel 1/65 deel van 3 x het maandloon. 



29.7 

Voor het overwerk dat niet aansluit aan de aanvang of het einde van de 
l1iQ,nc::trtiil1 zal rnir"llrnllrn veraoE~djrlo worden of 

29.7.2 einde werkzaamheden 

29.7.4 rnoontiot't aanvang werkzaamheden nli::u"ll"oot'tt de 

29.7.6 werKtlllO wordt ultgleg<:lan van het van vertrek tot 

29.7.7 Deze is niet van toepa~~sirlg de ae,ram:~n t'tiCllnrkêl"'r1tn onder 28.2.1 
28.2.2. en 29.1.4 

29.8 

29.8.1 ,,,cu'!".::.!"·.::.ni" ... van 
\Alêl"'lot't'tê\l'::'1" en betrokken werknemer 

30.1 

nO~:lInrlê werknemers zal de duur van de heen- en têl'lllt'tr'êic:: 

\Al.::.!"Iot't't . .::.u.::-.r Ulilnr"t.::.n ver,gOEld op basis men de nic,n~i·tjjl'i 

30.2.3 tii.::-.nC!4'tiiti van het ene naar het andere we,rKODle,ct 
op basis uurloon verstrekt 



30.3 

30.3.1 dient te worden aer'eiSid. zal de duur van de 
de worden op basis 



01-01-2009 31-12-2011 

2. 1"c.1"'lc.lil"'ll"'I behorende Innlnsc:na~u op de 

Het Nederland. 

3. Het overwerk het waarop en de van de week waarin overwerk 
betaald à 130% van het uurloon van de 

4. de vaart alsmede de wacht een dan wel 
indien het 
Gedurende de zal de basis arbeidsduur 8 uur per 
boven de 8 uur als overwerk worden aa"I"'I,Q,n"llC:.rll't 

5. het werk een welke valt tussen 07.00 en 
er op één en dezelfde en 

wachturen als werkuren worden beschouwd. 

6. 

7. Er wordt 

8. Indien vóór de aali"I\Il:lnn 

deze niet van toepa~;Sirla 

9. De werknemers behouden dezelfde O~'"C!'''''''Ol''4''' 

Nederland 

een '71'\1''i~'''lnc. rc.n'c.III'\n 

...... r" ...... '.c. na circa 4 weken de 
ge~stelld ongeveer 2 weken met verlof te gaan de c:.\lc::t~l'nat'i~k 

3. 
aan boord is oevveest 

toeiSlêllO over de extra aan boord 
wordt een betaald van resp. 



14. 

15. 

7. 

18. 

19. 

20. 

aejC)ar'afi!;ct1!e grenzen vindt een wis,seliing in de toerpa'sSE~lijl'C;heid 
t:Ulropare~geillng naar de Buiten of Omigell<eE~rd. Het moment van wis.selilna 

De"aalld door de of de van vertrek 

fArl! ."LFI'I.n'utl:l11'l. als werkdag. 

op vak:anltiedagE~n en va.(antletoe~Uag zoals vas>tgE,le~ld 
onlJe\lvUzlaa van kracht. 

!2nrnnlnctj~l"iI'H"I welke voor maximaal 
ririln""IonriIA niet met werk verband houdende r~t1~nFm 

dat moment 

het zoals vermeld tOElsl910 per maand I"IAI'U"Ar'\An voor het 
werken onder bezwarende nmct!2nninl"·u::.n'::kn 

Het basis maandloon van de het basis maandloon Rin,nAlnrAl"IAllinl"l 

vermeerderd met 15%. 



2. 

3. 

.2. 

Zee. 

