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HOOFDSTUK I

Algemeen

Artikel 1: arbeidsvoorwaarden

Naast en ter uitwerking van de bepalingen van de individuals arbeidsovereenkomst, zullen de volgende
voorwaarden gelden.

A k 1 2. cl frt1 e e 1n1t1es

Zondagen: zondagen, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Ze Paasdag, Hemelvaartsdag, Ze Pinksterdag,
le en Ze Kerstdag, de verjaardag des Konings en de nederlandse nationale feestdag,
voor zover in Nederland op deze dag officieel wordt toegestaan vrijaf te geven.

Etmaa]: een periode van rniddernacht tot de volgende middernacht.

Een maand: het actuele aantal kalenderdagen in de betreffende maand tenzij anders aangegeven.

Een dag verlof: verlof gedurende een etmaal.

Gage: basis- plus ranggage

f: gulden nederlands courant.

Daggage: 1/365 >< 12 >< gage per maand

Uurverdienste: 1/221 >< (gage per maand + f 99,-)‘

Officieren: stuurlieden, werktuigkundigen, elektriciens, leerling stuurlieden en leerling werktuig-
kundigen.

Werk, nodig voor werk, nodig om het schip als woon- en verblijfplaats van de bemanning en passagiers
de goede gang van in goede orde te houden, de voedselvoorziening te verzekeren en eventueel optredende
de huishoudelijke stozingen in de installaties, welke hiermede verband houden, te verhelpen, hetwelk niet
zaken aan boord: betekent het uitvoeren van reparaties, doch Wel bijvoorbeeld he: bijzetten van een an-

dere dynamo of pomp, het vervangen van een zekering, lamp, enz.

Thuishaven van voor gehuwden buiten Nederland: de haven of de plaats, we‘lke de maatschappij de
de officier: officier als standplaats of goedgekeurde woonplaats heeft aangewezen, conform artikel 44

Actieve dienst: alle perioden waarbij de officier

a. aan boord van een schip is geplaatst;

b. bestemming wachtend is in het vaargebied met uitzondering van bestemrning wachtend
na afloop van europees of tussentijds verlof in/of buiten Nederland;

c. bestemming volgend is in bet vaargebied;

d.-/ziekteverlof toegekend is buiten Nederland of het land waar de officier zijn verlof
doorbrengt;

e. tewerkgesteld is bij de aanbouw buiten Europa.

Ziekteverlof: de periode waarin de officier tengevolge van een ongeval en/of ziekte niet geschikt is
voor de zeedienst, hoewel hij in de zin van de wettelijke normen wel arbeidsgeschikt
kan Worden geacht.

Havenwacht/ he: voor alie stuurlieden/Werktuigkundigen op toerbeurt in de haven of op de rede aan
Stille Wacht: boord ter beschikking zijn tot her treffen van maatregelen, die door onvoorziene om-
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standigheden noodzakelijk wiorden.

Dringende reden: voor de maatschappij: een der redenen als becloeld in de artikelen 1639 0 eerste lid en
en 1639 p van he: Burgelijk Wetboek en artikel 436 van het Wetboek van Koophandel.
Voor de officier: een der redenen als bedoeld in de artikelen 1639 0 eersce lid en 1639
q van het Burgelijk Wetboek en artikel 437 van her Wetboek van Koophandel.

Europees verlofz verlof door te brengen in Nederland. Dit verlof kan met toestemming van cle maatschap-
pij ook elders Worden genoten.

HOOFDSTUK II

Betalingen aan en inhoudingen van ale officier

Artikel 3: toelage voor de eerste uitrusting

1. De nieuw aangenomen officier, met uitzondering van de leerling stuurman en cle leerling werktuigkundige,
zal een eenmalige toelage voor eexste uitrusting ontvangen van tenminste f 1000,- met inachtneming van
artikel 51 sub b.

2. De leerling stuurman en de leerling werktuigkunclige zal een toelage voor eerste uitrusting ontvangen van
tenminste f 500,-.

3. Heeft de officier als leerling reeds een dergelijke toelage ontvangen, clan komt deze in rnindering van he:
in lid 1 genoemd bedrag.

Artikel 4: gages per maand

De leerling stuurman en leerling Werktuigkundige ontvangt een gage van f 578,- per maand, indien de
leerling echter 23 jaar of ouder, clan wel gehuwd of kostwinner is ontvangt hij f688,~ per rnaand.

Dienstjaar gage Dienstjaar gage

1e 936,- 14e 1560,-
26 959,- 156 1608,-
3e 1001,,- 16e 1665,-
4e 1031,- 17e 1716,-
56 1078; 186 1783,-
6e 1103,- l9e 1833,-
7€ 1171,- 206 1888,-
86 1232,- Z16 1938,-
96? 1286; 226 1995,-
10e 1341 - Z3e, 20 39,-
11e 1394,- 24e 2106,-
12e 1452; 25e en
13e 1493; volgende 2157,-

Ranggage boven basisgage
aantal rangjaren

Ranggage le 2e 3e 4e 5e 6%

4.e'Stm/5e W111. 116,- 1 16,- 1 16,- 1 18,- 1 27,- 1

,, 41, ,, 75,- ,, 88,- 109 137, , ~173e Stm/4e Wck. -
Ze Stm/3e Wtk. ,, 184,- ,, 204,- ,, Z38,-
le Stm/Ze Wtk. ,, 350,- ,, 384,- ,, 428 -
Hoofdwtk. B ,, 633,- ,, 701,- ,, 772} s

- ,- ,, 981,- ,, 1052, ,, 1139,-Hoofdwtk. C ,, 816, ,, 900
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De hoofdwerktuigkundige met diploma B, die tijclelifk dienst doet op een schip waarop volgens We‘: op
de Zeevaartdiploma’s het diploma C vcrreist is, zal gedurencle die tijd de ranggage verbonden aan bet di-
ploma C ontvangen.
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Electricien
dienstjaar basisgage ranggage

3>-,
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“ne

le f 1116,-
26 ,, 1208,-
3e ,, 1289,- ,, 238,-
4e ,, 1381; ,, 272,-
§e ,, 147O,- ,, 515;
66 >9 1345:’ as 315:-
7e ,, 1630; ,, 513,~

Be ,, 171.5, ,, 515,»
9e ,, 1803; ,, 315,-

1Oe en volgende ,, 1885; ,, 51$,-

De verhogingen van basis- en ranggage, zoals deze zijn vastgelegd in de gagescliaal van dit artikei. =1/or~

den, met in achtneming van bet gestelde in artikel 34 lid 6, toegekend op de \Yo1ge-mil: voet:

a. Basisgage: per 1 januari aan de officier, wiens datum van het aangaan van de arbeidso’vereez11<on.;s>=1 ligt
in de periode van en met 1 oktober tot en met 31 maart; per 1 juli aan de officier, Wiens datum van he:
aangaan van de arbeiclsovereenkomst ligt in de periode van en met 1 april mt en met 30 sepz<,:n":!2>:"r;

‘h
F‘!

“G1

b. Ranggage: per 1 januari dan wel per 1 juli, naar gelang de rangbevordering hee- laats gevonden.

Diplomaverhoging

Aan de navolgende officieren, die in het bezit zijn van bet daaibij vermelcle diploma, zal and i:gfzy;i1’1g van
1 mei 1970 een toeslag op de gage Worden gegeven als hieronder vermeld.

De 2e stuurman in her bezit van he: diploma S1 en de 2e Werktuigkundige in het bezit van 114:1

diploma C, een toeslag op de gage van f75,-;

de Se stuurman in het bezit van het diploma S2 en de Be werktuigkundige in bet bezit van lie:
diploma B, een toeslag op degage van f6O,-;

de 4e stuurman in he-t bezit van het diploma S2 en de 4e werktuigkundige in he-t bezi: van her
diploma B, een toeslag op de gage van f 45,-.

Zulks met dien verstande, dat de officier bij promotie nimmer minder zal verdienen clan de som van de
genoten gage in de lagere rang en de diplomatoe-slag. Is de som van basisg-age eerste
van de hogere rang lager dan de som van de ge-noten gage in de lagere rang en de diplomatoeslag, dam

ontvangt hij de ranggage, Welke tesamen met de basisgage het dichts: boven de 4- diplomatoeslag
ligt, die hij laatstelijk genoor.

Artikel 5: tijdelijlce vergoeding ter compensatie van de nog niez ingevoerde ai"i3ei;l:;ti§dve:ko:>z111:;

1. Met ingang van 1 mei 1970 zal over iedere dag dat de officier recht heeft op gage ";'=;~z'goeding uw:*=.;l;:1"i

toegekend van 1.92% van de basis— en ranggage.

2. De in lid 1 genoemde toeslag is van tijdelijke aarcl en dient text CO{X2‘§)(iZ1S;1’l1_£:' van de nog niet ingew;:;=;;iwe

azbeidstijdverkorting en zal derhalve vervallen zoclra de arbeidstijdverkorting wordt lagevoerd.

3. De vergoeding blijft buiten beschouwing voo: de berekening van overWerl< en de toeslagen voor
verrichr tijdens de z.g. ,,doni<ere uren”, doc}: wordt Wel berekend over de geldelijke vemekening mist
genoten verlofdagen.

