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In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

SMIT Salvage SMIT Transport Europe B.V.en SMIT Lift 11,;uil"Al"l•A 

B.V. hierna te noemen gevestigd te Rotterdam. 

Werknemer: leder die krachtens arbeidsovereenkomst naar recht in loondienst is van 
SMIT en krachtens dat dienstverband behoort tot de groep 'Varende 

Maandloners' en 'Cao-ers' 

Het van deze overeenkomst deel uitmakende IJO,"'tlo,,..,,.,.::.,nt 

en andere Arbeidsvoorwaarden met de daaraan vaf;tm�neicn1te 

hechten aa1wu1mnoe1nm,oe11en 

1 e en 2e Oini,et•orrl�M 

nninniinn,�t1!:in en de door de Nederlandse l,,,l'i::i,t"'li::ir·inn vasïtoe1ste11ae 

Nationale Feestdag. 

Een feestdag wordt in te gaan om 17.00 uur op de en te 

om 08.00 uur van de op de reeistciag un,,t"'lo,,r1.c::ii 

Deze overeenkomst is van toepaf;s1r1g op de "'''°'"",..0
u.:::..- en op de werknemer als bedoeld in artikel 1 

van deze ovE!rei9n1<:orr1st. 

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

2. De is ver1011c1nt er voor te zorgen dat aan iedere werknemer een t::11ve.=-m 1"1!::li:2r

overeenkomst met het behorende met 

De werknemer is geen andere voorwaarden te stellen voor de arbeid dan krachtens deze 

overeenkomst en slechts op die voorwaarden zich voor die arbeid beschikbaar te stellen en de 
,u.ON"!ll'O<Oilr'll"ilh,.::t.1"1,:::.1"1 te verrichten, 

te komen. 

�,n,:::,mj:::..::i.n sociaal-economische 
ornsoc>11t1E�K van de is zowel 

ae1·ec1nt1c10 u;rn"!ll'll"lll"'l/"IQl"'I van de overeenkomst die met

in beide Q9\ifam;�n H<::l.i"nlil"l'\t...-lO 

na 
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voorwaarden in behandeling te nemen. 

n.:.,.,,.,.,..,1101.r va•cooncl!;ov,erlE!a te vernemen. Ook is de wens u1t(Jes,prc,Kein 
waarop Boskalis/SMIT met de STAK CAO zal r.m,nfH:u'I 

overname, intern met Boskalis Bv's 
of overdracht van een van activiteiten. Hieronder zal op deze 

f'ln1"'1,CU"Ull�1"1"1.s:l,n worden inoeai:1an 

SMIT hecht waarde aan het handhaven en voortzetten van de STAK CAO en heeft geen enkele 
intentie deze CAO te of de ervan te r.c,-.,:u·ic.:::.n 

Garantie intern 
Mocht de situatie zich voordoen dat de h.c.til"iit'�l"H"lf'IO,l"t'I.C,lon 

geheel of van overname, ver·ae1raaanc1e 
c::o,,.,..:::.n,M,cu·w,nn intern met Boskalis Bv's of of overdracht van een of het 

arn1vme1tein dan Boskalis/SMIT dat niet alleen de individuele of doorwerkende 
arbeidsvoorwaarden van de maar de gehele STAK CAO voor hen van toepaf;sir1g 
en dat FNV en CNV Vakmensen die CAO. 

Garantie extern 
Indien het een voornemen tot of gehele overname of overdracht van een gei::leEme 

van activiteiten aan derden betreft zal Boskalis/SMIT zich tot het uiterste incn..:u,n.:,n 

te dat de STAK CAO voor de werknemers van toepassing en dat FNV tso1nac1enotein 
CNV Vakmensen de CAO. FNV en CNV Vakmensen zullen 

unr\vllil"- worden betrokken hierover als dit voor de overnemende 
Een en ander rekening houdend met de regelgeving die hoort een betJrS(Jen1oteterc:ie 

"""'""0'" .... 01.,.....,.,n voor wat betreft informatie die aangemerkt kan worden als beurs en/of 1<0E�rs1ae,me111a. 

Dit ru,.c�r,.::i,n ten aanzien van de lopende CAO als voor het oer1oa11e1<:e n,t,11:ll"!An 

waarin meer in olri,omo,:::U"lhO,ill"I l"l,Oc::!'l"\l"l"\l.t".C.r"I kan worden over de voor het 
medewerkers actuele en relevante on1:w1�cKe11m:1en 

on1:w1�cKe11n,Jen op verschillende niveaus zoals Oll\11001·oe,e1a: 
ma1atsicnao1)el!11Ke en economische ont:w1�(Ke1mc1en 

on1tw1�c1<e1mcJen in de markten en activiteiten waarin de betreffende medewerkers worden 

on1tw1�c1<e1mc1en binnen de STAK en die binnen de totale 

worden met de vakbonden. 
Hiertoe zal er in ieder twee maal 

Momenteel bestaan er geen of voornemens om de bestaande CAO te n.g..c:i.n,,,in,i::�n of deze 
over te laten gaan naar een andere dan zoals in de CAO. 
Ook er voornemens om de bestaande activiteiten of delen van het oe1·soneE�lst)es;tar1d over 
te dragen naar andere entiteiten binnen de Boskalis/SMIT organisatie, naar corn<1:1,r1u.,�::u•Lf,,nri·IC!

verbanden of naar derde noi-tm:i,n 

Een en ander laat echter onverlet dat SMIT actief is in een en dat van 
w11.:t1a11n.oein .in.de organisatie en moeten worden doorgevoerd om de efficiënte 

no1�r11itcH�or·mnteno1�n,�oron 

tot 

Indien en zodra dit .• ,. .. .,..,.., .... ,.,,,, ... betreft met gevolgen voor de personeelsomvang, arbeidsvoorwaarden 
of de van zal SMIT hierover met de de CAO 
betrokken vakbonden Dit op een dat de oo,,aumo 
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Uiteraard zal daarbij inzicht worden aeiJe,,en in de aard en omvang van de nlQ, ... 10r1110 wij:zïging, de 
oe,wecear·eaienEm daartoe en de verwachte voor medewerkers. 

n,i::i,nru''IC 01-01-2012 t/m 31-12-2013. 

Waar in deze overeenkomst en in het 

persoons- en 
oer·sor1en bedoeld. 

op:zec1term1Jin van een maand. De 

behoudens het 

Namens 
CNV Vakmensen 

Reglement van loon- en arbeidsvoorwaarden, deel uitmakend van de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst VML'ers, Cao-ers SMIT "Tak " 
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1. 1. Het dienstverband wordt aangegaan voor of voor on1oe�>aa1ae 

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toeoa!ssir1a is. 
Indien deze wordt het dienstverband te 

zal niet duren dan een 

1.3. Het dienstverband wordt in alle ae'l.,am:m aianc1eo:aan met de toegestane nrf"IQTTlln 

het een dienstverband betreft dat aansluit op een dienstverband voor oei)aa1ae 

in welk van een zal 

1.4. De werknemer dient in het bezit te 
!:l�r'ln"ll"\r'IC'.tCl'"lr'll'I benodigde documenten en 

wen<a1eVE9r draagt de kosten van de van de we1tteliik VE9reiste. oer10a1eKe. 

mniast>eV\imzEm en van de vereiste documenten. 

1.5. De werknemer neemt ucr,nhl"n, deel aan het tsec:m11tst�ucpem;10E�nti::mc1s voor de 

Binnenvaart. 

1.6. De werknemer is "'° .. '"11'"'1""" tot van alle 
dat deze een karakter hebben. 

waarvan 

en 

2.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 2 van dit Reglement en lid 2 en lid 3 van dit artikel 
een dienstverband 

a. zowel door 

b. 

2.3. Het dienstverband in elk op;;�eg1gm1g is vereist op de 
dat de werknemer de AOW ru::u�t:>l"'nr1r,r1c 
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3.1.1 Werknemer neemt per 1 2002 deel aan de aeïnteare1erc1e n,c.nc!in..:::,nr..:�n°11nn van het 
Pensioenfonds voor de 

3.1.2 Werknemers betalen de door de Pensioenfonds voor de en Binnenvaart 
berekende werkn1err1enmnem1es.

3.1.3 Werknemers op wie deze CAO van toe1pa�ss1r10 
een verzoek voor van de van de .-.::ti.l"'ht·inn 

MQ.;'1riiife!:n,::.nc!i.n.::�nf't"U''\r!I� voor de en Binnenvaart indienen vanaf de eerst moae1111ke 

3.1.4 een aanvullende 
vanuit de en 

Binnenvaart dan op basis van de 
zouden hebben Deze slechts voor de werknemers die 

op 31 1998 een dienstverband met SMIT Tak hadden. Deze n!:lr·!:lnt,c 

moment dat de overgangsregeling van de en 
Binnenvaart wordt \J01rl!:l!:U'IN 

3.1.5 Werknemers die niet aan de voorwaarden vo1ao1en. kunnen een verzoek indienen vanaf 
de eerst de eerste dag van de maand 

De werknemer is gehouden om, behalve de tot 
werkzaamheden uit te voeren het u..:::.1•1Q.ru,r11..:::. 

kunnen worden rtA111nrN01rrt 

vinden. 

5.2. deze overeenkomst oet>atein 
artikel bedoelde alsmede de ma�st101oen 

en wel zo soc>ea1a rr1001e11111<

Boeten die de werknemer in 
ten goede aan de 

lid 1 van dit 
aN1111<ienc1e voorwaarden 

n!::lr"tiii=,n de wens daartoe heeft 

artikel 437 van het Wetboek van 
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7.1. zal de vakbonden tweemaal per jaar informatie verstrekken over de te 

verwachten van het Tevens zal u1c.nrnc.u,::,,r

informatie verstrekken met hciircl.o•l,ru•in 

QeleQE�Oh1eid stellen hierover advies uit te nr&:,,nn.r::ln
7.2 Vacatures zuilen aan het Centrum voor Werk en ini.,nrricn voorheen Kea1ona:a1 Bureau voor 

Art1eic!sv,oor·z1e1nir1a worden "'°'' .... °''1 .... 

8.1.1. 
Werkzaamheden binnen "'10,r-t,::u·1"=!,,.,,r1 waaronder mede te verstaan het 
wordt bedoeld in artikel 1 en in de behorende !ill'"IIOn'l&:lbf1IQ IUl"=i"=i,tr.or,ol van 
Bestuur d.d. 17 november 1981 

8.1.2 Europaregeling: 
Werkzaamheden buiten ru,:::,,,r1,:::,,r·

1
�n

1r1 waaronder te verstaan buiten het onder genoemde 
en binnen de coördinaten 
30°N -11°W 
30°N -40°E 
75°N -11°W 
75°N -40°E 

inclusief de gehele Zwarte Zee. 