Het maandloon n\lt::'l"o.cnl.rn"n~tiin reaelIria behorende Innn~ ... 'ha<::il in op de 

In normale volle werkweken zal de van het materieel en/of de hO/iI"I11r~tll:n op het 
werk 168 De diensten zullen als 

WERKTIJDEN: 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 

van 18.00 

van 

plolege!n zullen wekeiliIks wisselen. 

twE~e-IPIOegl:ms;vslteem b~erekerld naar 

van 18.00 tot 6.00 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 

van tot 18.00 

van 06.00 tot 18.00 

van 

week 

Aan de werknemers van de ploegEmt()eslag worden betaald 
aan 30% van het voor hen nclnor,nc 

het overgeven van de dienst en/of reisuren op het werk zal aan werknemer per week 
betaald. 



5. 

10. 

11. 

15. 

20. 

21 

aan de accommodatie-eisen vV",",V'I;;". zal werknemer 

na(mtl)loE~g zoveel mOigJeliilk 
u.c:U"7nlrnC,n alsmede de 

we~celiil(s de ger1nid<jelcle 

voor de zelBslieellvéllart 

\lcr'kl~~rl'l zal deze 

De werknemers behouden aarlSClra~~en vn/~r71lcnjnnlcn zoals deze Nederland 

het buitenland zal ten aanzien van het ~~~ru~Q! 
getlanteerd, dat elk horn!l:::u"lnÎrllncolil'l gtBle!CJerlnelCJ 
ongeveer 2% week met verlof te gaan \lnllnol"lco de sys.ternat.iek 

af. 

kalemjerida~len werkzaamheden onder deze renclirin verwerft ,'''o ... .,.r'on'\o .. I 

het buitenland de ug,mnflCJalg als werkCJao. 

De ==:..:..;L.=,.i.::::"::::':":':-':''':':'':''::':' zoals vermeld onder 
werken. 

zal aan de hof..:al!r,n 

Eventuele ==.:., 
Hollandsche Maiats<~napplj 

komen ten van de Zuid 
hlt:::u'1rflr'ln van ~1"1"linl"lrollk,Qlinr1gn te Rotterdam. 

Het recht op ~sruJt!!.@!;!§f~JilllJ!Ë~O!!€!!ru~!9. zoals va~;tgE~leç~CJ 
on4Jevviiz.Îod van kracht 

de 'Qi"n,c.ru·.:::.n.c:.lin,n' 

3 

resp. werkclagenJ'VelrlotCJal(len wordt Ultçleg;aan 

van vertrek een 
dat moment worden de andere 



2. de 

Nederland. 

3. 

4. de vaart 2-'Wracl,telnst~elsE9t alsmede dan wel 
indien het 
Gedurende de Ze~9W~:lCn!t(vaaI1) zal de basis arbeidsduur 8 De<lra(Jen en zal de 
boven de 8 als overwerk worden ,o,or·U'llc,rn.::u·..,t 

5. het werk een welke valt tussen 07.00 en 17.30 uur. 

6. 

7. 

8. 

9. 

3. 

14. 

5. 

Indien er op één en dezelfde en wacht moet zullen de 
als worden beschouwd. 

E!t.11'I1':::'1"I'\':::'I"!I':::' TE~estaalg worden 8 werken 
de vaart. 

Er wordt voor de Ze!eslleeElvaart 

Indien vóór de aanvang der werkzaamheden een getuea tot mOllesitge!biE~d wordt verkla~:lra. zal 
deze niet van toepa!;Sllilg 

De werknemers behouden dezelfde ,o,or"'l~rI.r,oI.(.:::.n op sociale Ht"'Il"U'''71.:::.nlnt'''l4C:.n zoals deze 
Nederland 

Nederland t'lnl'\f'n,.:::.hr'a,..lnt.:::. .,.at.:::.rrlan 

AIOlerrlene TE~estaalg verwerft men recht op een hele 

het buitenland 

Eventuele I'\t"'I.:!,?.:.n 

Hollandsche Maats,cn;BD()1! 

de 

erkende 

basis 

de 

de 'Birmenreaelina' 



16. ge!sct1lieclt, kan alleen worden aeNeiael-d 
r.on.on;:.n zoals ziekte of 

17. tOEISiSig per maand n'OI'Ir.o' ... .on voor het 

basis maan<:UOCln Rlnn.onr".on,jI:t.!irlln 



4. 