4. De tijdelijke vergoe-ding is loom de zin van de Coorclinatiewet Socials Verzekering, doch geen loom
voor cle vaststelling vari de pensioengrondslag voor bet Bedrijfs Pensioenfonds voor de Koopvaardij
er wordt derhalve geen pensioen-premie over berekend.
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Artikel 6: toelage beheer machinekamer

1. De hoofdwerktuigkundige ontvangt bij actieve dienst aan boord ,, een toelage beheer machinekamer” ten
bedrage van f641,- per maand, indien het een passagiersschip betreft, f 576,- per maand, indien het een
vracht/passagiersschip betreft, f 509,- per maand, indien het een schip van 3500 BRT en groter betreft
en f 331,- per maand, indien het een schip kleiner dan 3500 BRT betreft.

2. De hoofdwerktuigkundige met diploma C, die dienst doet aan boord van een schip kleiner dan 3500 BRT
zal echter de toelage van een schip van 3500 BRT en groter ontvangen.

Artikel 7: toelage benzine-schepen

1. De officier ontvangt van en met de dag van plaatsing tot en met de laatste dag, waarop hij dienst aan
boord van speciale benzine-schepen doet, een toelage ten bedrage van:

Hoofdwerktuigkundige per maand f 153,50
1e Stuurman/2eWerktuigkundige ,, ,, ,, 115,10
2e Stuurman/3e Werktuigkundige ,, ,, ,, 77,50
3e Stuurman/4e Werktuigkundige ,, ,, ,, 49,80
4e Stuurman/5e Werktuigkundige ,, ,, ,, 38,70

2. Indien geen benzine onderdeks wordt vervoerd gedurende een periode korter dan 14 dagen, blijft de
toelage doorlopen. Indien geen benzine onderdeks wordt vervoerd gedurende een periode van 14 dagen of
langer, wordt geen toelage toegekend vanaf de dag volgende op die, waarop de laatste benzine is gelost
tot de dag waarop weder benzine is geladen.

Artikel 8: toelage wegens dienst als radio-officier

1. De stuutman, in het bezit van het certificaat van bekwaamheid als radio-officier, geniet een vergoeding
van f 10,20 voor ieder etmaal, Waarin hij wegens ziekte of tijdelijke afwezigheid van de radio-officier
voor deze invalt.

2. De stuurman, die boven en behalve zijn dienst als stuurman daadwerkelijk als radio-officier dienst doet
op schepen waar geen radio-officier aan boord is, geniet voor het diploma 1e klasse een vergoeding van
f 182,70 per maand en voor het diploma Ze klasse een vergoeding van f 135,60 per maand.

3. De stuurman, die ter voldoening aan een buitenlands wettelijk voorschrift, als radio-officier monstert op
schepen Waar wel een radio-officier aan boord is, geniet een vergoeding van f 46,10 per maand; op hem
is lid 1 niet van toepassing.

Artikel 9: toelage proviandbeheer

Indien door onvoorziene omstandigheden geen hofmeester aan boord is, zal een stuurman belast Worden
met het voedingbeheer, Waarvoor hem een extra toelage van f 148,90 per maand zal Worden toegekend. Het
extra werk, dat hiervoor moet Worden verricht, zal niet als overwerk gelden.

Artikel 10: betaling van overwerk en toeslaguren

Het tegoed aan overwerk, waarover geen ,,tijd voor tijd” werd verleend, zoals bedoeld in artikel 32, alsmede
de toeslaguren, zullen in de maand volgende op de maand waarin het overwerk c.q. de toeslaguren werden
verdiend, Worden uitbetaald tegen de tarieven zoals vastgesteld respectievelijk in hoofdstuk VI, artikel 30,
lid 2 en hoofdstuk V, artikel Z6, lid 4 en artikel 28, lid 3,, tegen de uurverdienste afgeleid van de gage
verbonden aan de rang, waarin de officier het overwerk heeft verricht.

Artikel 11: gage bij overplaatsing en ter beschikking van de maatschappij

Bij overplaatsing en ter beschikking van de maatschappij, zal aan de officier Worden uitbetaald de gage
verbonden aan de rang, waarin hij is aangesteld, tenzij deze tussentijdse periode niet langer dan 14 dagen
duurt en valt tussen twee perioden van dienst doen in hogere rang, in welk geval de laatstgenoten gage
wordt betaald.
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Artikel 12: gage tijdens arbeidsongeschiktheid

1. Tijdens arbeidsongeschiktheid betaalt_‘de maatschappij die eerste drie maanden cle laatst verdiende gag
en gedurende de volgende 9 maanden een uitkering op grond van de ziektewet en de daarbij behorende
uitvoeringsmaatregelen, met dien verstande dat deze uitkering tenminste 80% van laatst genoten gage_z=
bedragen. Indien de arbeidsongeschiktheid een gevolg is van opzet van betrokkene, zullen de wettelijke
bepalingen toepassing vinden.

2. Gedurende ziekteverlof ontvangt de officier dezelfde betaling, als bedoeld in het voorgaande lid, waarb
de periode van verblijf aan de wal wegens ziekte en/of verwonding en de periode van ziekteverlof als
één geheel Worden gerekend.

3. De stuurmansleerling heeft gedurende een half jaar na beéindiging van de I.A.O. voor bepaalde tijd
-aanspraak op ziekengeld gedurende maximum één jaar.

Artikel 13: gage tijdens verlof/vacantietoeslag

1. Gedurende europees verlof en gedurende tussentijds verlof wordt aan de officier betaald: de gage ver-
bonden aan de rang, waarin hij is aangesteld.

2. Geclurende privé-verlof zal de officier geen gage ontvangen van de datum van afmonstering af, tot aan
de datum van ommekomst van de verlofperiode.

5. De officier zal een vacantietoeslag ontvangen gelijk aan evenveel maal 6% van zijn gemiddelde maand-
gage plus f 99,- over het te verrekenen tijdvak als het aantal maanden bedraagt van zijn dienstverband
in dat tijdvak met uitzondering van de perioden van studieverlof. De vacantietoeslag zal evenwel niet
minder bedragen dan f645,- per jaat.
De vacantietoeslag zal in het algemeen Worden verrekend aan het einde van ieder kalenderjaar, behalve
als de dienstbe-trekking op een eerder tijdstip eindigt, in welk geval de verrekening op dat tijdstip
plaatsvindt.

4. Aangezien de vacantietoeslag is begrepen in de uitkeringen krachtens de Ziektewet en de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat geen recht op deze toeslag jegens de maatschappij over de
dagen waarop genoemde uitkeringen Worden toegekend.

Artikel 14: gage indien de officier reist

Indien de officier reist om met europees verlof te gaan of daarvan terug te komen, of om andere reden in
opdracht van de maatschappij, zal hem Worden uitbetaald: de gage, verbonden aan de rang, waarin hi] 1S

aangesteld.

Artikel 15: voedin eld88

1. Gedutende de tijd, dat de maatschappij noch op directe wijze, noch op indirecte wijze, in de voeding
en logies van de officier voorziet, zal voedinggelci Worden toegekend tijdens:

a. bestemming wachtend, uitgezonderd bij wachten in Nederlancl, of het land waar de officier met toe-
stemming van de maatschappij zijn verlof dootbracht, op plaatsing of vertrek naar het vaargebied van
de maatschappij;

b. rustbeurten;

c. ziekte (bij verblijf buiten Nederland of het land waar de officier zijn verlof doorbrengt), indien vet-
pleging thuis geschiedt, met toestemming van de geneeskundig adviseur van de maatschappij. Het
voedinggeld wordt ook toegekend aan hem, die niet in zijn woonplaats vertoevend, van de geneeskun-
dig adviseur van de maatschappij toestemming krijgt buiten het ziekenhuis te Worden verpleegd;

2. Tijdens bestemming wachtend op de debarkementshaven na terugkomst van europees verlof, wordt
voedinggeld genoten van en met de dag van aankomst aldaar, tot en met de dag, waarop betrokkene
zijn werkzaamheden aan boord aanvangt.
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Tot V€1'U'€l( naar het land waar het europees verlof wordt opgenomen, wordt voedinggeld genoten tot en
met cle dag van embarkement.

3. In gevallen, waarin de maatschappij voedinggeld verschuldigd is, wordt dit betaald van en met de dag,
waarop de maatschappij voeding en logiesnniet Clan wel gedeeltelijk niet meet verstrekt of doet ver-
strekken tot aan de dag waarop de maatschappij voeding en logies weer geheel verstrekt of doet ver-
strekken.

4. De maatschappij zal het voedinggeld naar redelijke maatstaven bepalen; het bedraagt ten minste
f 10,70 per dag

5. In Nederland en in het land waar de officier met toestemming van de maatschappij zijn verlof door-
brengt, alsmede tijdens tussentijds verlof, wordt voot iedere dag dat de officier aanspraak heeft op
gage, voedinggeld van f 5,30 uitbetaald en over ieclere dag, waarovet de officier bij ziekte recht heeft
op gage, wordt hem van het voeclinggeld van f 3,30 het percentage toegekend, dat zijn ziekengeld
bedraagt van zijn gage.