8.1.3. Buiten Europaregeling: 
Werkzaamheden buiten de onder en 

die 

naar de desbetreffende 
van bovenstaande "0.,..,1011• .. ,..,-=,... wordt verwezen 

um,,_ ... ,r.., en cao-ers.

8.2.1. 

8.2.2. Voorts 

eveneens 

de l"\,::u·,�111nn.:ln van deze l"Qi"'IQlll"il"'I van lonen en andere arbeidsvoorwaarden 
eveneens onverminderd van toeoaf;sir10 op werknemers die voor een werk 

aangenomen. 

8.2.3. Buiten deze loon-en arbeidsvoorwaarden vallen die werknemers voor wie andere collectieve 
of worden ... o.t•rni'f.on 

9.1. zal het verlies aan koopkracht ten gevolge van de Nederland 
aan werknemer achteraf worden op basis van de Consumenten 

alle huishoudens afgeleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als 



l llt'l"!l!:lnt"IC!r\! 1nt' voor de h.::::Of'êl.r<:::i.n1r,l"I 

december van het voc,rg:ear1de 

9.2. 

9.3 

12 

t.o.v.

v�1.c.nr1cr1'!:ll�.. zo 
l"Ct't::i.1"t'o:::1nc1r1nl"ilQ zal het 

worden 



10.1. 

10.1.1 De lonen worden 1 11t.r,.::.r11r, 

behorende loontabellen. 

10.1.3. 

10.2. 
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10.2.1. Alle in dit rt::.f"!ili:i.rnt::.,..,t oienc>en1ae ut::.,·nn,e1r1in!'l�::1n vastgelegd in de dit rea1em1ent 
behorende 111•n, .... .::.n voor VML-ers en Cao-ers en tabellen. 

10.3. 

10.3. 1. De loonschaal is van toepassing op de werknemers van 21 
werknemers beneden de van 21 

en alsmede op 

10.3.2. Aan werknemers beneden de zal 50% tot 95% van de in de 

10.3.3. 

loonschaal genoemde bedragen worden oecaa1a. �,fh�nv-==�1111.r van aard der 
bekwaamheid enz. 

10.3.4. Het bezit van ........................... s.v. en/of M.M. houdt automatisch lr'U"'l,QIU'l.r'I in tenminste lnrunnri"\.c.n 5 
in. 

10.4. 

10.4.1. wordt een voorschot op het loon aan de werknemer ov,�roem1aaKt welk 
voorschot in met de werknemer wordt va!,taE�StE�la. 

10.4.2. Het loon wordt één maal per maand va�stgc9st1e1a. 

10.4.3. Het loon wordt onder aftrek van de in de maand opgenomen voorschotten 
direct uitbetaald. 

11.1. 

11.1.1 Voor elk jaar dat de werknemer in dezelfde functie wordt hem een rfü::-.nc+tiir1 

\IQYhnrunf'I toegekend tot het genoemd in de loontabel. 
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Ten aanzien van de werknemer die, naar het oordeel van de over en 
een bekwaamheid kan het aantal worden 
va1staest:eld oninnian��e11111< van het aantal dat de werknemer in de betreffende 

cuenstCloE�t. echter met van het maximum. 

11.2.1. Indien de werknemer een nn,,,.ci.,.a het die 

11.3. 

11.3.1 

11.4 

functie naast loon om:va1r1aetn U!C:.ULII ,canu:::; 

desbetreffende functie dienstdoet 

De hier bedoelde werknemer wordt vast in de nnnc:.ro. 

betreffende functie definitief vacant is en de betrokken werknemer n.::ic::l"'n,l.f, is die vacature te 
vervullen. 

n.:::.r·rtil"l,nc11.r� .. \"'01 zal in bepaalde ae,,a11Em of binnen een nader vast te stellen 
werKaet:>led} een toeslag (voorheen worden vastgesteld in met 

of in beschermende wordt l'l.:::.,,ut:1.l"li.r+ 

11.4.1 Met ovE,re1en<Je1<:on1en dat indien een medewerker op een 

12.1 

een werkzaamheden moet verrichten een noc,atenoE�s1a,a 
van € 50 bruto per Deze is een ver·aoE,cur1a 

het beklimmen van ladders. 

12.1.1 Een duiktorn is een van 3 uur of minder de maanden tlm set)ternoisr en 
2� uur of minder gedurende de maanden oktober t/m maart. 
Een duiktorn valt tussen 00.00 en 24.00 uur 

12.1.2 Indien 

12.1.3 Duikt men op 

wordt steeds MQ!:lll"n'I' een nieuwe duiktorn te 

12.1.4 Als de vanaf het moment waarop de duiker 
aankleden tot het moment waarop kan \Ainrn.i::•n 

kan verlaten. 
Voor aan- en uitkleden wordt maximaal 2 x % uur de '"' ............. meeaE�teld. 

12.1.5 Een 1u1i::,z1eiKe1nve,ro1eaE9r die in een onder druk staande DECO ketel moet verlenen 
\I.C:.1'1'11'\.::..M,l'\l'I van één duiktorn per etmaal of een 

12.1.6. Voor het duiken in chemicaliën zal op het moment dat wordt 1"1.0::.\JUOl'IVt in het "rh,o.n-iir�•liö, ..... _, ... �1, 

een dubbele worden die onder dezelfde 
nmct!:linl"lll"lh,,:::,,rt,:..n aan dek werken voor één duiktorn. 
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12.2 Dieptetoeslag 

12.2.1 Per uur of gedeelte van een uur dat wordt op de hierna uni,n.::.r,rt.::. a1e;pre1n. zal een 

12.3 

de worden betaald. 

21 tlm 23 meter 
24 tlm 29 meter 
30 tlm 38 meter 
39 t/m 47 meter 
48 tlm 54 meter 

12.3.1 Voor medewerkers die bevoegd en beschikbaar voor het verrichten van 
duikwerkzaamheden, uitgezonderd leerling duikers, wordt per kwartaal betaling van 19 
duiktorns gegarandeerd. 

lnnont'ln'U:�n I genoten verlof is niet van invloed op deze n�,r�ntu:ir·on,:iur,in 

Ziekteverzuim is niet van invloed op deze voor zover het ziekteverzuim niet 
dan zes maanden duurt. Na zes maanden ziekteverzuim vervalt deze 

Zodra een medewerker aangeeft om niet-medische redenen niet beschikbaar te 
voor vervalt deze aa1rantier·ea1elln1a 

Eén maand na de vervaldatum van de voor duikwerkzaamheden vervalt 
deze tenzij de medewerker door werkzaamheden in het buitenland 
verhinderd is een medische te om1en:1acm 

De in dit artikel bedoelde vergoedingen en toeslagen staan vermeld in de achter in dit 
i..,i::,,,,1.i::l,-n&:;;11'\' gevoegde toeslagentabel. 

In de maand december van elk 
van één maal het maandsalaris. 

wordt aan werknemer een z.g. 13e maand toegekend ten bedrage 

Indien het dienstverband geen vo11.r�1,i:.nrii::,,r1�� ... oec1ra,:1at. zal oer·ekE:!mrm pro rata rna;a1s1l!mclen 

14.1.3 Indien de werknemer 
uitbetaald. 

geen vol 

maandloon + 10 

14.1.4 Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de werknemer het hem op dat moment 
toekomende deel van de va�canuet:oeislai;;i. 
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1. SMIT heeft met bonden een overeenkomst gesloten waarin de 1nnnr1,"\nrl"\.::.t·o11r,n 

Wet Werk en Inkomen naar is l"l�r·<!llnihi:u::� 

op basis van: 
• De per 1 2006. Eventuele in we1mE�v1r10 

laste van SMIT. Daar waar dit voor medewerkers ,.nt1.,«;u,,,, 

nader met elkaar treden. 
• Een op de van de voor de medewerker ae11aer1ae 

2. Indien een werknemer als rechtstreeks van een 001:ec1uer medisch door de arbodienst 

vast te stellen ziekte of art>e1c:1sc1naes,cm1<tne10 niet in staat is de arbeid te 
voor hem de van artikel 7:629 Wetboek en de 

voor zover hierna niet anders is oei,aa10 

3. behoudt de werknemer voor een van honderdvier weken 

4. 

70% van het naar voor zover dit loon niet meer bedraagt 

dan het maximum bedoeld in artikel 9, eerste van de Coördinatiewet Sociale 
Daarenboven de werknemer een op het loon conform 

onderstaande staffel: 
h�l·fi�!:U" 100 % 
h!:11'1'1��21" 95 % 
h'3lfii'3!:21" 85 % 
h�l'l'l�!!U" 80 % 

Daar waar de medewerker in het kader van tenminste 2 Oa(JOei1en 

aa11eemaes1otem oienc>ae van tenminste 3 per week werkzaamheden ugr·r, .... ,n" 

staffel niet van toepassing Deze medewerker ornlva1nc.n: 

ook als deze arbeid geen loonwaarde heeft. 

vasitstiemrm van het loon wordt van het loon dat de werknemer op de eerste 
art>e1c1sc1naes,:n111<tneld zou hebben genoten indien niet arbeidsongeschikt zou 

ll"\l"\l"'IC?\IC.l"lrtl"\l"Ul"'ll"\C.l"'I worden 

5. Onder loon wordt verstaan:

6. 

a. Voor de vas;tstie111r10

op de eerste

werknemer recent in het buitenland werkzaam is ae1we1est 

u1tt1eg13an van het loon dat de werknemer de 52 kalender- of 
loonweken aan het ontstaan van 

Onder loon wordt met 
dit artikel verstaan h���•�.rn�:::iinruocm 

7. A) Arbeidsongeschiktheid minder dan 36%:
In dit is de werknemer volgens de WIA niet art::ie1c1sono1es<:nu<t en 
SMIT en heeft geen recht op een 

dienst 



8. 

9. 
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over de van 
oer1s1c)enncr1t1eem1a van de medewerker. SMIT ,.,"llr·�.-.,-1.::..:::,,n 

niet onder het we1tteUH< 

WGA: Arbeidsongeschiktheid van 35 tot 80%, minder dan 60% benutting 
restverdiencapaciteit 

SMIT 70% van het oude op basis van onderstaande staffel 
die is op het dienstverband SMIT van de medewerker: 
Tot 5 6 maanden 

6-10 1 

10-15
16-20
20-25
26-30
> 30
SMIT ,,..,-i, .... �nr1,o.::.n deze aa1mn1111r1osoer·1oc1e de 

we1tteu11< minimumloon zal komen te vallen. 