2.1. 

2.2. 

2.5 

3 

Het maandloon OVE!re!en.tOnlstiig de deze reaelIria behorende Innnc::.('n~~1 in op de 
een Nederlandse haven. 

tenJakomst in Nederland. 

In normale volle werkweken zal de van het materieel en/of de ho.,,,jr'i'l'ehiri op het 
werk 168 uur De diensten zullen als 

WERKTIJDEN: 

van 06.00 tot 18.00 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 

van 

De nloleaE=!n zullen wekeliiiks wisselen. 

van 18.00 tot 6.00 

van 18.00 tot 6.00 

van 18.00 tot 6.00 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 

h&:>!,nnir"ll'1l voor de betreffende week voor 
twE~e-Dloea~em;vs'teem berekend rato het aantal ae\lVerkte 

betaald. 

Aan de werknemers van de en n<3r'htr,II"\t:~1"'I zal worden betaald 
aan 30% van het voor hen l"Iölrfö.'\/"fo. 

Voor het overgeven van de dienst en/of reisuren op het werk zal aan werknemer per week 
worden betaald. 



5. 

gel:>laêitst is op een "' .............. dat aan de aC(::onlm4Jdsltie·-ei~;en V VI''"'' V";,,,, zal werknemer 

weikell11ks de aermdClelcSe 

8. de zeE~Slelep'\laElrt 

9. Indien vóór de aanvang der werkzaamheden een deze 
van toe!pa~Ssirlg 

De werknemers behouden aallSl:lral{en op sociale vo()rzilenillae!n zoals deze Nederland 

het buitenland zal ten aanzien van het verworven verlof een "7nr'l!!:llnu'!lo rOf'lofll"ln 

I'1QI",~njtQQlrt1 dat elk steeds na ± 8 weken in de nolon~:.nhoirl 

ongeveer 4 weken met verlof te gaan. 

12. kalemjeriáa~Jen werkzaamheden onder deze 1"01'10111"11'1 verwerft werknemer 7 

uit het de ars 

14. De verlof zoals vermeld onder zal aan de 
werken. 

5. Eventuele komen ten van de Zuid 
Hollandsche te Rotterdam. 

16. Het recht op en zoals inde 

20. resp. werkc!aaenJVelrlofda<Jen wordt uitçleg;ean 

21. nQ,!"\nl"ofi.::!t"i"I':::' grenzen vindt een wïsisellino 
Jrol")~r'Anj~llrln naar de Buiten 
oet>aala door de van aankomst 

II"I"'II"\':::'~~':::' haven voor van de 
worden de andere toe~slélorleOE9linlO en andere ver'lof,'aflosr'eoelirlO 



op reClllernerlt voor VML-ers 

35.1. Het maandloon van de werknemer die buiten Nederland wordt te~/eri(ge,ste,id wordt met 
1 2006 uCI"hru''''''1''I 

a. en 

het 1·.U::'lrll~I-n~lnt 1"'I.:::lnrIAlTll"lc 

van vertrek Nederland tot en met de 

HAI"hl'\."\l"'Il'1lc maandloon wordt eveneens betaald over het het desbetreffende 

36.1 De normale arbeidsduur h~l"il"l:l:!.2nt op r"I"i~~",'1~1"'I tot en met 
De voor de VML-ers is gellas;eelra op 
H~ ~ 

De wel1doesléiO 2 

Het en worden te in de welfKtC)eSllag. 
Aan de VML-ers worden overuren uitbetaald na het 1 

De hAI"A .... ~~nll"l"'I van nonrnuren/nonrnloon is als 

- 261 van 10 uur = 2610 
- basis maandloon loontabel VML hlnnA"II"c,nAllnl"'l oeCleela door 21 = norm uurloon. 