{1_rl:ikel 16: inhouding ten behoeve van het spaarfonds, pensioenpremie

1. Indien de officier aan het spaatfonds voor het personeel der Koninklijke ]ava-China~Paketvaart Lijnen
NV wil deel nemen, houdt de maatschappij bij elke uitbetaling van gage, voor tenminste een petiocle
van een jaar, een zodanig percentage of bedrag in, als in het reglement der ,,Stichting Spaarfonds voor
het personeel cler Koninklijke ]ava-China-Paketvaart Lijnen N.V.", is of zal Worden bepaalcl en ver-
antwoordt dit ten bate van de officier aan genoemcl spaatfonds.

Z. De beslissing om aan het spaarfonds deel te nemen kan één maal per jaar Worden genomen en moet
schriftelijk bij de afdeling PZ van het kantoor der maatschappij Worden ingecliend voor 1 november van
het lopende jaar. De gewenste mutatie zal clan 1 januari van het volgende jaar ingaan.

3. De uitkering van het tegoed in genoemd spaarfonds, de rentevergoeding over clat tegoed en alles wat
verder met het spaarfonds verband houdt, is geregeld in het reglement der ,,Stichting Spaarfoncls voor
het personeel der Koninklijke java-China-Paketvaart Lijnen N.V.”, zoals dat thans luidt of te eniger '

tijd zal luiden.

4. Van de gage van de officier zal een pensioenpremie kunnen Worden ingehouden.

HOOFDSTUK III

Verlof

Artikel 17: europees verlof

1. Het europees verlofworclt, behouclens het bepaalcle in het tweede lid van dit artikel, genoten na afloop
van de daarvoor vastgestelde periode van actieve dienst, zoclra cle belangen van de dienst dit, naar het
oordeel van de maatschappij, wettigen en gaat in op cle dag na aankomst in het land Waar de officier
zijn verlof geheel of gecleeltelijk zal cloorbrengen.

2. De maatschappij kan europees verlof verlenen véér de afloop van de daarvoor vastgestelde periode van
actieve dienst. Indien het europees verlof als gevolg hiervan 3 of meer maanden vervroegd zou Worden,
zal zulks slechts in overleg en met goedvinden van de officier kunnen geschieden.

3. De perioden van actieve dienst, welke recht op europees verlof doen ontstaan zijn:

a. voor cle gehuwde officier, wiens gezin voor rekening van de maatschappij is uitgebracht:
3 jaar; de officier mag op zijn verzoek 4 jaar in het vaargebied blijven.

b. voor de gehuwde officier, wiens gezin niet voor rekening van de maatschappij is uitgebracht: 6 maanden.
In afwijking hiervan is voor de leerling de periode welkerecht op europees verlof doet ontstaan gestelcl
op 12 maanden.

c. voor de overige officieren: 12 maanden.
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d cle officier, genoemd onder b en c mag, indien hij dat wenst blijven dienen tot hij de vaartijd voor het
volgend diploma heeft volbracht, echter tot een maximum van 2 jaren. De officier dient dit alsdan voor
cle uitzencling naar het vaargebied kenbaar te maken; behoudens zeer bijzondere omstandigheden is
deze keus niet herroepbaat.

e. als overgangs maatregel geldt, dat ter berekening van cle oncler b en c genoemde perioden, actieve
dienst volbracht voor 1 mei 1970, in aanmerking wordt genomen op basis van respectievelijk 7 en 14
maanden.

4. Het ix. de eerste zin van lid 3 sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de officier, wiens

5

D-‘OUN

8

gezin op cle voet van het bepaalde in hoofdstuk IX van dit reglement is uitgebracht geworden naat een
door hem met goedvinclen van de maatschappij gekozen woonplaats, doch eerst vanaf het tijdstip waar-
op hij de aan deze gezinsuitbrenging verbonden periode van 3 jaar actieve dienst heeft volbtacht en
het daarop aansluitende europees verlof heeft genoten en slechts zolang aan dit europees verlof en
volgende eutopese verloven geen gezinspassagekosten voor cle maatschappij verbonden zijn.

Voor elk jaar actieve dienst volbracht na 1 mei 1968 zal verlof Worden toegekend
op basis van:
108 kalenderdagen voor cle hoofclwerktuigkundige
105 kalendetdagen voor de eerste stuurman en tweede werktuigkundige
101 kalenderdagen voor de tweede stuurman en derde wetktuigkunclige
100 kalenderdagen voor de derde stuurman en viercle werktuigkundige met meet dan
vijf dienstjaren
99 kalenclerdagen voor de overige officieren.

Voor elk jaat actieve clienst volbtacht na 1 mei 1969 zal verlof Worden toegekend op
basis van
a
b

Cl-O

€

114 kalenderdagen voor de hoofdwerktuigkundige
112 kalenderclagen voor de eerste stuurman en tweecle werktuigkundige
101 kalenderdagen voor de tweede stuurman en derde werktuigkundige
100 kalenderdagen voor cle clerde stuutman en vierde werktuigkunclige met meer dan
vijf dienstjaren
99 kalenderdagen voor de ovetige officieren.

Voot elk jaar actieve dienst volbracht na 1 rnei 1970 zal verlof worden toegekend op
basis van:
a
b

9.0

C

117 kalenderdagen voor de hoofdwerktuigkundige
115 kalenclerdagen voor deeerste stuurman en de tweede wetktuigkundige
104 kalenderdagen voor de tweecle stuurman en de derde werktuigkundige
103 kalenderdagen voor de clerde stuurman en de vierdie werktuigkundige met meet
dan vijf dienstjaren
102 kalenderdagen -v oor de overige officieren.

Voor elk jaar actieve dienst volbracht na 1 mei 1971 zal verlof Worden toegekend op
basis van:
a
b

O-O

C

146 kalenderdagen voor de hoofdwerktuigkundige
144 kalenderdagen voor de eerste stuurman en de tweede werktuigkundige
133 kalenclerdagen voor de tweede stuurrnan en de derde werktuigkundige
132 kalenderdagen voor de derde stuutman en de vierde werktuigkundige met meer
dan vijf dienstjaren
131 kalendetclagen voor de overige officieren.

Gedeelten van een jaar zullen proportioneel Worden berekend.

6

7

Op het europees verlof zal genoten tussentijds verlof in mindering Worden gebracht.

Indien de officier geen gebruik wens-t te maken van de reisgelegenheid, welke de maatschappij hem
heeft aangewezen,zal het europees verlof aanvangen op cle dag, Waarop het zou zijn ingegaan inclien
hij de aangewezen reisgelegenheid wel zou hebben benut.
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8. Indien de officier op zijn verzoek toestemming van de maatschappij verkrijgt bij terugkeer van euro-
’ pees verlof inplaats van per vliegtuig per boot te reizen, zal het aantal dagen, dat de bootreis langer

duurt dan de reis per vliegtuig als europees verlof Worden gerekend.

9. De officier, die zijn verlof in Europa geniet, dient het hoofdkantoor te Amsterdam, de officier, die
zijn verlof elders geniet, dient het hoofdkantoor te Hong Kong op de hoogte te houden van zijn adres.

Artikel 18: verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

1. Over perioden van arbeidsongeschiktheid wordt verlof toegekend op basis van de verlofsduur genoemd
in lid 1 van artikel 19.

Z. Tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid zal het eventueel van’ kracht zijnde verlof Worden opge-
schort mits de arbeidsongeschiktheid langer dan 5 dagen heeft geduurd en mits de officier de aanvang
van de arbeidsongeschiktheid op de eerste dag heeft gemeld.

Artikel 19: verlof bij tijdelijke bekleding van een walbetrekking in Nederland
of bij de aanbouw in Europa

1. Over de perioden, waarin de officier tijdelijk een walbetrekking in Nederland bekleedt of tewerk-
gesteld is bij de aanbouw in Europa zal verlof Worden verleend op basis van:

50 kalenderdagen per jaar voor de hoofdwerktuigkundige
48 kalenderdagen per jaar voor de le stuurman/2e Werktuigkundige
37 kalenderdagen per jaar voor de Ze stuurman/3e werktuigkundige
36 kalenderdagen per jaar voor de 3e stuurman/4e werktuigkundige met meer dan 5 dienstjaren
35 kalenderdagen per jaar voor de 3e stuurman/4e werktuigkundige en overige officieren met minder
dan 5 dienstjaren.

Gedeelten van een jaar zullen proportioneel berekend Worden, waarbij afronding naar boven tot hele
dagen zal plaats vinden.

2. Er zal naar Worden gestreefcl het aantal dagen verlof, bedoeld in lid 1, voor het vertrek van de officier
naar zijn bestemming te verlenen. Het aantal niet genoten dagen verlof zal bij het eerstvolgend
verlof Worden genoten.

3. Op het aantal dagen verlof genoemd in lid 1 zullen in mindering Worden gebracht de vrije werkdagen,
Welke de officier gedurende de tewerkstelling, op zijn verzoek, Worden verleend, waarbij de zaterdag
als een halve werkdag zal gelden.

Artikel 20: tussentijds verlof

1. Voor zover zulks met de belangen van de dienst is overeen te brengen, zal de maatschappij aan de

officier op zijn verzoek tussentijds verlof verlenen.

2. De duur van het tussentijds verlof is voor elk jaar volbrachte actieve dienst 42 zo mogelijk achter-
eenvolgende dagen, waarbij perioden korter dan 5 dagen niet als verlof gerekend zullen Worden.