D) IVA: Arbeidsongeschiktheid van 80% tot 100% (loonverlies groter dan 80%)

SMIT garandeert een op de !VA-uitkering van 5% (gebaseerd op maximum
aacJ1oc1n ongeacht de hoogte van het tot aan de
n,=ir,c:ïr,,::i.nrïrt,t1.Q.Qtt1ïn van de medewerker. SMIT garandeert dat dit bedrag niet onder het
we1tteu11< minimumloon zal komen te vallen.
Daar waar de medewerker eerder dan na 104 weken ziekte onder de IVA komt te
,.,!:lr·!:ln,-1.::a.:i.n SMIT over de eerste 104 weken ziekte de conform de staffel zoals 

Door 11f'11.r . .::ar11"1nc!n,c:it�u,f'1.::a 

sancties kunnen op de 

ziekte. 

".:>=r,u, .... ,,...,, kan nimmer meer oeclra<Jen 
nnl'\l!:llrtru:in indien men niet artl1eidlso11oe1scflikt 

10. heefUn van 
art1e1cisvornwa1an::1e11nce ut"i1mc1t:m ten aanzien het hierboven 

11. Voor werknemers die een hoger jaarinkomen hebben dan het tot jaarinkomen .nmri,:::u·Q1.r,::i.nr1,.::a 

12. 

maximum dagloon ingevolge de is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
waardoor het WIA-uitkeringspercentage ook over het inkomen boven het tot

omgerekende maximum dagloon wordt uitgekeerd. De te betalen remem��e
premie over het verzekerde bedrag komt voor eenderde deel voor van werknemer en 
voor tweederde deel voor rekening van werkgever. Bovenstaande van de 

de niet meer dan € 3 per€ 453, 78 verzekerd 

Daar waar de medewerker extern gereïntegreerd 
in de alsdan voor hem geldende l"\!Cll"IC.ll"\Ql',l"Q,nQllnl"I 

garandeert SMIT dat de medewerker 

veraellliKOaar aantal l'io,::.in.::.m,i::u·e,"ll ... ..::.n 
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Indien zal SMIT de kosten voor 

13. 

van deze extra aeE�lnE:!mters11arem 

niet succesvol \/01�11"'!1"\0n 

aa1nv::11na van de externe p1a.ats11no.
na 

14. weduwe 3 maanden het de 

15. 

16.1 

doc>rOEsta,a1a. onder aftrek van de op der Sociale 

wette1111Ke recht om een deel van de 
op de werknemer te verhalen. 

16.1.1 Teneinde de van het zoveel te bevorderen dient de 
werknemer over een eigen telefoonaansluiting te beschikken.(vast of 

16.2. 

16.2.1. verstaan het zich in opdracht van de 
aer·eeionc>ua:en ................... ,.. 01nmiddeHiiik met de werkzaamheden te kunnen no,·nnr'llon resp.

omnielldelllilk naar het werk te kunnen reizen.

16.2.2. Houdt het beschikbaar dat telefonisch instructies opgevraagd dienen te worden 

het weekeinde dan wel een feestdag als art 1 dan 
zal hiervoor een betaald worden indien de m.C,ll'IIIF'll'll

tenminste 3 keer heeft moeten rnaia1:s·111m:1en 

16.2.3. Wordt een werknemer tussen 08.00 en 17.00 uur beschikbaar te 
en voor de rest van het weekeinde op te geven waar bereikbaar dan zal 

hiervoor een worden betaald 

16.2.4. Dient een werknemer na het einde der werkzaamheden aan boord beschikbaar te 
voor het eventueel of aanvangen der dan zal dit als 

overwerk worden beschouwd tot het moment waarop de beschikbaarheid wordt nn,,on,:::n,.i::i.n 

16.2.5. Het aan boord overnachten is derhalve geen maatstaf voor het beschikbaar doch 

16.3. 

slechts de door of de U.IQl"Vl"'I.CU.::i.r r1,nn,""nr,,_.n ,...,..,.,.,.,..,,....._+

h.Ct�nl"�Ql1n.nvan de\A�l"Vf'11Q\lt:i.l" 

Met de van meer dan één 
voldoende wordt nc.�1,...ht 

16.3.2. Voor het wachtdoen van 
\IQl"'f"ln.i:�rllrU''I betaald

\l.cil:llnh,,::::.ir1 van het mede 
maken ter 

zo dit 
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16.3.3 Geschiedt de wacht volgens het dan ontstaat een recht op ovE::!re1em<:011nst1ae 
.... c.,,. .. ,"' ••• zowel binnen als buiten de thuishaven. 

16.3.4 Indien 

16.3.5 Wordt er een motorwacht teneinde te bezien 
of de machine installatie aan boord incl. de controle op het in 

van de koel-& vriesinstallatie en de van dan wordt een 
weekend welke vermeld staat in de toe,s1a1ge1ntaoe1 

16.3.6. Wordt het wachthouden n,:::n,u,:::.r•ILft 
\IQl'nf'\O::lrlll'U'I voor overwerk 

betaald of een zaterdag- cq zor,aa1avceraoe<::11m:itv1m1-ers 
u,!'!ll,l"l'lt,r-1n.:1n zonder toepassing van een minimum. 

in plaats van de \1Qr'l'lf'\i:::.r1,r1n 

16.3.7. Het wachtdoen materieel enz. 
wordt als overwerk aan de daarmee belast werknemer ui:::i<t:nn.c:•r1 

Oordeelt de uitvoerder of schipper dat meerdere personen hiermede dienen te worden 
dan dit eveneens als overwerk of zaterdag- cq zor1aa,avE�roioec11na 

16.3.8. Indien de nacht met moeten worden rnm1ev1era 
of doorgezet in verband met eb en 
het werk op bok of dan wordt aan ten hoogste twee man per 

doen. 

overwerk of zaterdag- cq zondagvergoeding de rnt111oerraE�r 
per of oordeelt dat meer of minder personen dit werk kunnen 

17"1.1 De werknemer heeft voor elk Lrol,c.nrlOl'l!'!liOY dat de rlu::i,nci•l"\Qltl'QLl'Lrll"\l"I heeft, ..... , ..................... OOr"ICl"'l,l'O!::ILr 

17.1.2 

op een vakantie van 25 

50 tlm 54 
55 tlm 59 
60 
61 
62 
63 
64 

17.1.3 Aan de werknemers beneden de 
wel als 

werknemers van 16 
17 
18 
19 
20 

heeft 



17.1.5. 

tenae,,01c1e van ziekte of heeft op 

17.1.7 

Do1ver1wE�tteim1<:e vi:tk�mt11eaé1ge:n en seniorenverlof over de laatste zes maanden van 

art>e1c1scjngesi:m111<tne1a waarin de arbeid niet werd met dien verstande dat de 
�:::11i,Anm�tA1111 als elkaar met een van minder dan een 

aerae1111ke !:)�f'\C!l"'l,r!;ll!:lit' bestaat echter indien de werknemer 

17 .1.8 Van de worden niet meer dan 15 \Al.::::l,rit'.ri�l'l!Cn aa1neEmo1es11otEm n,ci.nr,,t.ici.n 

oe1·1oc1e vallende tussen 1 mei en 1 oktober van het 

op verwierf. 
Van het bovenstaande kan in nnr"ICl'lllnn overleg worden atC:19\11191<:en 

de 

17.1.9 Indien de werknemer 20 aaneengesloten vakantie wenst op te nemen, zal voor zover 
het dit toelaat aan deze wens ru::.ihn,·u· worden gegeven. 

Ui.lCl"l.ef'IC\lt.:.I" kan drie va•can1tie(j8(:len per jaar als ucrnllt"'•l'ltC 

r.nr'ICl"llnt"I f'IH.C�l"l.::l,l"I met de betrokkene vastgesteld. 

17.1 1 Aan het einde van het dienstverband zal de dan nog niet nar,..-.t.::ln 

vakantie/seniorenverlof worden verrekend met het teai:>ea 

17.2.1. De werknemer zal in het kader van art>eicssouw•n.,,::. .. 1.rrw+inn op zeven dagen van het 
jaar van werkzaamheden. 

-rl!:ll"U::i,n worden op Aäl"'IWll7irl(] 

tenminste een week vooraf e1a1ats;vir1ae1n 

De werknemer die op een hem aangewezen 
Ziektewet of kan maken op een ve1va1nmma1e 

Ten aanzien van de r1ru"'lrh,ot�111nn van het loon wegens 

artikel 7:629 van het Wetboek zal OO<)rD49ta11mg

18.1.1 

18.1.2. ondertrouw van de werknemer. 

18.1.3. van 
broeders of zusters van de wenrn1err1er: 

mits 



18.1.4. 

18.1.5. 

18.1.6. 

18.1.7. 

18.2. 

19.1 

het 

1 

nu&.U"IHl"ICl"t van de van de werknemer en/of inwonende kinderen van 
l'\U.C•l'liil'i.C.ft af tot en met de van de of crematie. 

we1ttelïlk voorschrift of door de Overheid zonder ge1ae111Ke 
\IQll"l"ln,.i::iN,nn OO!:Jelf9QCle \liDl"n,lirr,t,n,n voor zover deze en niet buiten de rli.:.ncttiirl kan 

voeren, die 

19.1 De abonnementskosten van een op naam van de werknemer aeistelde 

de worden op basis van BelBasis abonnement KPN. 

19.1.2 Aan de door de aa1nm�w�szem personen kunnen eveneens ae!;orek!!i- en

aanlegkosten geheel of ae1:1eeme111K worden vergoed. 

19.2 

19.2.1 Reiskosten worden op basis van vervoer, met een 

19.2.2 

no,r-1 .. �,,... gebaseerd op het reizen binnen een straal van 25 kilometer vanuit de 

""'""' ,.,. ......... wordt op van de 
u.::.rnnc.,n van en naar huis op basis van op1enl:>aé!r 

ae1re1sia wordt naar werk buiten de stana101aats worden de kosten u,.::u•,nn&.lt"'I op 

basis van nl"la:uu·,!:ll�r vervoer, klasse.

19.2.3 Aan werknemer die op van de 1m1oar·ea,ern110 worden u1tciez1onclen 
r.n.c:.nn��I" vervoer 2e klasse en binnen Nederland wonen, zullen de ,...,o,11"1.r.cliiil.t·o 

worden \IOl'nrt.:>rl 

19.2.4 Indien de werknemer naar het oordeel van de het zich naar- en van het werk 

begeven geen gebruik kan maken van een openbaar vervoermiddel en indien er op m�!!ln,"l�l"I

en/of gereisd wordt op grond van de Binnenregeling, wordt een Kllc>mE:!lte.rvernc>eatma

toegekend conform de toeslagentabel voor de gehele afstand van en naar huis. Indien de 
werknemer geen kan maken van een openbaar vervoermiddel en op een of meerdere 

dagen in de week van en naar huis wordt op van de dan is de 

"1,r\m,:::it�1n.1�rru,�r1,nn aerna:Kïmee1re1 tot 25 kilometer per enkele reis. 
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19.2.5 Indien de werknemer wenst te maken van eigen vervoermiddel en/of ten 
behoeve van de werkzaamheden in van door de werkgever gesteld vervoer, waaronder 
t>ec1re1:>en nruc:.nh�!!:111" vervoer en/of vervoer per taxi kan dit door de worden 

macn1:ne1mm1g van de voorwaarden: 

tf'\1):11C:tt:=!mrnm1n van de ontheft de werknemer niet van 
tu::u ... c:r1r�•t�1iä1thi::::i.111 ten aanzien van dit vervoer, ten aanzien van het aci::ec>te1·en 
vervoer. 