36.2 

(aEHn'Ol:lmSerE~n voor een DrClie~:t: 
hll"Jfl'\nl"lAI'c onderhouds- cq rep,anltiewerkzaarn h~edEm 

36.3 

36.4 De worden door de U/AI' .... I"'IA\I~~1" VI:lst~~es1teld 

de aard van de werkzaamheden en van de I"Ir"I"iet~,nl"li'rlh,:::.I"I.::::." 

mede atnanl<eHIK 

36.5 Werk dat wordt verricht boven de arbeidsduur van 2 uur wordt beschouwd als overwerk 
In~ .... htnAI'nlrln van de arbeids- en tot een van 

Indien dit maximum het werk oelemmslrt dient I'\U4~1"1,Q,n te met het 



De~)aala door de van aankomst in de eerste haven in • u, •• nj'_ 

Eur·OOE~se haven voor van de Buiten .... ,. UL .... I-lAnj~lll"ln 

toeslagre:gelling en andere ver'lof/afl()SrE~geling 

van vertrek uit een 
dat moment worden de andere 



'\1Q,rnr\Ql'linn van overwerk: 

Van maanCiao 
Van 
Van zatE~rdalo 

36.6 

36.7 

het werken op "J'~t'cl"l'l~n zon- of teElstciag er voor elke nc\,ucl"vtc een 

Wanneer de Olnnel1re,aellnO nQITHl'Ok"f die buiten de 12 vallen 
worden deze vergoElo van een norm 

de J,;;;. U·l"u",~_ EUlrooare:oellino worden de reisuren niet 

De werknemer behorend tot de \JQf'I"Ii"'IMT heeft ~~I'\~I"'I.I"~!:U" 

de toesla~~entao!el uit\,oerde:rstIJeSilag is alleen van tOE!OêlISSI 
we!rKl:0e'SlêlIQ eveneens 

het buiten1and zal ten aanzien van het verworven verlof een .,n/1~n,Ió·'IIQ reoeliriO n,=:r.h~::!nt.=:r.Qr·1'I 

\A/nl"l1lClf'II dat elk steeds in na circa 4 weken in de gelegE:mMlelo 
te de 2 op 

het buitenland zal ten aanzien het verworven verlof een "J'nI'1~f'IIlnC I"cnC!II"\n n=:r.i"l!::If'IIt,o:::I!o:::I!r'l1 

\Alnrn,g,n dat elk steeds in f'IIl"ll'\i"'II"IQ de ge!E~genMe!ïd 
oelsteliO ongeveer 4 weken met verlof te gaan \lnl,nCl"u::~ 
De werknemer zal na circa 8 weken in de oeleOE:mMleid 

~\lc:~tcrn ~i·ICI.o' 2 op 

oelste,ld ongeveer 4 weken 

WISiSelllnQ van grenzen vindt een WISiSelllnO de toepasiselïïKl1leid 
Il"nll"\~r·cn,=:r.lIl"ln naar de Builen of orrigeKeE9ra 

te 



I'V'\IrI ".1.1 ...... 1:."11.11:. AF~:sPfllAH:EN UIT VORIGE CAO-RONDES 

1 
Wf.~rkclevE;:)r zal werknemers vooraf op de nnl'l,nt.c. 

die behandeld moeten de te n.c.i'u'uilit'.c.n per'so~onllilke De~~cnemrun~lsnrllal:lehen 

2. 

toe:slaiO worden die deze 
toeioelKerla voor de duur van het en 

3. Pensioenfonds 
\/!2I'UM.::!!n~ de franchise die het voor de en Binnenvaart 
h.·u·,to.c,ri alsmede door het loslaten van een forfait voor overwerk kan het theoretisch 
voorkomen dat de de en Binnenvaart 

is dan het Pensioenfonds van SMIT Internationale. SMIT dat aan 
de werknemers die op 31 december 1998 SMIT Tak dienst waren dat de 
peI1SÎC)erlarc:)oCISI~lO van 1998 als zal worden ,"AIi'\"5I'\t.c.':liF'11 

4. 
P&O ontwikkelt samen met I-lA/'1l''i'1'~l''I''IaatscnlaOioeIlIK aralam,oeK, welke Ce\fOICIC zal 

6. 
oor'loosaE~bie~d zal als worden De~laala: 

Da!,istJeICmlflg van alle naar het betrokken medewerkers wordt 
opçleteihj en HAI·\lnl .... .c.r"~ Oleaetela door hetzelfde aantal medewerkers. 