3. Indien het tussentijdslverlof tengevolge Van mutatie-technische redenen en/of scheepsbewegingen langer
Wordt dan 42 dagen kan cle maatschappij de meerdere dagen als extra tussentijds verlof, echter tot
een minimum van 7 dagen, verlenen.

4. Het totaal van de in een actieve dienstperiode genoten tussentijdse verlofdagen komt in mindering
van het europees verlof, dat op die actieve dienstperiode volgt.

S. Tussentijds verlofwordt normaliter niet verleend in het halve jaar, direct voorafgaand aan het euro-

pees verlof.

Indien de officier geen gebruik wenst te maken van een hem geboden gelegenheid om met tussentijds
verlof te gaan vervalt zijn recht daarop.
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Artikel Z1: privé-verlof

Verlof om privé-redenen kan alleen worden toegestaan in buitengewone omstandigheden en indien her
in overeenstemming IS te brengen met de eisen van de dienst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
maatschappij.

HOOFDSTUK IV

Studie

Artikel 22: studieverlof

l. Verzoeken om studieverlof ter verkrijging van een hoger diploma, zullen in gunstige overweging Worden
genomen, voor zover zij verenigbaar zijn met de eisen van de dienst.

Z. Studieverlof wordt verleend in Nederland als regel in onmiddellijke aansluiting aan het europees verlof.

3. Verzoeken om studieverlof dienen schriftelijk te Worden gericht tot de afdeling PZ van het hoofdkantoor
der maatschappij te Amsterdam, tijdens he: europees verlof voorafgaand aan her voorgenomen studiever-
lof.

4. Indien aan een verzoek om studieverlof in aansluiting aan het eerstvolgend europees verlof niet kan
Worden voldaan, zal het studieverlof niet later Worden verleend, dan in onmiddellijke aansluiting op het
daaropvolgend europees verlof.

5. Geen langer studieverlof zal Worden verleend dan:
voor stuurlieden:
9 maanden bij studie voor het diploma SI G.H.V.
9 maanden bij studie voor bet diploma SH

voor werktuigkundigen:
IO maanden bij studie voor het diploma CI
6 maanden bij studie voor het diploma CII
8 maanden bij studie voor het diploma BI
8 maanden bij studie voor het diploma BII
6 maanden bij studie voor het diploma A

6. De officier is verplicht bij bet ingaan van het studieverlof de maatschappij schriftelijk op te geven welk
opleidingsinstituut hij zal bezoeken. Ook veranderingen dienen te Worden opgegeven.

7. De officier is verplicht examen te doen binnen de in lid 5 genoemde studiecermijnen, tenzij de maat-
schappij - zulks geheel te harer beoordeling - anders beslist.

8. De of ficier is verplicht de maatschappij de uitslag van het examen terstond mede te delen en zich bin-
nen 24 uur na genoemde uitslag ter beschikking van de maatschappij te stellen.

9. Indien de maatschappij op verzoek van de officier vrije dagen - de officier toekomende uit hoofde van
,,tijd voor tijd" verrekening volgens artikel 32 verleent tijdens het studieverlof, zullen deze vrije dagen
geacht worden te zijn begrepen in de in lid 5 genoemde studie-termijnen.

10. De studiekosten, waaronder ook te verstaan kursus-, les- en examengelden, boeken, reiskosten, pension-
en hotelkosten, enz., zijn geheel voor rekening van de officier.

Artikel 25: gage tijdens studieverlof

1. Indien studieverlof wordt verleend, zal geen gage Worden genoten over de tijd in studieverlof doorge-
bracht, behoudeins het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

2. Echter zal de officier over de tijd in studieverlof doorgebracht, een voorschot ontvangen volgens de
onclerstaande tabel:
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Studie voor maanden studievoorschot ti'dens studie
diploma in periode

1-5- 1970 t/m 30-4-1970 vanaf 1-5-1971

SII
SI

OU7fI7I>>

99')

FF
_<<

4 maanden 6 maanden
5 maanden 7 maanden

3% maanden 5 maanden
5 maanden 7 maanden

3% maanden 6 maanden
5 maanden 7 maanden

31/2 maanden 5 maanden

3. Slaagt cle officiet binnen cle termijnen genoemd in lid 5 van artikel 22 dan zullen de genoemde voor-
schotten met 1 maand Worden verhoogd.

4. In dit artikel.wordt onder gage verstaan:
basis— plus ranggage, verbonden aan de rang, waarin de officier is aangesteld.

5. Voot een tweede of opvolgend studieverlof voot eenzelfde examen of examendeel, zal geen voorschot
meet Worden gegeven, tenzij de eerste studieperiode op instruktie van de maatschappij werd oncler-
broken. -

6. Bij terugroeping van studieverlof, binnen de in lid 5 van artikel 22 genoemde studietermijnen, zal de
maatschappij aan de officier over de tijd in studie doorgebracht gage op de voet van lid 4 van dit
artikel uitbetalen, waatop het krachtens dit artikel verstrekte voorschot in mindering zal Worden
gebracht.

A t'k l Z4 'r 1 e examenpremie

Indien een hoger diploma of een gedeelte daarvan wordt behaald, zonder dat daarvoor studievoorschot
werd verleend, zal met in achtneming van artikel 51 een premie Worden betaald gelijk aan de som van
de in artikel 23 lid 2 genoemde - en op het moment van slagen van ktacht zijnde - studievoorschotten
vermeerderd met l maand gage

HOOFDSTUK V

Afbid Ell arbeidsiden

Artikel 25: dienst in de thuishaven van de officier

1. In de thuishaven van de officier zal de dienst aan boord zodanig worden geregeld, dat van de
officieren, die met het schip zijn binnengekomen en die bestemd zijn om de volgende reis weder
te maken in de regel niet meet aan boord gehouden zullen Worden, dan de gezagvoerder nodig 001'-
deelt in verband met laden en/of lossen en de werkzaamheden ten behoeve van de machinedienst.
De maatschappij of de gezagvoerder kan in buitengewone omstandigheden, alsmede met het oog op
aanstaand vertrek, de aanwezigheid aan boord van meet officieren verlangen.

2. Met inachtneming van het vootgaande lid, gelden voot de arbeidstijdenregeling de voorschriften van
artikel 26.

Artikel 26: dienst in andere havens of op de rede daarvan

1. De gezagvoerder is bevoegd door de officieten van dek- en/of machinedienst in de haven of op de
rede zeewacht te doen lopen wanneer de veiligheid van schip, lading en/of opvarenden dit naar zijn
oordeel noodzakelijk maakt. In dit geval is van toepassing de arbeidstijdenregeling als geldend voor
de zeedienst.

2. Tijdens de dienst in de haven of op de rede is de normale arbeidsduur per etmaal:
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a

b

C

3

a

b

4

a
b
C

1

2

3

1

2

OUWKN

4
a

b
c

d

op werkdagen, geen zaterdagen:
8 uren, als regel liggend tussen 6 uur en 18 uur.

op zateifdagen:
4 uren, als regel liggend tussen 6 uur en 12 uur.

op zondagen:
O uren.

De r.o"male arbeidsduur vangt aan:

op werkdagen, geen zatetdagen:
op het tijdstip waarop voor her eerst in het etmaal werk wordt gevorderd; zij eindigt zodra 8 uren
werk zijn verricht.
op zaterdagen:
op het tijdstip waarop voor bet eerst in het etmaal v66r 12 uur werk wordt gevorderd; zij eindigt zodra
4 uten werk zijn verricht, doch in ieder geval te 12 uur.

Voor werk gevorderd tijdens de normale arbeidsduur per etmaal wordt een toeslag gegeven, indien her
wordt verricht:
op werkdagen, geen zaterclagen: tussen O uur en 6 uur, tussen 18 uur en 24 uur.
op zaterdagen tussen 0 uur en 6 uur.
Deze toeslag bedraagt per uur 60% van de uurverdienste.

Artikel 27: haven- of stille wacht

De officier zal als regel gemiddeld niet meer dan één derde der haven- of stille wachten verrichten.

Het verrichten van haven- of stille wacht op zaterclagmiddag na 12.00 uur of op zondagen zal respec-
tievelijk met een halve of hele werkdag vrijaf Worden gecompenseercl,

Per rondreis wordt bezien of door de officier meet dan één derde van cle haven- of stille wachten werd
verricht, eventueel meerdere havenwachten Worden gecompenseerd met een vergoeding van 12 maal
100% van de uurverdienste.

Artikel 28: dienst op zee en zeedienst op dagen van aankomst en/of vertrek

Op zee zal onder normale omstandigheden steeds het driewachtenstelsel Worden toegepast.

Tijdens zeedienst is de normale arbeidsduur per etmaal, zaterdagen en zondagen inbegrepen, 8 uren; voor
officieren ingedeeld bij de zeewachten vermeerderd met de tijd nodig voor het overgeven van de wachten
en het invullen der journalen en hetgeen verband houdt met de navigatie en de veiligheid van schip, la-
ding en/of opvarenden. De normale arbeidsduur vangt aan op het tijdstip, waarop voor het eerst in het
etmaal werk wordt gevorderd; zij eindigt zodra 8 uren werk zijn verricht.