00111ssem van zal tot zekerheid van het onder 
HI.C.f'l.rt'1i.C.U&::l.f' als medeverzekerde dienen te vermeld. 

rH:i.thJ::llnLr�llik van het beschikbare aantal zitt>laéltSEm zal M.::1,,..nrnniinOQl'l"I vervoer door de 
betrokken werknemers nnt'l.:::ll'lllnrt 

19.2.6 Kosten van vervoer, van hotels en ma1a1t111ae,n die in verband met de werkzaamheden moeten 
worden kunnen worden op vertoon van ae,::1atee1·ae 
kwitanties of bonnen. Deze dienen door de voor akkoord te 

19.2.7 Indien een vakantie waarvoor res,eni,enng!;1<01ste1n 
werkzaamheden niet door kan gaan, zullen de ce,iv11s,ca1re 

19.2.8 Kosten van internationaal vereiste arnara1nt�um�-v ,ac<�1m�tiE�s kunnen worden op 
vertoon van gedateerde en kwitanties. De werknemer die naar het buitenland kan 
worden uitgezonden is deze vaccinatie te houden de daartoe 
ru::.11'1Ar'llt'!A internationale hAr'l�lll'\l"llo\:::ln 

19.2.9. De werknemer die in nn,"lr!:lrn, wer1<a1evier in een hotel moet UQl"'nlll,,J'an nn,f\l�ll"ll"l'I' een 
toelage zoals vermeld in de toe:s1aoerua1:ie1. oe:strn1aina van kleine onkosten. 

19 .2.1 O Aanbevolen wordt de gemaakte onkosten te declareren aan de hand van 
gedagtekende bonnen of teneinde de vergoeding netto te kunnen met 
dien verstande dat de totale kosten het hierboven onder 19.2.9 bedoelde bedrag niet te boven 

19.3 

19.3.1 De werknemer die dienst doet aan boord 

19.3.2 Wanneer in de lid 1 t"11Af'lll"l<C1,mr1c 

oetaa11ct welke de loonschaal is vermeld 
ooieo\rmcien van de ,.ucrli'nc,,,:.r 

·u.:::i,·c,r,oi.r, wordt een voE�air1gtc:ies,1ag
toeislélQetnt�mein of wanneer de werknemer met 

daarvan de kosten ver:aoeia 

Indien de naar het oordeel van de u,ol'l4'ncu,u· kan 
overnachten wegens onvoldoende of l"'\nf"1,:::U::!l"nlV'l'O 

11'11.<Al"�•n zal de u,0"1.,r,..o,,t!c,.,. 7f''l.l'rl.:lln 



van een paspoort en van alle voor 

mnas1:>ev1111zen. De werkgever draagt de kosten van de 
mn1as1oe,N11��en en van de vereiste 

Door middel van een collectieve ve1·ze1�erma van Smit Nederland B.V. de werknemer op kosten van 

de De 0011svoo1rwa1ar<1en ter 

24.1.1 Indien de werknemer met van de werkgever deelneemt aan een cursus, 

24.1.2 

de de daaraan verbonden kosten met inachtneming van de hierna uni,ru::u,l'lc 

nni"IC.l"'nC.l"l"\ll"ln worden op van 
mc>ae:mK toekomstige taken van de wefK1'11err,er:

l'\l"ll"ICl"nCF"nlnin aan de uit de studie kennis. 

24.1.3 De studie moet worden ae,,01c1a en ander 

ter van de ,ucl"Lfn,cu�=-1" 

24.1 A De werknemer moet tenminste zes maanden in dienst het van de 

24.1.7 

in de studiekosten neemt de 50% van de voor 
met dien verstande dat indien de studie met goed resultaat wordt afgesloten, de 

\Ali:&l"l.ln,c,"2" 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 n.l. indien de kosten hiervan een bezwaar vormen voor het

van de één en ander ter van \AIQl"lt'n,Qui::.r 

Beschikbaar boekwerken totdat de studie succesvol is 

te betalen indien 

a. 

b. het dienstverband 1"'11:11,::.,n,,,n, de studie of binnen twee jaren na van 

de studie.

24.1.9 De werknemer die terugbetalingsplichtig zal 

tegoeden aan maandloon. vakantietoeslag. jaarlijkse en andere 
De totale schuld dient binnen één jaar na het ontstaan daarvan geheel te 
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Aanvulling op reglement voor CAO-ers 

25.1. 

25.1.1. 

25.2. 

25.2.1. 

25.2.2. 

25.2.3. 

26.1.1 

26.1.2. 

26.1.3 

27.1. 

27.1 

27.1.2. 

27.1.3. 

40 uur per te weten 8 uur per van 

de vaart of het werk wordt de met één uur verkort indien het 

tussen 12.00 en 14.00 uur niet een vol uur op een plaats 
n�:�n1<�rr1 of heeft kunnen 

zoals omschreven in de f'IQlf"lQr'ln.:> 

rea1e1c1evma inzake arbeids- en rustt11cien 

De werknemers die niet in de gelegenheid dagelijks naar hun thuishaven 
te keren zullen. zo dit werk dit toelaat. de werkzaamheden des zo 

beëindigen dat zij die dag nog de thuishaven kunnen bereiken en zijn 
ver1011c:ht des maandags om 08.00 uur weer op het werk te 

Indien het werk dit toelaat ter van de \Al�irit:n,i:::n,i:i,r, mag men per 

eerste uit de thuishaven vertrekken. 

Indien des van of naar het werk ae1·e1s;a wo1raen. zal vanuit de
thuishaven tot het werk overwerk worden u�r,nn.:�n de 11"\rt,nCil"'ntll:l!U 

twE�e-1p1oegE:ms;vs1teem voor en nachtwerk 
nJ:1J1'tfü:::in bekend te maken. 

in dit artikel anders no,,or,oll"'I van de CAO. op 
nachtwerk met twee 0101eaem 

nun,.:::irir,,., van een tot het werken in een zal 
n-==1di:.rr11ar1iC1n voor uit te voeren werken met een minimum duur van vier weken. 

en 



27.2. 

27.3. 

27.4. 

27.5. 

27.6. 

27.2.1. 

27.2.2. 

27.2.3. 

27.2.4. 

27.3.1. 

27.4.1 

27.4.2. 

25 

rlr�iaitiirl van het materieel en/of de hc.,"lrii'fctiirl 

WERKTIJDEN: 

van 09.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van tot 8.00 uur 

van 06.00 tot 13.00 uur 

als 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

In verkorte werkweken wordt de .... c.,,"nir·u, voor de betreffende week voor elk van 

de werknemers in het berekend naar rato van het aantal 
uren. 

Aan de werknemers van de en zal een 01oeaEmt<:>es,1ao 
worden betaald aan 25% van het voor hen geldende basis maandloon. 

Voor het overgeven van de dienst en/of reisuren op het 

per dienst één uur à 30% worden betaald. 

zal aan werknemer 

Indien echter het werk voor het reizen het op en afkomen tezamen per 
dienst dan uur zal de 1-onru::u•c reisduur hetzelfde 

oea1raa per uur worden betaald.

De en zullen worden aan boord indien het 
accommodatie-eisen voldoet Zo dan in een aan de wal staande ver·o11Jrsg,e1e1germe10 

Voor zover het werk zulks toelaat, zullen werknemers van de dag- en zoveel 

mogelijk in hun eigen diensten het onderhoud, de reparaties en soortgelijke werkzaamheden 
verzorgen, alsmede de voorbereidingen daartoe treffen. 



28.1 

.1 

28.1.2 

28.1.3 

28.1.4 

28.1.5 

28.2 

28.2.1 

28.2.2 

29.1 

29.1.1 

29.1.2 

29.1.3 

of 

als machinist binnenvaart aan boord van n'\l"l,tf"ll"'U!::11!!:ll"i'I llll"IC,n 

als machinist voor de binnenvaart aan boord van mr,,f'nru��:iorh ,nin.c,n 

1"'"1"'...,..,'"" stuurman zeevisvaart 
stuurman zeevisvaart 

Het bezit van meer dan één dezer ctinlorr1::1'!=; 
welke het behaalde rhnlnmio 

Diploma MAD-8 

uitsluitend recht op de toes1aig, 

uo!!:1
rt

1 11n buiten de thuishaven is tewerkgesteld en de aan 
nue.:i.rn!:»l"'n,f'�n zal aan hen een worden betaald 

ae1eaE:mn1e1a naar huis te keren zonder dat de grens voor de 
re1!,ae11a\11ercJOeia1r1a wordt ovetrsc:nre�aen. en kan men de uni.n.:::.ru

1.:::. 

der werkzaamheden weer aan boord dan wordt deze toeis1a1g 
betaald ook artikel 19.2.1 

Tot en met 30 minuten wordt als een half overuur "'0
�·

01r.,,..-.r1 van 31 tot en met 60 
minuten als een heel overuur. 

Overwerk vóór en ná r1ï.:::.nc:t-+iir1 wordt berekend door van de totale ,u.::.ru"r1•n de 
.fii.:..net•tiin af te trekken. 



29.1.4 

29.2 

29.3 

29.4 

29.5 

29.6 

27 

nc.,:iiin,r'IJl"linn van de werkzaamheden binnen een periode van drie uur wederom 
OO(Jet<:orrten zal de periode worden doorbetaald en zal er géén 

wer1<01na,ercrek:ma en derhalve niet van ,...,...,.n.::i.r,inn 

Indien wordt 08.00 uur tot 17.00 uur wordt 
dit overwerk 130% van het met van de anciënniteit die 
behoort het uurloon zoals door werknemer wordt verdiend. 

29.3.1 

29.3.2 

29.4.1 

29.4.2 

29.5.1 

29.5.2 

29.6.1 

29.6.2 

29.6.3 

Wordt buiten de dan 6 uur gevaren, dan wordt voor de verdere 
overuren slechts overwerk aan het met de belaste ncr,c:nn1Qc1 

Als maximum is dit 2 man voor niet zelfvarende met 2 man bemande 
en bokken t/m 100 ton en maximaal 3 man voor de """<!:. .. ,.,.,,a 

De beoordeelt of er 0112:oniaer·e n1mc1�l:ln.t11nni:.r'1Qn 

maken extra werknemers met de navigatie te belasten. 

17.00 uur en zaterdag 17.00 uur wordt wordt dit 
overwerk tegen 150% van het met van de 
anciënniteit die behoort het uurloon zoals door werknemer wordt \ICl","il.::Lr'l.1'1 

behoudens het in het lid. 