De per zal worden berekend Ilt .... "5o'"\I1A van het berekende aell1icldelde 
basismaandloon herleid tot een Hnl,"'AlI"~ de formule 12/365 en deze aa(]ve~ra()eClllna 
zal betaalbaar worden per I.rol,CIlnrIAl"l'io," 

De hAr."5lll1'\n van het oorl0asaE'DIE~a is 1"\1"11"11"10"· Zeerisico '67 en secundair 

De~)aaladoordeverzet(eri!nalsm~aatsc~laPlpijetn 

6. 

maanden met een voorstel zullen komen. 
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CAIO .. A~FSIFPRj'KE:N 2012 .. 2013 

de cao twee tot en met 31-12-2013 

55 per 

'''\I''Ai,'','UA komt de 100,n1l0 van de voor I"Ak,Clnir,n 

In artikel wordt het woord indexE~riniQsltabel a:an~lepast in toeslagelltaloet 

De loontabel en de 
2012. 
In 2012 

toe~slalaentaDel aell0e~mCle rll4:.t1I",Qnjl:ln worden HAr'hru·u''111'1 met 

de eerste het wegens nAI'H~i,,;nAI"inn zal 

binnen 6 weken na het einde van een kwartaal de 
nn/'llArllnW'An wordt uit de cao nA'Cl!I"'tu"'O,,,t 

vat{anltle~Cla~len is de we'ttelil!ke \lAri'Ol'innc:tAIr'1"n 

De van tJO\fenwettelilke va.(anliec:1aClen 
maanden van volledige artleiclsongE~schjkthe~id DliBi:U;SVlinat:m 

Na zes maanden vOlledlQe artleïdisOlnaE~schÎkthe'id \JIjVnl"l"iAn 

moeten 

nAt'U 11",;:.nl"tA de laatste zes 



en binnenvaart oer'SI()en \lCt'l!::lt"lllnl'l V...,L.lVU...... van de cao zal Euro 400 ter 
1"I'\I"nncnc:!otIIC aan medewerkers ais _ ... "rn'"""", ... IIt'vcr'lnl'l worden uitbetaald. 

ncr'll'\rillCv va~mona~;overlE~a te vernemen. Ook is de wens om 
waarop Boskalis/SMIT met de STAK CAO zal omgaan in 

\lCI"I'ICI'I'I!::l'!::lnl'tc s,amemNel'kirlQ intern met Boskalis Bv's 
een van activiteiten. Hieronder zal op deze 

SMIT hecht aan het handhaven en voortzetten van de STAK CAO en heeft geen enkele 
intentie deze CAO te of de ervan te oec,en<en 

Garantie intern 
Mocht de situatie zich voordoen dat de bejjrii'fsondjerdelsin 

overname, 
·C!!!::llvu::II,nUJ'cl"l.t'inl'l intern met Boskalis Bv's of of overdracht van een of het 
I'ICt'1iCC! van Boskalis/SMIT dat niet alleen de individuele of doorwerkende 
arbeidsvoorwaarden van de maar de STAK CAO voor hen van toepa~ssirlg 
eo FNV en CNV Vakmensen die CAO. 