Indien tijdens de normale arbeidsduur op:
werkdagen, geen zaterdagen, tussen O uur en 6 uur of tuésen 18 uur en 24 uur;
zaterdagen, tussen O uur en 6 uur of tussen 12 uur en 24 uur;
zondagen;
ander werk wordt gevorderd dan de in lid 4 genoemde Werkzaamheden, wordt een toeslag gegeven.
Deze toeslag bedraagt per uur in de gevallen genoemd onder a en b 60% van de uurverdienste; in het
geval c 100% van de uurverdienste.

De in het vorige lid bedoelde werkzaamheden zijn:
hetgeen nodig is voor en verband houdt met het waarnemen en overgeven van de wachten en het invullen
van de journalen;
hetgeen verband houdt met de navigatie en de veiligheid van het schip, lading en/of opvarenden;
hetgeen nodig is voor en verband houdt met aankomst en/of vertrek en het embarkeren en/of debarkeren van
passagiers, mail en bagage;
hetgeen naar het oordeel van de gezagvoerder nodig is voor de goede gang van cle huishoudelijke zaken
aan boord.
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Artikel 29: berekening toeslaguren

De berekening van de toeslaguren zal per half uur geschieden.

HOOFDSTUK VI

Overwerk

Artikel 30: hetgeen als overwerk geldt-overwerktarieven

1. Overwerk is werk dat, onverminderd het bepaalde in artikel 31, verricht worclt:
a. nadat de normale arbeidsduur per etmaal is volbracht;
b. op een binnenkomend schip op zaterdag na 12 uur of op zondag, na het ogenblik van behoorlijk gemeerd

liggen.

Z. Voor een uur overwerk wordt betaald:
a. op rnaandagen t/m zaterdagen 12 uur:

voor elk der eerste 2 overuren, 135% van de uurverdienste;
voor elk der volgende overuren, 150% van de uurverdienste;

b. op zaterdagen na 12 uur;
voor elk der overuren, 150% van de uurverdienste,

c. op zondagen:
voor elk der overuren, 200% van de uurverdienste. ,

3. De berekening van het overwerk geschiedt per uur, waarbij een overblijvend gedeelte van een uur geldt
voor een vol uur behalve wanneer de werkzaamheden worden verricht in onmiddellijke aansluiting aan
de normale-arbeidsduur. In dit geval word: de voortgezette arbeid berekend per half uur waarbl] een

overblijvende periode van minder dan 30 minuten geldt voor een half uur.

Artikel 31: hetgeen nimmer als overwerk geldt

Ongeacht cle bepallngen van de overige artikelen van dit reglement zullen nimmer als overwerk gelclen:

a. de tijclen besteed aan de z.g. havenwachten voor de stuurlieden en de z.g. stille wachten voor de

werktuigkundigen.

b. werkzaamheden, noodzakelijk voor het behoud van schip, lading en/of opvarenden, ter beoordeling van
de gezagvoerder.

c. werkzaamheden voor het houden van sloepenrol en sloepenexercitie, branclrol en/of exercitie met de

brandblusmiddelen.

d. extra werk voor douane, quarantaine- of andere gezondheidsrnaatregelen.

e. werk van de stuurlieden voor de plaatsbepalingen van het schip.

f. het normale-incidentele toezicht op de gewone onderhoudswerkzaamheden, die de scheepsgezellen
verrichten en het normale-incidentele-toezicht, nodig bij cle gewone gang van zaken aan boord, het-
welk de officieren uit hoofde van hun functie behoren te houden.

g. vverkzaamheden als radio-officier, zoals bedoelcl in artikel 8 van dit reglement.

Artikel 52: ,,tijd voor tijd” verrekening

1. Voor overwerk kan ,,tijd voor tijd" verrekening plaatsvinden echter alleen voor studiedoeleinclen.

2. Indien de officier overwerk in ,,tijd voor tijd” wil reserveren zal hij dit telkenjare per 1 januari schrif-
telijk aan de maatschappij mededelen, middels een door de maatschappij te verstrekken formulier.

3. De per 1 januari gemaakte keuze is niet voor herroeping vatbaar, in het geval van ontslag zal he:
gekweekte tegoed contant Worden afgewikkeld.
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Bij' verrekening van het overwerk-tegoed wordt de op dat moment bepaalde geldelijke waarde van het
tegoed voor elke werkdag (inclusief de zaterdagen) vrijaf verminderd met:
7/6 de op het moment van uitbetaling geldende daggage, bedoeld in artikel 2, vermeerderd met f 3,30.

Bij verlening van ,,tijd voor tijd” zal de verlofgage van de officier doorlopen.

De regeling inzake het verrekenen van overwerk in ,,tijid voor tijd” zal per 1 mei 1971 vervallen.

Artikel 33: algemene bepalingen betreffende overwerk en toeslagen

Een ieder is verplicht op last van de gezagvoerder overwerk te verrichten.

Aan de bepalingen van dit reglement kan nooit recht op dulibele betaling van overwerk en toeslagen
worden ontleend.

Indien de officier verzoekt het overwerktegoed ter ,,tijd voor tijd” verrekening te bewaren voor studie-
verlof, zal aan dit verzoek Worden gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 lid 6.

4 ,,Tijd voor tijd” verlof voor studie kan alleen worden opgespaard met overwerk gemaakt in een periode
van twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop het europees verlof wordt verleend. i

,,Tijd voor tijd” verlof voor studie zal niet méér kunnen bedragen dan het verschil tussen in de art ikel
22 lid 5 genoemde perioden voor studieverlof en de daarop van toepassing zijnde perioden waarovet 3

het studievoorschot, zoals genoemd in artikel Z3 lid 2, wordt verleend.

De overwerk- en toeslagregeling zijn niet op de hoofdwerktuigkundige van toepassing.

HOOFDSTUK VII

Promotie, rangliist en conduite

Artikel 34: promotie

De als bijlage aan dit reglement gehechte bemanningsstaat met minimum bovenrol is de grvondslag voor
het bepalen van het aantal beschikbare plaatsen in totaal zowel als in elke rang.

Voor bevordering tot een hogere rang komen, met inachtneming van het aantal beschikbare plaatsen, in
aanmerking zij, wier geschiktheid voor een hogere rang, dip1oma’s en gedrag, daartoe aanleiding geven.

Bevorderingen zullen twee maal per jaar plaats vinden, t.w.: op 1 januari en 1 juli.

Onder tijdelijke promotie tot een hogere rang wordt verstaan het op aanwijzing van de maatschappij
vervullen van een functie aan boord in een hogere rang dan die waarin betrokkene is aangesteld.

Tijdelijke werkzaamheid in hogere rang geldt niet als onderbreking van de dienst in de aangestelde
rang. Bij tijdelijke promotie tot een hogere rang zal de basisgage van de betrokkene verhoogd Worden
met de ranggage, geldend voor het eerste rangjaar van die hogere rang.’

Indien langer dan 'één jaar in een tijdelijke hogere rang wordt dienstgedaan, zal ook na het eerste
jaar de voor die rang vastgestelde ranggage Worden toegekend. ~

Bij terugstelling in de aangestelde rang zal - indien langer dan een jaar in de hogere rang is dienst-
gedaan '- geen teruggang in gage plaatsvinden, terwijl de verworven rangjaren na promotie tot de hogere
rang voor de berekening van de gage zullen meetellen. .

Tijdelijke promotie tot een hogere rang blijft ter beoordeling van de maatschappij. De hiervoor aan-
gewezen officier moet, zodra dit nodig wordt geoordeeld, terugvallen in de rang, waarin hij is aangesteld

Artikel 35: ranglijst »

Als grondslag voor de ancienniteit zal gelden de datum van in werking treden van de individuele
arbeidsovereenkomst, of na promotie tot een hogere rang, de [datum van aanstelling in die rang.
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2. Om een der eerste tien plaatsen op de ranglijst van iedererang te kunnen bereiken, is bet bezit van
het diploma voor de eerstvolgende rang vereist, tenzii de maatschappij in bijzondere gevallen anders
zal bepalen.

3. Alle perioden, gedurende welke een officier niet in actieve dienst is, met uitzondering van die van
europees verlof, kunnen naar het oordeel van de maatschappij buiten beschouwing worden gelaten met
betrekking tot promotie.

Artikel 36: conduite

Wanneer over een officier een minder gimstig rapport of conduite wordt uitgebracht, dient betrokkene
deze te tekenen nadat de gezagvoerder hem heeft laten kennisnemen van de inhoud.

HOOFDSTUK VIII

Algemene bepaling bii reizen voor maatschappiirekening

Artikel 37: reizen als passagier

1. Wanneerde officier en/of zijn gezin als passagier(s) reist/reizen voor rekening van de maatschappij, zal
dit per vliegtuig, schip of trein dienen te geschieden, overeenkomstig de aanwijzing van de maatschappij

2. Indien binnenslands ingevolge een dienstopdracht wordt gereisd zal de maatschappij zorgdragen voor
een vergoeding van reiskosten en/of verblijfkosten volgens door haar vast te stellen normen.

Artikel 38: reis-, bagage- en andere kosten

1. De officier, die voor rekening van de maatschappij reist, zal passagebiljet of reiskosten ontvangen. Hij
zal de reis niet te eigen behoeve onderbreken. Declaraties van reis—, bagage- en andere kosten, welke
voor dienstzaken zijn gemaakt, dienen vergezeld te gaan van bewijsstukken (hotelrekeningen, enz.)en
moeten vermelden:

1. data, waarop de kosten werden gemaakt;
2. aantal colli;
3. totaal gewicht aan bagage;
4. bedragen vooruit ontvangen ter bestrijding van deze onkosten.