Wordt tussen 00.00 en 24.00 uur dan wordt een dan wel 1/5 
van het weekloon vergoed, alsmede 50% van het uurloon voor ieder gewerkt uur 
van 00.00 tot 17.00 uur en/of 100% van het uurloon voor ieder uur vanaf 
17.00 tot 24.00 uur. 

Indien tussen zaterdag 17.00 uur en maandag 08.00 uur wordt l"'\Ut:lrni::iu.,.::u•l,(t 

dit overwerk 200% van het met 1n!:ll"l'it'nC1"1'U1'1ll"I 

anciënniteit die behoort het uurloon zoals door werknemer wordt ver·c.uenn 
behoudens het in het lid. 
Wordt tussen 00.00 en 24.00 uur dan wordt een dan wel 
1 /5 deel van het weekloon alsmede 100% van het uurloon voor ieder 

uur. 

Indien wordt op reestaagem vallende op een u,ci·l.,(r1!:1n dan wordt het 
maandloon normaal doorbetaald tevens art.1 de1r1n11:1es.l. 

Voor elk uur wordt daarenboven 200% per uur met 
van de anciënniteit die behoort het uurloon zoals door werknemer wordt 
verdiend. 

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



29.7 

29.7.1 

29.7.2 

29.7.3 

29.7.4 

29.7.5 

29.7.6 

29.7.7 

29.8 

29.8.1 

30.1 

30.2 

30.2.1 

30.2.2 

30.2.3 

Voor het overwerk dat niet direct aansluit aan de aanvang of het einde van de 
t1 1.:i,nc1i't11t1 zal een minimum worden of 

na1Juar1�" wordt of tevens 29.1 

einde werkzaamheden 

Tussen einde werkzaamheden en .... �t·o.lf'l'fon 17.00 uur f"'léi"ll"!:l!:11"11' de 
ver·aoE�dir1a 5 uur à 150%. 

Tussen einde u,or1.rtiil'f 

ree1stm!o tot 08.00 uur van de 
minimum 5 uur à 200%. 

van vertrek 

Deze is niet van toeoa!ss1r1a in de gevallen ru::u·,nomn onder 28.2.1 
28.2.2. en 29.1.4 

,,.:=.r·r.c.1,•.:.ninn van 
\A1iQir1enou,::.r en betrokken werknemer 

f'H!H::lnf'liQi werknemers zal de duur van de heen- en tOl"'ll ll"'ll''OiC 

ver,goeia op basis indien men buiten de rhc,nci�tiil'I 

Indien men naar huis dient te reizen wordt een veraoE,air1a 
uurloon verstrekt onder aftrek van 30 minuten per 

tot 

sta1nap1aats naar de werklocatie wordt binnen het 
��, ....... .c,0"11 De maximale

ae1ste11a op 1 uur. 

Dient men buiten de van het ene naar het andere we 1rK001e,ct 
dan wordt een vergoeding op basis uurloon verstrekt 
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30.3 

30.3.1 '71"\l'll'i!!lnc van of naar het werk dient te worden aer·e1s1a. zal de duur van de 

door de worden op basis 

behorende art. 30.2.2. 

N.R 

Onder "reisuren op hel werk" wordl verstaan reisuren als gevolg van het reizen lussen 

Er zal alleen sprake van van "reisuren op het werk", gereisd wordt binnen 

het werk" zal gelden vanaf het moment van reisklaar staan van werknemer. 

Voor reizen Schiedam - Europoort v. v. zal een , .. ,.,. .. .,,..,n�r1 .. ,, 

Voor reizen Hoek van zal een half reisuur worden loegekend. 

zoals aangegeven. Toekenning 



1. 

2. 

3. 

EUROPA REGELING 
ENST) 

01-01-2009 t/m 31-12-2011

reae11rm ÎS Van VOOr Werkzaamheden buiten de in de Rinnainran.::::.linn 

doch binnen het door 30°N 1 30°N - 40°0 en 75°N -
inclusief de Zwarte Zee. 

Het de deze behorende 1nonsc::naJa1 
van vertrek uit een Nederlandse haven. 
Het op de in Nederland. 

in op de dag 

Het overwerk het waarop en de van de week waarin het overwerk 
betaald à 130% van het uurloon van de Europa rea,euna. 

4. de vaart het alsmede de wacht in een dan wel 
indien het voor anker 
Gedurende de zeewacht(vaart) zal de basis arbeidsduur 8 uur per bedragen en zal de 
boven de 8 uur als overwerk worden aar,n.:i,mi::,rll"t 

5. het werk een welke valt tussen 07.00 en 17.30 uur. 
Indien er op één en dezelfde en wacht moet zullen de 
wachturen als werkuren worden beschouwd. 

6. Gedurende de en/of erkende feestdag worden 8 uren werken 

7. 

8. 

9. 

0. 

1. 

tegen overwerkvergoeding gegarandeerd. Dit geldt eveneens de vaart. 

Er wordt voeding genoten overeenkomstig de regels voor de Zeesleepvaart. 

De werknemers behouden dezelfde ee,'14:!'P"lrel,on op sociale Hr\r\l'"?i,i::lnitf"lf"U:::,n zoals deze in 
Nederland 

Voor een buiten Nederland aoi:>raeo1·ac!nte '7":lt·c.rr«"=ln 

reeistc1ag verwerft men recht op een hele 

12. het buitenland zal ten aanzien van het verworven verlof een '711'"\l'i�nlt"IC. rc.n:c.llr,n 
t"ICl'\�n·tcc.,rrl W'Ordlen_ dat elk steeds in na circa 4 weken in de
gelegenheid zal worden gesteld ongeveer 2 weken met verlof te gaan volgens de c:uc:::tArn�1·1�1< 
2 op 1 af. 

13. overschrijding van de reisduur in de Europaregeling wordt een toeslag toegekend over de

periode dat men langer aan boord is geweest dan de overeengekomen uitzendduur. Deze
toeslag over de extra aan boord met 3% voor de week 5-6-7-8-9 
wordt een toeslag betaald van resp. 1 



14. 

15. 

16. 

1 

uit het buitenland 

komen ten van de Zuid Eventuele ....,...,,,.,v111, 
Hollandsche Ma:atsc:-;napp11 sc1ruo1oreukEtlïn1:;en te Rotterdam. 

17. Het recht op va�:an1t1eaagE�n en va•cantletoesuaa
ornJe\lvilzlaa van kracht.

18. welke voor maximaal 
rtt•iinn.c:i.nt'ilo niet met Werk Verband hOUdende rArlAnFm 

19. In het maandloon, zoals vermeld in artikel 2, is een toeslag per maand begrepen voor het

20. 

werken onder bezwarende nmc:.t�nl11,nt1,::.r1.:kn

Het basis maandloon van de
10.1.1 vermeerderd met 15%.



2. 

3. 

4. 

.1 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4 

2.5 
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EUROPA REGELING 

toeoa!,sir10 voor werkzaamheden buiten buiten het 
40°0 en 75°N 1 75°N 

Het maandloon de deze behorende innncr·n�,:;1 gaat in op de 
van vertrek uit een Nederlandse haven. 

Het op de in Nederland. 

In normale volle werkweken zal de van het materieel en/of de no,-tr111ict111n op het
werk 168 uur 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 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 08.00 tot 18.00 uur 

De zullen wisselen. 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

In verkorte werkweken wordt de h01'"'"1r1n voor de betreffende week voor elk van de werkne-
mers het berekend naar rato van het aantal uren. 

Per week zullen aan werknemers 16 overuren worden betaald. 

Overuren worden het waarop en de van de week waarin het overwerk 
valt betaald à 130% van het uurloon van de Europa reç1el11no. 

Aan de werknemers van de dag- en nachtploeg zal maandelijks een ploegentoeslag worden betaald 
aan 30% van het voor hen geldende basis maandloon binnenregeling. 

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



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

werknemer ge;:>rai:1tst 
aan boord worden ae111u1:svEtst. 

Voor zover het werk zulks 
diensten het on1:1ert101ud. 

voc:>rb,ereiiáî111gEm daartoe treffen. 

zullen werknemers van de en zoveel in hun 
rer::iaré:ltle en werkzaamheden verzorgen, alsmede de 

voor de zeiesl1ee1)va1art 

Indien vóór de aanvang der werkzaamheden een 
r.onol1rtn niet van toepassing 

De werknemers behouden aa11si:1ra1(en op 

11. in het buitenland zal ten aanzien van het ���rumQ! 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

ae11ar11teE�rd. dat elk steeds na± 5 weken in de zal worden 
ongeveer 2Y2 week met verlof te gaan volgens de systematiek 5 weken op 2 weken af en 5 weken op 3 
weken af. 

de 

De ==:..:.i::L.=.i.=:..::.:.:.:...:..:.:..:..:::.:. zoals vermeld onder 
werken. 

Eventuele boeten, welke de l.r!:IJl'"UtOln 

Hollandsche tot ..,..o,'irtu,n 
komen ten van de Zuid 

...:"'1"1n1.,.ro111.r.c11n,,on te Rotterdam. 

Het recht op ����;lfil:Li!!Llt1�!.!ll!filQ�l§!g zoals va�;tQE�le(ld in de 'Qi,,n.o:::,nr,:.nt:llin,n' 
orn:ievviiziad van kracht 

17. welke voor maximaal één kan alleen worden ge,,ve1ae1·a 

18. 

19. 

niet met werk verband houdende zoals ziekte of 

Het basis maandloon van de 
vermeerderd met 

artikel 10.1.1 

20. Waar in deze regeling wordt gesproken over werkweken, resp. werkdagen/verlofdagen wordt u1ti:ieç1aa1n
van eenL:S:,!filll9.§!����

21 wisseling van geografische grenzen vindt een wisseling plaats in de toepasselijkheid van de 
Europaregeling naar de Buiten Europa Regeling of omgekeerd. Het moment van wordt 
oet>aald door de van aankomst in de eerste haven in Europa of de dag van vertrek uit een 
Europese haven voor toepassing van de Buiten Europa Regeling. Op dat moment worden de andere 
toes1agrege1mg en andere van toeipa1:;s1r1a 



1. 

2. 

BUITEN EUROPA REGELING 
(DAGDIENST) 

r.::i.n.cillrln is van voor werkzaamheden buiten het 
40°0 en 75°N - 1 75°N - inclusief de aen1e1e 

Het de deze behorende lnn,ncr•hO•OI 

van vertrek uit een Nederlandse haven. 
Het op de dag van in Nederland. 

in op de 

3. Het oveiwerk het waarop en de 

4. 

betaald à 130% van het uurloon van de Buiten 

de vaart geldt het 2-wachtenstelsel, alsmede de wacht in een 
indien het 
Gedurende de zal de basis arbeidsduur 8 uur 
boven de 8 uur als oveiwerk worden -oor,n.c,m.::urll.t't 

dan wel 

5. het werk een welke valt tussen 07.00 en 17.30 uur. 
Indien er op één en dezelfde dag en wacht gehouden moet zullen de 
wachturen als werkuren worden beschouwd. 