Garantie extern 
Indien het een voornemen tot of overname of overdracht van een Qe~:leEUte 

van activiteiten aan derden betreft zal Boskalis/SMIT zich tot het uiterste inC!!n!::lt"ln,:u"I 

I'\CI''ilnl'.cn dat de STAK CAO de werknemers van en dat FNV ~l'\lnI'l1'1Cnl'\t.:,n 
de CAO. FNV RnF'u11'1,cnrltcn 

Dit 1 ....... 0 ...... 1,0 CAO als 
waarin meer in 
medewerkers actuele en relevante ontwi~~keiinclen 



Dit on1twi~ckelin(3en op verschillende niveaus zoals hii,,'nnr'h.:::.,:::.lti· 

mSlatsichaplleliijke en economische on1twi~(kelin(Jen 

activiteiten de betreffende medewerkers worden 

de va~cDonaEm 

worden gegeven van de ne,'\I~r,l'te \luii"l,ini .. \n de 
be'Ne.!orea«:mem daartoe en de verwachte Oe"Ol(len voor medewerkers, 

venJunnin~JenenvlagwiissE~lingséiffi~)ml(en Inte:oraal deel deze cao, en het ... h.:::.n 

lool'tna als deze cao. Komt in een de cao . 

.,.t'\r\l't~n wordt uit de cao ncc! ... h.·~nt 

SI81r10-lmIIlIO wordt weer aan artikel 12.1.4 toe:oe'ilOEliOO. 

n~r'~ntlc duiktorns per kwartaal te gaan per 01-01-2012. 

de cao wordt de overeenkomst 

SMIT dat er een fiscale \/.:::.r'!".:::.!c'.:::.nlnn kan vinden van de vakbondscontributie 
de komende werkkosten l".:::.n':::'lil"ln 



BIjI,age 1: Memo regeul1lg sliltuiratiedt.ikiln 

Human 

Rotterdam! 5 maart 
Beste 

deze memo 
opgesteld zijn voor de medewerkers die w",rlt'7;t::un 

(garantie) duiktorns, duikoveruren en dieptetoeslagen zoals vermeld 
de STAK CAO. de niet de normale vergoedingen rnl"ltnln"l 

toepassing. 

het gedurende elke VOllealae w",rIt"1'1;t/'l 

per dag toe te kennen aan alle medewerkers die betrokken zijn 
het Sat-systeem en daarvoor specifiek zijn opgeleid. Het gaat de 

I ec:nn,IClê:lnS en de Dit bedrag bedoeld 

contact met ondergetekende 

Etienne 
Manager Salvage 



Bijl,ag.2: 

Per 
dat 



Bijlage 3: OvelllarliaSre'leliina tbv nv,u'i!"Ulnft Wf:lM··m~ldltwf!lrk~ers naar CAO Kantoor- en 

de STAK CAO. 

en 
artielclsover'eenk()m:st van de betrokken mede'lirverkers: 
::i::i110F!VI1'IO met de voorwaarden zoals deze in 

een Caoon!JeVVIIZloa beschreven 

Alle de STAK CAO vermelde arbeidsvoorwaarden en rAI'1IAIU"U'~ln niet van toeDa~;SirlO 
ulii"lrinil",n van de STAK CAO worden De hierboven arbeidsvoorwaarden kunnen 

De hierboven arbeidsvoorwaarden worden ieder 
1. conform de automatische zoals deze met van 2012 

voorde STAK 
2. met eventuele initiêle \lAI"hnl''1in.r'An die onder de STAK CAO worden toetoeli(erld met 

3. afS;Dn~ke~n die binnen de STAK CAO worden gelmaakt ten aanzien van eelnmanCle 

4. op waardeerbare afC!lnrallt'An 

vakbondscontributie in werKKOS1:enlregemlg 
5. niet op 

hetarbeidsvoloN~aaroenD~ikklet 
walmedewerkers welke een Boskalis ,..nrltl"a,I"'t n,:=.nl'"\An ... .aI."I'.a' .. on 

nAr'\nA,rnI'1IA groep medewerkers, 

De.ls!()enlbJJcjra,ae, of fiscale 

wettelukeenb~~nwetrelilke 

de 

CAO-ers Ulc.rlic7J:lJ:un 



va5.tgElste,ld door de doet operationele 

2010 wordt de hoogtetoeslagniet langer vastgesteld door 



BIJI,age 6: TO.Isl'.aenta.bel per 1 IAnl,uu'i 2011 



T04tsl~laentalbel per 1 i!!tftl!l!!tri 2012 
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8: VMl'ers per 1 januari 2011 

Functie Functie Binnen Buiten 
groep Eur. reg. 