Zij moeten worden ingediend op het hoofdkantoor van de maatschappij te Hong Kong of Amsterdam. In-
dien echter de officier na afloop van een reis, waarvoor gedeclareerd wordt, zich aan bpoord van een schip
begeeft, moeten alle declaraties gecontrasigneerd worden door de gezagvoerder van zijn schip.
De officier is ervoor verantwoordelijk, dat zijn bagage met dezelfde gelegenheid wordt verzonden als
waarmede hij zelf reist. Indien de maatschappij anders bepaalt en bij opslag van bagage. is de maat-
schappij bereid op basis van het bedrag dat voor hem geldt krachtens de tabellen van de Algemene Maat-
regel van Bestuur behorende bij artikel .450 aa 2e lid van hen Wetboek van Koophandel, de bagageverze-
kering te dekken. Door of namens de officier dient de maatschappij schriftelijk, door middel van een door
de maatschappij te verstrekken forrnulier, daarom verzocht te Worden.

2. De eerste alinea van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het gezin van de officier, dat
ingevolge hoofdstuk IX is uitgebracht, behoudens hetgeen in dit reglement in afwijking daarvan is
geregeld.

Artikel 39: klasse waarin gereisd wordt

1. De hoofdwerktuigkundige reist per schip eerste klasse, of indien verlangd, ook per ,,monoclass’-schepen.
De overige officieren reizen sweede klasse.

2. Op schepen, die uitsluitend eerste klasse- en tussendekspassagiers vervoeren, zal de officier eerste
klasse reizen.

3. Per vliegtuig zal de offrcier toeristenklasse reizen.
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4. Bij reizen op de in lid 3 genoemde wijge, heeft de officiet techt op vrij vervoet per schip van petsoon—
lijke bagage tot een maximum van 1 m".

5. I-let bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op het gezin van de officier, dat ingevolge hoofd—
stuk IX is uitgebracht.

Artikel 40: reizen op andere wijze

1. "‘ \ officier, die met verlof naar Nedetland gaat of van vetlof in Nedetland terugkeert en geen ge-
bruik rnaakt van het vervoermiddel, dat de maatschappij hem aanwijst, omdat hij na verkregen toe-
stemming van de maats chappij, bij voorkeur met een andere gelegenheid reist, zal slechts een~ver-
goeding ontvangen, gelijk aan de kosten welk de maatschappij anders zou hebben betaald voor accom-
modatie aan boord van het door haar aangewezen vetvoermiddel.

2. l-Iet bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op het gezin van de officier, dat ingevolge
hoofdstuk IX is uitgebracht.

Artikel 41: beperking reiskosten van het gezin

1. Indien het gezin van de officier voor rekening van de maatschappij naar of van de standplaats van
de officier reist, kan dit, voorzover de dienstbelangen der maatschappij zich daar niet tegen vetzetten
en met inachtneming van artikel 44, ter keuze van de officier met dezelfde, dan wel per afzonderlijke
reisgelegenheid geschieden, met dien verstande, dat de maatschappij geen hoger bedrag zal vergoeden,
dan de passage zou hebben gekost, indien de reis met dezelfde teisgelegenheid zou hebben plaats
gehad. i\

2. Het recht op vrije passage van het gezin is beperkt tot de kosten van het passagebiljet bij reizen vol-
gens een directe route van Nederland (of bij verlof het land, waar de officiet met toestemming van de
maatschappij zijn verlof heeft genoten) naar de door de maatschappij aangewezen standplaats, of~
naar de met goedvinden van de maatschappij gekozen woonplaats . Alle andere uitgaven verband hou-
dende met de reis zullen voor rekening van de officier zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is hepaald.

3. De passage gelden voor het gezin zijn beperkt tot die, verschuldigd voot de klasse, waarin de officier
reist.

Artikel 42: bieperking reiskosten van de officier

Indien de officier teisgelegenheid, welke de maatschappij hem heeft aangewezen, niet aecepteert, zullen
alle extra kosten, die hieruit voortvloeien, voor zijn rekening komen.

Artikel 43: verplichting maatschappij bij gescheiden teizen

Indien de officier, wiens gezin voor rekening van de maatschappij is uitgebracht, op aanwijzing van de
maatschappij reist naar Nederland of het land, waar de officiet met toestemming van de maatschappij
zijn verlof zal genieten, vanuit een plaats, Welke niet de woonplaats is van het gezin van de officier,
dan zal de maatschappij slechts gehouden zijn het gezin van de officier zodanige reisgelegenheid te
bieden, dat het gezin niet later dan de officier arriveert in het land, waar het verlof met toestemming van
de maatschappij zal Worden doorgebracht, zulks met inachtneming van attikel 41, lid 2.

HOOFDSTUK IX

Uitzending gezin

Artikel 44: techt tot uitbtenging gezin, standplaats, goedgekeurde woonplaats

1. De officier, boven de rang van derde stuurman en vierde werktuigkundige en de officier t/m de rang van
derde stuurman en vierde werktuigkundige met vier of meet dienstjaren onder de I.A.O. voor onbepaalde
tijd, die zijn gezin naat een door de maatschappij aan te wijzen standplaats, dan wel naat een met
goedvinden van de maatschappij, gekozen woonplaats wens uit te brengen, is gerechtigd zulks te doen na
toestemming en voor rekening van de maatschappij, onder de in dit reglement vastgelegde voorwaarden.
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2. De maatschappij zal er naar streven de officier dienst te laten doen aan boord van een schip, dat de
standplaats c.q. de goedgekeurde woonplaats regelmatig aandoet.
De maatschappij is bevoegd de officier naar een andere standplaats over te plaatsen, indien de be-
langen. van de dienst dat naar haar oordeel nodig maken, in welk geval de passagekosten van het gezin
per schip van de rnaatschappij voor haar rekening komen.

3. Onder gezin wordt verstaan: de wettige echtgenote van de officier en/of zijn wettige, gewettigde en
stiefkinderen.

Artikel 45: toestemming uitzending gezin

De toestemming van de maatschappij tot het voor haar rekening uitbrengen van het gezin van de officier
zal afhankelijk zijn van:
a. de uitslag van her geneeskundig onderzoek van het gezin voor de uitreis verricht door de geneeskundig

adviseur van de maatschappij;
b. de vraag, hoever de datum van uitbrenging nog verwijderd is van het _tijdstip, waarop de officier aan-

spraak zal hebben om met europees verlof re kunnen gaan;
c. de omstandigheid of op de voorgenomen woonplaats voldoende en behoorlijke woonruimte voor het ge-

zin beschikbaar is.

2. De toestemming van do maatschappij met betrekking tot het uitbrengen van kinderen zal slechts kunnen
worden verleencl, indien zij ongehuwd zijn en geheel ten laste van de officier komen en de leeftijd van
21 jaar nog niet hebben bereikt.

3. De maatschappij behoudt zich het recht vooruitzending van het gezin voor haar rekening te weigeren,
indien dc over do officier uitgebrachte conduites hiertoe, naar haar oordeel, aanleiding geven.

Artikel 46: huisvesting in de gekozen woonplaats

Als standplaats zijn aangewezen Hong Kong, Singapore en Durban. De officier dient in de standplaatsen
en goedgekeurde»woonplaatsen zelf voor huisvesting zorg te dragen. De kosten van huisvesting zijn in
alle gevallen voor rekening van de officier. In de standplaats Hong Kong en Singapore zal de maatschap-
pij trachten huisvesting — verblijf in hotel en pension daaronder begrepen — voor het gezin te vinden.
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HOOFDSTUK X

Beéindigen van de individuele arheidsovereenkomst

Artikel 47: regelingen bij beéindiging van de individuele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijdr

1. DE MAATSCHAPPI] ONTSLAAT DE OFFICIER:

WEGENSDRINGENDE REDEN NIET WEGENS DRIN ~

Binnen de periode,waar- Na overschrijding van de GENDE REDEN
na recht op verlof ontstaat periods, waarna recht op
en binnen een periods van verlof ontstaat en na over-
twee jaar na aanvang van schrijding van een periode
de I.A.O. van twee jaar na aanvang

van dc I.A.O.

uitre-iskosten van cle offi- proportioneel voor reke- geheel voor rekening van geheel voor rekening van
cier ning van de officier de rnaatschappij de maatschappij-1- -8- -n-

\

uitreiskosten van het proportioneel voor reke- geheel voor rekening van geheel voor rekening van
gezin ning van de officier de maatschappij de maatschappij

-2- -9- -m-
I

thuispassage van de offi geheel voor rekening van geheel voor rekening van geheel voor rekening van
cier de nlaatschappij dc maatschappij de maatschappij

"-3- -w_ -0-
thuispassage van bet geheel voor rekening van gs-heel voor rekening van geheel voor rekening van
gezin dc officier de maatschappij \de maatschappij

- 4 - -11- | -18-
vergoeding -wegens scha- tenminste 1 maand gage tenminste 1 maand gage
de plichtigheid ingevolge voor rekening van de of- voor rekening van dc of-
art. 1639 O en 1' B.W. en ficier ficier
art. 458 lid 2 W.v.K. -5- -12- -19-

studievoorschot examen- proportioneel voor reke~ proportioneel voor reke - geheel voor rekening van
premie voordat 3 jaar ac- ning van de officier ning van de officier de maatschagpij
tieve dienst zijn verricht -6- -13 -2 —

opleidingskosten geheel voor rekening van ‘geheel voor rekening‘ van geheel voor rekening van
uitrustingskosten de officier bij beéindiging dc officier bij beéindiging de maatschappij

van het diensverband bin- Ivan het dienstverband bin-
nen 2 jaar actieve dienst ‘nen 2 jaar actieve dienst
na aanvang van de [.A.O. na aanvang van de I.A.O.;

geheel voor rekening van
de rnaatschappij bij beéin—
‘diging van het dienstver-
band na 2 jaar actieve
dienst na aanvang van dc
I.A.O.