6. Gedurende de zondag en/of erkende feestdag worden 8 uren werken 
tegen oveiwerkvergoeding gegarandeerd. Dit geldt eveneens tijdens de vaart. 

7. Er wordt voeding genoten overeenkomstig de regels voor de Zeesleepvaart. 

8. Indien vóór de aanvang der werkzaamheden een gebied tot molestgebied wordt verklaard, zal

9. 

10. 

1 

12. 

13. 

14. 

15. 

deze niet van toepa!;s1r1g

De werknemers behouden dezelfde oo,,en,r-:2Lr.ci.n op sociale Ull"'lt'IF'"lP'loClnll"'lt"lll::'ln zoals deze in

Nederland

Voor een binnen en/of buiten Nederland f'll"\l'\f"l'l,ll::ll"U'Ol"lntA 70tt::,.,rr1on 

A101err1ene re,estaaig veiwerft men recht op een hele

het buitenland zal ten aanzien van het veiworven verlof een '"1#"\t"t�nir.o ,ri:::;i.ni::i,in·,n 

nAliH:u'lt�,::i.rf'I \Ul"ll"'l1.:::,n dat elk steeds na !:. 10 weken in de ae1eaE!nn1e1a 
aeiste11a ongeveer 5 weken met verlof te gaan.

uit het buitenland de 

Eventuele welke de de e"".-'"°'"''°'"'' ... '°·""

Hollandsche Maatschappij tot Redding van 
van de Zuid 

Het recht op vat<an1t1ei:laçJen en va�<ant1etoesi1aa zoals vas,taeuec1a in de 'Birmenreaelincr 
omJevv112ma van kracht. 



16. 

17. 

18. 
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Aa1nmom;te1·1na welke voor maximaal één jaar geschiedt, kan alleen worden geweigerd bij 
t1rÏr'll'10ll'\liO niet met werk houdende zoals ziekte Of familie-

Het basis maandloon van de Buiten U,..Hr,nna reae11r1a is het basis maandloon Hm,n.::i.1nron.P.linl"I 

10.1 vermeerderd met 30%. 

19. in de toeoas,seliHkt11eid
1ro1:,areaEa1m10 naar de Buiten of Het moment van w1s,se1ma 

wordt bepaald door de van aankomst in de eerste haven in Europa of de dag van vertrek 
uit een haven voor van de Buiten Europa Regeling. dat moment 
worden de andere van toeoa!,s1r1a 



1. 

2. 

3. 

4. 

.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 
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BUITEN EUROPA REGELING 

(TWEE-PLOEGENDIENST) 

van voor werkzaamheden buiten het 
30°N en 40°0 en 75°N 1 75°N - inclusief de 

dag van vertrek uit een Nederlandse haven. 
Het op de in Nederland. 

werk 168 uur bedragen. 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 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 18.00 tot 6.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

van 06.00 tot 18.00 uur 

nQl,nnir,n voor de betreffende week voor elk van de 
werknemers in het twe�e-r:>1oe�aens'\lrsteem berekend naar rato van het aantal uren. 

Per volle week zullen aan werknemers 16 overuren worden betaald. 

2.5 Overuren worden het waarop en de van de week waarin het overwerk 
valt betaald à 130% van het uurloon van de Buiten-Europa reg1e11ng. 

Aan de werknemers van de dag- en nachtploeg zal maandelijks een ploegentoeslag worden betaald 
aan 30% van het voor hen geldende basis maandloon om1nen1reo1e11r10

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



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Indien werknemer ae1:>1aa:1tst is op een "'"'"" .. ,.,, .. • dat aan de accommodatie-eisen vv"uiv,i;;''"· zal werknemer 
aan boord worden ae1nu1sve:3st. 

nac:htr>IOE!O zoveel in hun 
rer::ian:me en c:n,,..rt,,t=1lii1ca werkzaa1mh1edEm verzorgen, alsmede de 

Er wordt 

Indien vóór de aanvang der werkzaamheden een 
reaeliri10 niet van toe1oa:ssir1a 

voor de zeE�s1e1ep111aE1rt 

deze 

11. in het buitenland zal ten aanzien van het verworven verlof een zodanige ronaflr,n 

ni:i.1-,�n1taa1rr1 dat elk bemanningslid steeds na ± 8 weken in de gelegenheid zal worden 
ongeveer 4 weken met verlof te gaan. 

12. Voor elke 14 werkzaamheden onder deze verwerft werknemer 7 
verlof. 

13. uit het buitenland geldt de als 

14. De verlof zoals vermeld onder aan de 
werken.

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

16. Het recht op en inde 

van kracht 

17. welke voor maximaal één kan alleen worden oe1LNe1'ae1rd 

18. 

19. 

niet met werk verband houdende zoals ziekte of 

Het basis maandloon van de Buiten 
10 .1.1 vermeerderd met 30%. 

20. Waar in deze regeling wordt gesproken over werkweken, resp. werkdagen/verlofdagen wordt um:1ea;aan
van een 7-daagse werkweek (1<a1ender·da1::ier1).

21. van geografische grenzen vindt een plaats in de toeipassE,111�:neld 
de Europaregeling naar de Buiten Europa Regeling of omgekeerd. Het moment van wis,se111no
wordt door de dag van aankomst in de eerste haven in of de van vertrek 
uit een Europese haven voor toepassing van de Buiten Europa Op dat moment 

worden de andere en andere ve1·1ot'/aflos,re�Jel1inQ
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Aanvulling op reglement voor VML-ers 

35.1. Het maandloon van de werknemer die buiten Nederland wordt te\!'l,ert(ge1ste11a wordt met 
van 1 2006 met: 

a. 15% voor werk in het in artikel 8.1.2 van het Re11Jle1me1nt a1enc>en1ae
met de van vertrek uit Nederland tot en ... _ .. __

b. 30% voor werk in het in artikel 8.1.3 van het 1r1A,n1A1-nA1nt ..,,Qnru:::u ... ,n.:>

van en 

van en met de dag van vertrek uit Nederland tot en met de dag van terugkeer in Nederland.

36.1 De normale arbeidsduur bedraagt 8 uur dag op tot en met 
De voor de VML-ers is gebaseerd op 10 uur per dag. 
Het uur worden geacht inbegrepen te in het basis maandloon. 
De werktoeslag voor de VML-ers is van het maandsalaris en is oo«:iet>ouwa uit 2 uur 
van 30% zowel week- als we,ekEmaaa(Jen 
Het 1 en uur worden geacht te in de we1r1<tc>es11ag. 
Aan de VML-ers worden overuren uitbetaald na het 1 uur. 

De berekening van normuren/normloon is als

- 261 dagen van 10 uur = 2610 per jaar = 217,5 uur per maand.
- basis maandloon loontabel VML gedeeld door 217 ,5 = norm uurloon. 

36.2 De werktoeslag wordt toegekend in de volgende gevallen: 
werken het uitvoeren van een nll'r,,oi..·•· 

36.3 

In alle andere zoals daar arl:l,eidlso1naE�schïk'theid en 
normaal onderhouds- cq rec,ar�1t1ewerkzaa1nn1eOEm 
werken voor Derden en wordt derhalve de werKtc::>es.1ag 

e>nl!"•�LrO van 

36.4 De dagelijkse worden door de werkgever vastgesteld en mede van 
de aard van de werkzaamheden en van de waaronder die moeten worden 
verricht. 

36.5 Werk dat wordt verricht boven de arbeidsduur van 12 uur wordt beschouwd als overwerk met 
in-:i.l"htnOITlll"llrl van de geldende arbeids- en tot een maximum van 14 
uur. 
Indien dit maximum het werk ne1emme1rt dient overleg plaats te vinden met het 
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bepaald door de dag van aankomst in de eerste haven in of de dag van vertrek uit een 
Europese haven voor toepassing van de Buiten Europa Regeling. Op dat moment worden de andere 
toes1a,gre1ge11mg en andere van toeipa�;s1r1a 



Van maanciaa 08.00 uur tot 17.00 uur 
Van 17.00 uur tot"0+i::1rr1!!:l.n 17.00 uur 
Van 17.00 uur tot 08.00 uur 

150% 

36.6 Wordt er een 71"\l'iAf'll!::l!:&mrlls:::1 ae1,ooem teneinde te bezien of 
de machine installatie aan boord 1e1<:11<aci1es. het in orde 

van de koel-& vriesinstallatie en de aNiJezigneid 
weekend welke vermeld staat in de toeis1a1oenta1oe1 

36. 7 Wordt het wachthouden .n.:::i.,,uor11.r+

van de voor ... ,a,,...n+, ......... -=, .... zonder toepassing van een minimum. 

het werken op "at·orr,an 

cornoiam;atiieculo toegekend. 
een 

Wanneer de van kracht is en er reisuren worden die buiten de 12 uur vallen 
worden deze met 100% van een norm uur. 
Bij de Europa- en Buiten Europaregeling worden de reisuren niet apart 

De werknemer behorend tot de die uitvoerderswerk heeft aanspraak op een 
toeslag, zoals vermeld in de toeslagentabel. De uitvoerderstoeslag is alleen van toepassing indien 
de eveneens toegekend. 

in het buiten1and zal ten aanzien van het verworven verlof een 7n110n,in.o reoe11r10 n,C1Jl'H:an,,C1J.:::ir·11 

u,r.rl'l.:::,n dat elk steeds in na circa 4 weken in de ge1egE�nn1e1a 
aeistelld ongeveer 2 weken met verlof te de 2 op 1 af. 

ovE�rsc::hri1idirm van de reisduur de over de '"'°'''''"''"'10 

aan boord is aevveest dan de uitzendduur. Deze over de 
nJC11•1nr1Sb aan boord week 5-6-7-8-9 wordt een betaald van resp. 18-21-

in het buitenland zal ten aanzien van het verworven verlof een zodanige l"Jl::lf'IQ!n·,f'I n,Qhi::int.QQr·r1 
.. , ...... rio,..., dat elk steeds in na circa 8 weken in de oe1eaEmne1a 
gesteld ongeveer 4 weken met verlof te gaan de 2 op 1 af. 
De werknemer zal na circa 8 weken in de gelegenheid worden gesteld ongeveer 4 weken verlof te 

w1s,se11ma van grenzen vindt een w1s;se11ma 
1rn1nar·.:::in,i:i.11r,u, naar de Buiten of om1aeKeE9ra 
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2. 
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Wf.,rKClf.M:!)r zal werknemers vooraf op de nnl"!,nt.:::i. 

die behandeld moeten de te nArwuilit'An oer·soi:>nliilke Oe!;cnemrurn:1snruai::1e11en 

3. Overgang Pensioenfonds

4. 