100% 116% 130% 

ie l 0 € 
1 € 
2 € 

4-
6 
6 € 

2e J 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4-
6 € 
6 € 

Reserve 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4-
5 

6 

Stuurlieden ie G 0 
1 
2 € 
3 
4- € 
5 € 
6 € 

2e A 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4- € 
5 € 
6 € 
1 € 
8 € 
9 € 
10 € 

11 € 2.744 95 € 3.156 69 € 3.56844 





8: loont&bel VMl'ers per 1 

ie H 0 
1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
9 
10 
11 

2e C 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

3e A 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 



loontabel VMl'ers 

Uitvoerder I K 0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Duiker- S 0 
Voorman I 1 
ROVSenior 
Pilot 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

Assistent 

Nautisch E 0 

2 
3 
4 
5 
6 

Technisch 0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 



5 

Bijlage 9: Loonblbel VML'ersper 1 2012 PC) 

Functie Binnen Buiten 
groep Eur. reg. 

100% 115% 

1e l € 
€ 

2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 

2e J 0 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 

Reserve 0 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 

Stuurlieden ie G 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 

2e A 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 
6 € 
1 € 
8 € 
9 € 
10 € 
11 



5 

I: Loontabel VML'ers per 1 2012 

ie H 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 

2e C 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

3e A 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Uitvoerend 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



VMl'ers 1 2012 

Duiker- B 0 € 
Voorman I 1 
ROV Pilot 2 € 

3 € 
4 € 
5 € 
(; € 
7 € 
8 € 
9 
10 
11 € 
12 € 

13 € 3.357 97 € 3.861 67 € 4.36536 

Assistent 

Nautisch E 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
(; € 

Technisch D 0 € 
1 € 
2 € 
3 
4 
5 
(; 



10: VML'ers per 1 

van€ 1300 de na afsluiten de CAO uitbetaald. 
van€ 300 2013 uitbetaald. 

functie Binnen Buiten 
groep Eur. reg.· 

1e l 

2 
3 
4 
6 
6 

2e J 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 

Reserve 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 

Stuurlieden ie G 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 

2e A 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 



10: LoontRbelVML'ers per 1 2012 

H 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 
7 € 
8 € 
9 € 
10 € 
11 € 

2e C 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 
7 € 
8 € 
9 € 
10 € 
11 

3e A 0 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 
7 
8 
9 € 
10 € 
11 € 

Uitvoerend 
Uitvoerder I K 0 € 
ROV 1 € 

2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 
7 € 
8 € 
9 



10: Loonlabel VML'ers per 1 2012 

Duiker- B 0 € 
Voorman 1 € 
ROV Senior Pilot 2 € 

3 € 
4 € 
6 € 
6 € 
7 € 
8 € 
9 € 
10 € 
11 € 
12 € 

13 € 

Assistent 

Nautisch E 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
6 € 
6 € 

Technisch 0 0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
6 € 

6 € 



1 

Bijlage 11: Loontabel CAO'ers per 1 1611'1'1161"1 2011 

Basis Basis 
maandloon uurloon 
100CVo 100% 

Functie 
groep Trede Binnenregeling 

1 

Basis Basis Basis Basis 
maandloon uurloon maandloon uurloon 
115CVo l00CVo 130% l00CVo 

Europa regeling 
Buiten 

Europa regeling 



Biïl~age 12: 

Omschrijving 

Loontabel CAO'ers per 1 i!ll"llu!lri 2012 

Fundie 
groep 





van Damme 