-7- -14- -21-
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2. DE OFFICIER NEEMT ONTSLAG:

WEGENS DRINGENDE REDEN ANDERSZINS

jaar na aanvang van de
I.A.O.

binnen de periode, waarna na overschrijding van de
recht op verlof ontstaat en periode waarna recht op
lbinnen een periode van 2 Werlof ontstaat en na ove1

schrijding van een period
van 2 jaar na aanvang
I.A.O.

uitreiskosten van de offi- geheel voor rekening van schadeplichtig zijnde: ‘ geheel voor rekening van
cier de maatschappij ‘proportioneel voor reke-

‘ning van de officier;

geheel voor rekening van
de maacschappij;
binnen de periode van 2
jaar na aanvang I.A.O.:
proportioneel voor reke-
ning van de officier

_1_ _9_

niet schadeplichtig zijnde:

de maatschappij

_17_

uitreiskosten van het geheel voor. rekening van proportioneel voor reke-
gezin de maatschappij ning van de officier

— 2 — -10-

geheel voor rekening van
de maatschappij

_ 1g_

thuispassage van de 0ffi- geheel voor rekening van geheel voor rekening van
cier de maatschappij de maatschappii

— 3 — -1 1—

geheel voor rekening van
de maatschappij

_19_

thuispassage van het geheel voor rekening van geheel voor rekening van
gezin de maatschappij de officier

- —- 4 — —-12-

geheel voor rekening van
de maatschappij

_2()_

vergoeding wegens scha- tenminste 1 maand gage
deplichtigheid ingevolge voor rekening van de
art. 1639 O en r B.W. en maatschappij
art. 458 lid 2 W.v.K. — 5 — -13- _21_

studievoorschot examen- geheel voor rekening van proportioneel voor reke-
premie voordat 3 jaar ac— cle maatschappij ning van de officier
tieve dienst zijn verricht -6 - -14-

proportioneel voor reke-
ning van de officier

_22_

studievoorschot examen- geheel voor rekening van geheel voor rekening van
premie nadat 3 jaar ac— de maatschappij de maatschappij
tieve dienst zijn verricht -7 — — 15 —

geheel voor rekening van
de maatschappij

_23_

opleidingskosten geheel voor rekening van geheel voor rekening van geheel voor rekening van
uitrustingskosten ‘de maatschappij de officier bij beéindiging de officier bij beéindiging

nen 2 jaar actieve dienst
na aanvang van de I.A.O.

—-8- -16-

van‘ het dienstverband bin- van bet dienstverband bin-
nen 2 jaar actieve dienst
na aanvang van de I.A.O.,
geheel voor rekening van d
maatschappij bij beéindi-
ging van het dienstver-
band na 2 jaar actieve
dienst na aanvang van de
I.A.O.

_24_
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Voor de, in lid 1 en 2 van dir arrikel genoemde, regelingen inzake de rerugbetalingsverplichtingen van
srudievoorschotten/examenpremies geldt, dat studievoorschotten en premies verleend en genoten onder
deregelingen van de C.A.O. ddo. I-$1969 nog zullen Worden gekweren na 2 jaar actieve dienst; in geval
van terugbetaling is her proporrionaliteitsbeginsel op deze verplichtingen nier van toepassing.

Arrikel 48: beeindiging der individuele arbeidsovereenkomsr voor onbepaalde tijd

De individuele arbeidsovereenkomst russen de maarschappij en de officier, geen leerling zijnde,
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

De arbeidsovereenkomsr voor onbepaalde tijd kan door elk der parrijen door schriftelijk opzeggen
worden beéindigd met inachtneming van her bepaalde in de volgende leden.

In afwijking van her bepaalde in arrikel 1639 i en 1639 j eerste lid Burgerlijk Werboek is de opzeg—
gingsrermijn onafhankelijk van de tijd, welke de overeenkomst heeft geduurd.

De opzeggingstermijn bedraagt drie maanden. De arbeidsovereenkomst eindigt bij her einde van de
opzeggingstermijn, doch in ieder geval op de dag, waarop her europees verlof, respectievelijk studie-
verlof, respectievelijk privéverlof, eindigt. Indien echrer her schip, waarop de officier dienst doet,
zich bij her versrrijken van de opzeggingstermijn op zee bevindt, eindigt de overeenkomst in de eerste
haven, welke her schip aandoer.

De maatschappij kan de overeenkomst niet opzeggen tijdens ongeschiktheid van de officier tor her
verrichten van zijn arbeid wegens ziekre, noch gedurende de tijd dat de officier verhindetd is zijn
arbeid re verrichten, omdar hij, anders dan met her oogmerk om de krijgsdienst of andere overheids-
diensr bij wijze van beroep re verrichten, een verplichting naleeft, hem opgelegd door de wet, of
voortvloeiende uit een verbinrenis door hem jegens de overheid aangegaan, ten aanzien van ’s lands
verdediging of rer bescherming van de openbare orde, tenzij deze ongeschikrheid of verhindering drie
jaar of langer heeft geduurd echrer onverminderd her bepaalde in artikel 32 van de Wet op de Nood-
wachren.

De schrifrelijke kennisgeving van opzegging door de officier moet gericht zijn aan het kantoor der
maatschappij re Hong Kong, tenzij de officier zich in Europa bevindr, in elk geval opzegging aan her
kantoor der maatschappij re Amsterdam moer plaats hebben.

Indien de officier zich niet re Hong Kong of in Nederland bevindt dient de opzegging steeds telegra-
fisch aan her kantoor der maatschappij te Hong Kong c.q. te Amsterdam re geschieden en schriftelijk
re Worden bevesrigd.

Bij her einde van de arbeidsovereenkomst is de officier gerechtigd tot een geruigschrift op de voet
van arrikel 1638 aa Burgerlijk Wetboek.

Arrikel 49: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met de leerling stuurman en de leerling werktuigkundige wordr een individuele arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd aangegaan; re weten voor de tijd benodigd om de vaartijd of de werktijd benodigd
voor de diploma’s S III, ASW of VD re hehalen; met dien versrande dat de arbeidsovereenkornst eindigt
op her moment dar de leerling in Nederland terugkeert, of indien hij geen gebruik maakr van de door
de maarschappij aangeboden reisgelegenheid, op her moment dar hij met die reisgelegenheid in
Nederland had kunnen terugkeren.

De maatschappij zal de leerling doen afmonsteren in de eersre haven waar her schip lost of laadt,
nadar de in lid I, genoemde vaarrijd behaald is.

De arbeidsovereenkomsr van leerling werkruigku-ndigen die hun diploma VD of ASW behalen op memo-
riaal zal Worden geachr re zijn verlengd met de periode liggende tussen de datum einde werktijd en
datum ondertekening van de arheidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Her genoemde in lid 3 is van overeenkomsrige toepassing op de leerling stuurman die her diploma
S III behaalt op memorial en die de wens te kennen heeft gegeven niet re Worden gerepatrieerd.
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5. Bij beéindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn de betreffende bepalingen van
die arbeidsovereenkomst van kracht.

Artikel 50: beeindiging van de dienstbetrekking tijdens europees verlof

Wanneer tijdens het europees verlof de officier de dienstbetrekking opzegt, tegen een zodanig tijdstip
dat de opzeggingstermijn de einddaturn van het verlof overschrijdt, zal over de periode dier 0verschrij-
ding geen recht op gage bestaan.

Artikel 51: voorschotten der maatschappij

De volgende betalingen, welke de rnaatschappij verricht, worden als voorschotten beschouwd:
8

5+-rn£1.00"

1

2

de opleidingskosten;
de toelage voor eerste uitrusting, bedoeld in artikel 3;
het voorschot tijdens studieverlof, bedoeld in het tweede en derde lid van artikel 23;
de examenpremie, bedoeld in artikel 24;
de uitreiskosten van de officier;
de uitreiskosten van het gezin van de officier.

Artikel 52: begripsbepaling "proportioned"

Voor de toepassing van terugbetaling of verrekening van voorschotten, wordt onder” proportioneel”
verstaan, waar hetbetreft de uitzendkosten van het gezin van de officier: de verhouding van het aan-
tal maanden actieve dienst, hetwelk ontbreekt aan het aantal maanden actieve dienst, welke recht
geeft op het \eerstvolgend europees verlof, tot het getal 36; waar het betreft de voorschotten genoemd
in artikel 5Ze: de verhouding van hét aantal rnaanden, dat ontbreekt aan de periode van 2 jaar na
aanvang van de I.A.O. voor onbepaalde tijd tot het getal 24, dan wel het aantal maanden actieve
dienst dat ontbreekt aan het aantal maanden actieve dienst dat de officier recht geeft op europees
verlof volgens artikel 16 lid 3; Wat betreft de voorschotten genoemd in artikel 52 sub c: de verhouding
van het aantal maanden dat ontbreekt aan een periode van actieve dienst van 36 maanden na_het tijd-
stip van uitbetalen van het studievoorschot tot het getal 36.