\1� 1"w,::ini;::. de hogere franchise die het voor de en Binnenvaart 
hftr,+c.::i.... alsmede door het loslaten van een forfait voor overwerk kan het theoretisch 
voorkomen dat de pensioenopbouw (per deelnemersjaar) de 

is dan het Pensioenfonds van SMIT Internationale. SMIT aan 
de werknemers die op 31 december 1998 SMIT Tak in dienst waren dat de 
oe11sïc:>er1an:mc1s1�1a van 1998 als zal worden r,oln!5r,+.c.,:i..-r1 

Traumabegeleiding 

P&O ontwikkelt samen met Bedrijfsmaatschappelijk werk een aratamioeK. welke ae\1rnc1a zal 
worden wanneer werknemers een traumatische °'"''� ..... ,,.., oomJen 

6. Oorlog- en molestgebied

6. 

De toeslag voor oorlogsgebied zal als volgt worden oe,:1aa1a:
De van alle naar het betrokken uitgezonden medewerkers wordt 

opgeteld en vervolgens gedeeld door hetzelfde aantal medewerkers. 

De per dag zal worden berekend uitgaande van het berekende gemiddelde 
basismaandloon herleid tot een de formule 12/365 en deze aa<Jveirac,edlma 
zal betaalbaar worden per kalenderdag. 

Jubileumuitkeringen 
Hiervoor wordt verwezen naar de uniforme SMIT r,::;i.r:iili:liliirln��n voor alle medewerkers. 

7. Geen losse
Hier zal een voor worden 
maanden met een voorstel zullen komen. 
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01-01-2012 tot en met 31-12-2013

Artikel 9.2

De loontabel en de in de toeis1a1aentaoe1 ae11oemc1e l"U:!lrlll"•Oru:�n worden Uol:!IY'hl"\l"U"ll"I met 
2012. 
In 2012 en 2013 is een QJCll"im·�llf'1IQ ut· ... Qr·inn OV�3reemJe�:on,en 

2013. Deze éénmalige 

Voor medewerkers die uit dienst gaan in de eerste helft van het 
bedrag worden uitbetaald. 

dagen binnen 6 weken na het einde van een kwartaal de 
r.n1,Qr,1nrru::i.n wordt uit de cao geschrapt. 

De van om,enwettelilke va•canuec:1ac1en 
maanden van vo11ea1ae artie1c1songE�scnn<tnei1a 011acn:sv11mn::m 

Ke·-mt��an:.me zien we niet als ziek dus vo11ea1a 01ooc1uw 

Je bouwt op en af. 
eerst afboeken we·tteliiike val<an1tiecja,1en voor andere 

dagen moeten 

1 



per1s1e,en11ee1�t11a in de als gevolg van het afschaffen van Vut en 
ore,-oems11oe1nmoaE�UJk:necoen heeft in de niet tot geleid. 

de kans bestaat dat in AOW en de ouder 
1111n 1r11a 1"'r1c medewerkers in dienst SMIT op kunnen leiden tot individuele en ara,eois-
inz1etbaa1�heids·vraag1stul<kein. Het of voorkomen van deze vra1ag:stulkkEm 

nar'tii.:::1,n een van !:U::U"ln!:111.r 

n.ru,cnru::u"ln.c,ml"I.C studie maken en de studie Oe(lelE�taem 
v1téU1tEt1ts1regeur1g van de overheid en de voorstellen vitaliteit 

l"\\111,�l"I.Clrt 1nn.c,Jht"Ol"'ht een rol kunnen spelen. 
en binnenvaart pensioen \IAt'l!:>l'lllnn nnricri·cl.e,�nir,l"I van de cao zal Euro 400 ter 

l"'l"ll"l"ll"'ICnC:!Otlli:::I. aan medewerkers ais lltl.r,:::il"ll"\1"1 worden uitbetaald. 

Overleg en garantie 
In het over de verlenging van de STAK CAO is door vakbonden de wens om van 
SMIT haar zienswijze op periodiek vakbondsoverleg te vernemen. Ook is de wens uitgesproken om 

rHiiran,101 te ontvangen over de wijze waarop Boskalis/SMIT met de STAK CAO zal omgaan in 
ae<:1ee:1te111Ke of gehele overname, intern met Boskalis Bv's 

of overdracht van een gedeelte of geheel van activiteiten. Hieronder zal op deze 
nn1"i.C.l"\IUC1l"l"'li::ln worden mg,eg�aan 

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

Garantie intern 
Mocht de situatie zich voordoen dat de be(:lmtsonaieroe1e1n 
Oerlefä Of overname, \IAl"'riAl"f1Q•!:lnriA 

·C!!amid,nu.,·.::.r1.t·
1
nn intern met Boskalis Bv's (bestaand of of overdracht van een gedeelte of het 

geheel van dan Boskalis/SMIT dat niet alleen de individuele of doorwerkende 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers, maar de gehele STAK CAO voor hen van toepassing 

eo FNV en CNV Vakmensen die CAO. 

Garantie extern 
Indien het een voornemen tot of overname of overdracht van een ae(:leeute 

van activiteiten aan derden betreft zal Boskalis/SMIT zich tot het uiterste 1
ncni::u"1nli:

1
n

te dat de STAK CAO voor de werknemers van en dat FNV Mf'linrtr,annti:::,n 

CNV Vakmensen de CAO. FNV �ru'll'in,Anriti::in 

na<lrulKKeillJK worden betrokken hierover als dit voor de overnemende 
Een en ander houdend met de die hoort een oe1ursae11ot1eer·ae 

voor wat betreft informatie die kan worden als beurs en/of Kot�rs,oe,1oei110. 

Daarnaast hecht SMIT waarde aan het l"Cl'1IAll"ln�tll'I voeren van nu.::.rli::o,n met de deze CAO betrokken 
vakbonden. 

Dit zowel voor het ten aanzien van de CAO als voor het oer·1oc11e1<:e '""'10
"'1'°,.. 

waarin meer in algemeenheid gesproken kan worden over de voor het 
medewerkers actuele en relevante omw1��1<e1mc1en 



Dit on1tw1�ckeunc1en op verschillende niveaus zoals ..... .,,,....,.,..*"'•= .. ::.1r1· 

maiats,chap1:>etiiJke en economische on1tw1�,keunc1en 

STAK org1arn1sa1:1es en die binnen de totale Boskalis/SMIT ,.,. .. ..,1!!:ll""'eat,.::i 

n,,,::.rillQ.n 043voera worden met de vakbonden. 

Momenteel bestaan er of voornemens om de bestaande CAO te "'�'iinrun;e::•n of deze 
over te laten naar een andere dan zoals de CAO. 
Ook er voornemens om de bestaande activiteiten of delen van het oe1rsone«e1st:>esitar1a over 
te naar andere entiteiten binnen de Boskalis/SMIT naar covna, .. ,.u,::.ri.r 11nn,C?_ 

verbanden of naar derde n� 1""t1u::•n 

Een en ander laat echter onverlet dat SMIT actief is in een nuf'HU"l'U«:!r•n.::i omiae'.lrma 
Wii;tiOilnOe�n inde enu�1�m117.::i 

ne,1n11��ner1nnteno1r�nrlc1r.::in 

tot 

inzicht worden gegeven van de nCll''\l!!:lll''lrlQ \IUll"l,irtlll'\l"I de 
be,NeteoreaEenem daartoe en de verwachte ae,,rncJen voor medewerkers. 

ver,ou11n11naem en v1agw1sse11r1gs,atsipn�kein maken mtE�graa1 deel uit van deze cao, en hebben 
1ooc,t11a als deze cao. Komt in een in de cao. 

SALVAGE 

Voor uitvoerders is atoest>rot<en het aantal anciënniteit te u.:::i.r11'=lln.::�n van 18 naar 9. 
Min. Max. daartussen 7 sta1ooen. 
Nadere met de cor1tra1cts;part11em 
Toe�oa:ss1r10 start 01-01-2012.

SMIT garandeert dat er een fiscale u;e::.r·r.:::.1c·.:::.n1nn 
de komende werkkosten r1::>n1=>11r1n 

oktober 2012. O.a naast indelen. 

kan vinden van de vakbondscontributie binnen 



Bijlage 1: Memo regeling saturatieduiken 

Human 

SMIT Salvage BV 

To: 

From: Etienne van Noordenne 

Subject Saturatie duiken en Haven project 

Caspar Domstorff, Bert Kamsteeg 

Beste collega, 

45 

onder de STAK CAO 

Rotterdam, 5 maart 2008 

Met deze memo we u inlichten over de speciale eenmalige arbeidsvoorwaarden die 

opgesteld zijn voor de medewerkers die werkzaam zullen zijn op het "M/T Haven" project. 

1) Saturatie bonus

Er is onderzoek gedaan naar wat er in de markt wordt betaald aan Saturatie bonus. De

uitkomsten variëren naar gelang het tussen de ( 20,63 en de ( 34,02 bruto (voor

freelancers) per uur. Smit heeft om inclusief het werkgeversdeel van de te betalen

pensioenpremie, een vergoeding van ( 34,80 per uur (seal to seal) te betalen. Zonder deze

premie komt de vergoeding uit op € 30 bruto per uur. Sat-uren worden op halve uren naar

boven afgerond. Indien de Saturatie bonus wordt vervallen de vergoedingen voor

(garantie) duiktoms, duikoveruren en dieptetoeslagen zoals vermeld in artikel 12.1 en 12.2

van de STAK CAO. Voor de niet Sat-duikers blijven de normale vergoedingen conform CAO van

toepassing.

2) Projectvergoeding

Daarnaast is besloten om voor het Haven-project gedurende elke volledige werkdag (24 uur)

een toeslag van ( 1 00,- bruto per dag toe te kennen aan alle medewerkers die betrokken zijn

bij het opereren van het Sat-systeem en daarvoor specifiek zijn opgeleid. Het gaat d.an om de

Supervisors, LST's, ALST's, Sat Technicians en de standby Dit bedrag is bedoeld

om de eventueel gemiste inkomsten voor duik- en dieptetoeslagen te compenseren.

Opgemerkt dient te worden, dat indien men op de dag dat men vanuit de eerder genoemde

functies het Sat-systeem in gaat, de toeslag voor die dag niet wordt toegekend (de Sat-bonus

gaat dan immers lopen), hetzelfde geldt v oor de dag dat men uit het systeem komt.

dus alleen plaats over volledige werkdagen in voornoemde functies. 

Buiten Europavergoeding 

het project Binnen Europa plaatsvindt, besloten voor de duur van het project 

eenmalig de Buiten Europa toeslag van 30% van toepassing te laten Als tegenprestatie 

we de geval het langer dan de geplande 4 

duurt op het project inzetbaar te tot uiteraard 8 weken. 

Met bovenstaand pakket hebben we gemeend een passende en marktconforme beloning te 

bieden voor het Haven project. Mocht u inhoudelijk hier vragen over hebben, neem dan 

contact met ondergetekende op. 

Met vriendelijke groet, 

Etienne van Noordenne 

HR Manager Salvage 
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Bijlage 2: WerkgeversbijdrageregeHng 

Per is de \MAl"IU'!IQU4::.n::ll'\iirlrar,o aan de per werknemer€ 55. De \IIIQll"l.rnou.:u· 

dat de fiscale kan Vinden binnen de werkkOSten ra.n.c,,Ul"ln 

door een aan de deelnemende in 

van het totale aantal werknemers dat in dienst is van 
nn1'1C!l'na1-n1r,in wraa1roO de overeenkomst heeft 

worden zowel de 
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Bijlage 3: Overgangsregeling tbv overgang WPM-medewerkers naar CAO Kantoor- en 
Walpersoneel 

Deze overeenkomst is 
drie van de STAK 
namen oe1<er1a 

toeipa!;s1r1a op de zes medewerkers waarop op 31 december 2011 
toe1oa!;sïr1a was. Dit betreft een medewerkers waarvan de 

overeenkomstzal als 

Met 1 voor deze l"'\.ar·C!n,,an 

De STAK CAO wordt van verklaard 
1 Het dienstverband met SMIT BV 
2. De en Binnenvaart 

de STAK CAO. 

3. Het zoals dat op 1 2012 geldt, wordt n.c::1u·nr1TH"II 

- de arbeidsvoorwaarden vanuit de SMIT Kantoor- en Wal CAO zoals van toeoa1ss1rlo
31 december 2011 en welke met van 1 2012 nawerken in de individuele 

art,e1c1sover·eenkc)mist van de betrokken meae\lri1e111<ers'. 

ai:::u1nE!vu,1a met de voorwaarden zoals deze in 
2011 staan beschreven en in een Cao ornJevv11z1aa 

Alle in de STAK CAO vermelde arbeidsvoorwaarden en r�r,ii:i,1u,n�1n niet van toeoa�ssirm 
\Ull"lrll'Ul',n van de STAK CAO worden De hierboven arbeidsvoorwaarden kunnen 

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

voor de STAK 
2. met eventuele initiële verhogingen die onder de STAK CAO worden toegekend met

van 1
3. eventuele die binnen de STAK CAO worden ten aanzien van ee1nmanc1e 

4. in het Cao overleg Smit Tak pensioenbijdrage, of fiscale 
vakbondscontributie in Aow reparatie etc.; 

5. niet op geld waardeerbare afspraken zoals omgang met en t>o,,enwetteliilke 
vatcan1t1e1aacJen etc" 

untwllKKe111rn:ien in het dat van toepassing is op kantoor- en 
walmedewerkers welke een Boskalis contract hebben niet van op de hier 
n.:::.r'ln.:i,mr1c groep medewerkers, 

CAO Betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden voor varende maandloners en CAO-ers werkzaam SMIT BV, 

SMIT lift BV en SMIT B.V. 



Bijlage lndexeringstabel 

aanmerking komen voor verhoging: 

lonen 

Overwerk Europaregeling 
Toeslag voor werken onder 

bezwarende omstandi 

11.3.1 

11.4.1 
artikel 12.1.1 
artikel 12.1.2 
artikel 12.2.3 
artikel 19.1 
artikel 19.2.1 
artikel 19.2.9 
artikel 19.3.2 

28.1 
artikel 28.2.1 
artikel 28.3.1 
artikel 29 
artikel 36.6 
artikel 36.1 
artikel 37 
artikel 39 
Zie loontabel 
Zie loontabel 

Prijs 

nee 

nee 

ja 

nee 
ja nee 

nee nee 

nee nee 
ja nee 

nee nee 

nee nee 
nee 

ja 

nee 

ja 

wordt vastgesteld door de kapitein/uitvoerder, welke dit doet overleg met de operationele afdeling. 

van 1 januari 2010 wordt de hoogtetoeslag niet langer vastgesteld door de kapitein/uitvoerder (zie artikel 11.4.1) 



Bijlage 6: 
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Toeslagentabel per 1 januari 2011 



Bijlage 8: Toeslagentabel per 1 januari 2012 



Bijlage 8: Toeslagentabel per 1 juli 2012 
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Bijlage 8: Loontabel VML'ers per 1 januari 2011 (incl.1,73% PC) 

Functie Functie Binnen Europa Bulten 

groep Jaren Regeling Regeling Eur. reg. 

100% 116% 130% 

1e l 0 € €4.786,04 

1 € € 

2 € 

3 € 

4 € 4.011,20 € 5.214,56 

5 € 4.091,31 € 5.318,70 

6 € 4.184,51 € 5.439,86 

2e categorie J 0 € 3.290,67 € 3.784,27 €4.277,87 

1 € 3.366,23 € 3.871,16 € 4.376,10 

2 € 3.439,30 € 3.955,20 € 4.471,09 

3 € 3.512,38 € 4.039,24 € 4.566,09 

4 € 3.591,58 € 4.130,32 € 4.669,05 

5 € 3.668,30 € 4.218,55 € 4.768,79 

6 € 3.743,82 € 4.305,39 € 4.866,97 

Reserve 0 € 3.233,34 € 3.718,34 €4.203,34 

Kapitein 1 € 3.288,26 € 3.781,50 € 4.274,74 

2 € 3.343,06 €3.844,52 €4.345,98 

3 € € € 

4 € 

5 € 

6 € 3.561 08 €4.629 40 

Stuurlieden 1 e categorie G 0 € 3:097,00 € 3.561,55 € 4.026,10 

1 € 3.151,85 € 3.624,63 €4.097,41 

2 € 3.206,65 € 3.687,65 € 4.168,65 

3 € 3.261,46 € 3.750,68 € 4.239,90 

4 € 3.317,50 € 3.815,13 € 4.312,75 

5 € 3.366,23 € 3.871,16 € 4.376,10 

6 € 3.427,13 € 3.941,20 € 

2e categorie A 0 € € 2.648,69 

1 €2.694,50 

2 € 2.736,47 € 

3 € € € 

4 € € € 

6 € € € 

6 € € € 

1 € € € 

8 € € € 

9 € € 3.058,67 € 3.457,62 

10 € 2.696,25 € 3.100,69 € 3.505,13 

11 € 2.744 95 € 3.156 69 € 3.568 44 
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Bijlage 8: Loontabel VML'ers per 1 januari 2011 {incl. 1, 73% PC) 

Scheepswerk 
1e categorie H 0 € 

1 € 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 € 

11 

2e categorie c 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 

5 € 

6 € 

1 € 

8 € 

9 € 

10 € 

11 € 

3e categorie A 0 € 

1 € 

2 

3 

4 

5 

6 € 

7 € 

8 € 

9 € 

10 € 

11 € 2.744 95 € 3.156 69 € 3.568 44 



Bila e Loontabel VML'ers r 1 · anuari 2011 

Uitvoerend 

Uitvoerder I K 0 € 

ROV 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

7 € 

8 € 

9 € 

10 

11 

12 € 

13 € 

14 € 

15 

16 

17 € 

18 € 

Duiker- B 0 € 

Voorman/ 1 € 

ROVSenior 

Pilot 2 € 

3 € 

4 € 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 € 

Assistent 

Nautisch E 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

Technisch D 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 

5 € 

6 
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Bijlage 9: Loontabel VML'ers per 1 Januari 2012 (incl. 2,12%% PC) 

Categorie functie Functie Binnen Europa Buiten 

groep jaren Regeling Regeling Eur. reg. 

100% 115% 

1e L 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 

6 

2e categorie J 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 

Reserve 0 

Kapitein 1 

2 

3 

4 

5 € 

6 € 

Stuurlieden 1 e categorie G 0 

1 

2 

3 

4 

5 € 

6 € 

2e categorie A 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 

6 € 

7 € 

8 € 

9 € 

10 € 

11 
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Bijlage 1: Loontabel VML'ers per 1 2012 2,12%% PC) 

1e H 0 

1 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

7 € 

8 € 

9 

10 

11 

2e categorie c 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 

7 

8 € 

9 € 

10 € 

11 € 

3e categorie 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 

1 

8 

9 
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Bijlage 9: Loontabel VML'ers per 1 januari 2012 (incl. 2,12%% PC) 

Duiker- B 0 

Voorman/ 1 

ROV Pilot 2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

7 € 

8 € 

9 € 

10 

11 

12 

13 € 3.357 97 € 3.861 67 € 4.365 36 

Assistent 
Bergings-
inspecteurs Nautisch E 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

Technisch D 0 € 

1 € 

2 

3 

4 

5 

6 



10: Loontabel VML'ers per 1 2,26% initieel) 

van€ 1300 in de na afsluiten van de CAO uitbetaald. In 

van€ 1300 in 2013 uitbetaald. 

functie functie Binnen Buiten 

groep Eur. reg.· 

100% 

l 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 

2e categorie J 0 € 

1 

2 

3 € 

4 € 

5 € 

6 

Reserve 0 € 

Kapitein 1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

6 

6 

Stuurlieden 1 e categorie G 0 

1 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

2e A 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 € 

6 € 

1 

8 

9 € 

10 € 

11 
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Bijlage 10: Loontabel VML'ers per 1 juli 2012 (incl. 2,25% initieel) 

categorie H 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

5 

6 

7 € 

8 € 

9 

10 

11 € 

2e categorie c 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 

5 

6 € 

7 € 

8 € 

9 € 

10 € 

11 

3e categorie 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 



Bijlage 10: Loontabel VML'ers per 1 2012 2,26% initieel) 

Duiker- B 0 € 

Voorman/ 1 

ROV Senior Pilot 2 € 

3 € 

4 € 

6 € 

6 

7 

8 

9 € 

10 € 

11 € 

12 € 

13 

Assistent 
Bergings-
Inspecteurs Nautisch E 0 € 

1 € 

2 € 

3 € 

4 € 

6 € 

6 € 

Technisch D 0 € 

1 € 

2 

3 

4 

5 

6 € 



Bijlage 11: 
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Loontabel CAO'ers per 1 januari 2011 (incl. 1,73% PC) 

functie 

groep Trede 

Basis Basis 

maandloon uurloon 

100% 1000/o 

Binnenregeling 

Basis Basis Basis Basis 

maandloon uurloon maandloon uurloon 
115% 100% 130°/o 100% 

Europaregeling 

Buiten 

Europaregeling 



Bijlage 12: 

62 

Loontabel CAO'ers per 1 januari 2012 (incl. 2, 12% PC) 

Basis Basis 

maandloon uurloon 

100% 

Basis Basis Basis Basis 

maandloon uurloon maandloon uurloon 

115% 100% 130% 

Europaregeling 

Buiten 

Europa regeling 





A.G.J. van Damme 

Bondgenoten 