Perioden van een halve maand of langer, doch korter dan een rnaand, Worden voor een maand gere-
kend, terwijl perioden, korter dan een halve maand, verwaarloosd Worden.

Artikel 53: betaling niet genoten verlofdagen

Bij het einde van de dienstbetrekking is de officier gerechtigd tot een vergoeding van nog niet genoten
verlofdagen, vermeerderd met het voedingbedrag van f 3,30 per dag en de officier eventueel nog toeko-
mende vakantietoeslag.

HOOFDSTUK
> XI

Diverse bepalingen

Artikel 54: thuisreispassage van het gezin

Indien de officier en/of een lid van zijn gezin ziek wordt en op advies van de geneeskundig adviseur
van de maatschappij naar Nederland rnoet terugkeren voordat de periode van actieve dienst welke recht
doet ontstaan op europees verlof is volbracht, zal ieder geval op zijn merites beschouwd Worden, doch
de thuisreispassage van het lid van_het gezin of van het gezin moet in eerste instantie door de officier
gedragen worden.

Artikel 55: limiet aan gebruik van vrije thuisreispassage

De officier, die na de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst recht heeft op vrije thuisreispassage en
van dat recht gebruik wenst te maken, moet dit binnen drie maanden daarna doen, op straffe van verval
van dit recht, tenzij hij om gegronde redenen - ter beoordeling van de rriaatschappij - daartoe is verhinderd
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Artikel 56: bijzondere bepaling t.a.v. aanmonsrering van stuurmansleerlingen en leerling
werktuigkundigen .

1. Geen personen zullen als stuurmansleerling Worden gemonsterd ter vervanging van stuurlieden.

2. Geen personen zullen als leerling werktuigkundige of in enige daarmede gelijk re stellen functie wor-
den gemonsterd voor her vervullen van geregelde wachtdiensten op zee en voor het vervangen van
werktuigkundigen.

Artikel S7: tandheelkundige— en oogheelkundige behandeling

1. Tandheelkundige behandeling komt - onverminderd het bepaalde in artikel 415 Wetboek van Koophan-
del - alleen tijdens actleve dienst voor rekening van de maatschappij in die gevallen waarin sprake is
van extract-ies en cariesbehandeling door eenvoudige vulling (b.v. geen vullingen van edelmetaal en
inlays). Alle andere tandheelkundige behandeling zoals het aanbrengen van kronen, bruggen stifttan-
den en prothesen, als rnede het schoonmaken van her gebit zijn voor rekening van de officier.

2. De, onder de ziekenfondswet verplicht verzekerde officier zal zlch gedragen naar de voorschriften
van her Algerneen Ziekenfonds voor Zeelieden, hetgeen onder andere inhoudt, dat hij zorg draagt voor
de nodige gebitssaneringskaarten. Bij het ingebreke blijven, niet als her gevolg van overrnacht, zul-
len de kosten van tandheelkundige behandeling in het vaargebied die'daardoor niet op her A.Z.V.Z.
kunnen Worden verhaald voor zijn rekening komen.

3. Bij oogheelkundige behandeling komen de kosten van aanschaffing van een bril niet voor rekening van
de maatschappij.

Artikel_58: verbod tot aanneming van geschénken en tot smokkelen

1. De officier mag onder geen voorwaarde van enige persoon, firrna of leverancier geschenken aannemen,
in het bijzonder in verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden of de voorziening van uitrus-
tingsartikelen of proviand.
Her is de officier verboden te srnokkelen of aan smokkel medeplichtig te zijn.
Onder smokkelen wordt ook verstaan het aan land of aan boord brengen van eigendommen of artikelen,
welke'v0or anderen zijn bestemd, wanneer dit geschiedt zonder toestemming van de douane.

2. Overtreding van dit artikel kan door de maatschappij als een dringende reden tot beéindiging van de
in dividuele arbeidsovereenkornst beschouwd Worden. ‘

Artikel S9: wet op de arboidsongeschiktheidsverzekering (W.A.Q.)

1.'De officier die niet verplicht verzekerd is op grond van dc W.A.O. zal door dc maatschappij vrijwillig
verzekerd Worden.

2. De officier wiens verzekering zou elndigen in verband met studleverlof zal door de rnaatschappij vrij-
willig verzekerd Worden gedurende rnaximaal de termijnen genoemd in art. 22 lid 5.

3. De stuurmansleerling wiens verzekering is geéindigd door beéindiglng van de lndividuele Arbeidsover-
eenkomst zal door de maatschappij maxirnaal gedurende zes maanden in aansluiting op de I.A.O.
verzekerd Worden.

Artikel 60; Molestregeling 1967

De maatschappij neemt deel aan de Molestregeling 1967. Her reglement van de Molestregeling 1967 kan
uit dien hoofde Worden geacht een onderdeel re vormen van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten
tussen de K.].C.P.L. en de Federatle.
Bij een ongeval in verband met dc dienstbetrekking tengevolge van krijgsverrichtingen heeft de officier
een aanspraak jegens de Verenlging Zeerisico 1967 als omschreven in en onder de voorwaarden van her
in lid 1 genoemde reglement.
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Artikel 61: verlies van persoonlijke eigendommen

De maatschappij is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van de officier,
met dien verstande, dat bi] een scheepsongeval de bepalingen van het Wetboel van Koophandel en de
daarbij behorende ,,Algemene Maatregel van Bestuur" van toepassing zijn.

Artikel 6 2: uniform

De maatschappij stelt uniformvoorschriften vast met inachtneming van de bestaande tradities.

‘Artikel 63: bedde- en linnengoed

De maatschappij verstrekr bedde- en linnengoed en draagt zorg voor de behandeling van wasgoed, voor
zover daartoe aan boord gelegenheid bestaat. Onder wasgoed wordt uitsluitend ,,dienstkleding” verstaan.
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Bijlage

van het Reglement Loon- en Arbeidsvoorwaarden, behorende bij de op 1 mei 1970 in werking getreden
collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten tussen de Koninklijke ]ava-China-Paketvaart Lijnen N.V. en
de Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart.
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SCHEP EN

Tjiluwah
Tjiwangi
Str. Banka
Tjinegara
Str. Bali
Str. Mozambique
Str. Magelhaen
Str. van Diemen

9. Str. Rio
10. Str. Franklin
11. Str. Fremantle
12. Str. Frazer
15. Str. Freetown
14. Str. Futami
15. Str. Fushimi
1<>. sq. Fiji
17. Str. Florida
18. Str. Towa
19. Tjibantjet
Z0. Str. Clarence
21. Str. Clement
Z2. Str. Cumberland
Z3. Str. Chatham
24. Str. Colombo
Z5. Str. Holland
26. Str. I-long Kong
27. Str. Hobart
28. Str. Honshu
29.
30.
31.
52.

Safocean Amsterdam
Safocean Adelaide
Safocean Auckland
Safocean Albany

33. Str. Algoa
34. Str. Agulhas
35. Str. Le Maire
36. Str. Luanda
37. Str. Luzon
38. Str. Lagos
39. Str. Singapore

REGLEMENTAIRE BEMANNINGSSTAAT
MET MINIMUM BOVENROL

ge- le 2e 3e 4e hfd. 2e- 3e 4e Se
k.zagv. strm. strm. strm. strm. wtk. wtk. Wtk. wtk. wt

k—*l-‘P-‘V-4?-4§—*P—‘>—'P—*h4P—'b—lP4P*P-*P#!—‘F*hiP—‘P*>—4b—*Pdb—*>—*P—*b—lP—*l—*I-—*I-‘Fil-4V—‘P—'>—4P—'>-l
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40. Stir. ]ohore
41. Str. Cook
42. Str. Madura
43. Str. Torres
44. Str. Lombok
451 Floutman
46. Tjimanuk
47. Tjitarum
48. Tjiliwong
49. Musi

ge- 1e 2e 3e 4e hfd. 2e 3e 4e 5e
zagv. strm. strm. strm. strm. wtk. wrk. wtk. wtk. wt

'»--¢>—1>-->-~r-~r-->-->-~»-

»-->-0--r--r—~v-Av-1:->-iv-1

'r-*r—~r—-1»-->->-v—~r—~>--

'>-0-~;—~>—¢o-¢>-0-1»-—-u-\

I>-1>-~»-1>-~>-¢v-~>-n—¢v--

Ir-la-10—1r—*u-1|-1>—~>-~0-1

v-*>—~>-er-1|-l»-o->--r-r-1

0-1»-r-r->_1r-v-n-la-1

>->—-v-~|-~>--o—~»-|--r-

»->--|--wwwwww

- - .a)
R01 48 49 48 48 48 48 49 48 50 93
Bovenrol 14 14 24 29 - 14 20 24 SO -

TOTAAL 62 63 72 77 48 62 69 72 80 95

Voorzover het s.s. Tjipondok nog niet van de vlootsterkte werden afgevoerd zal de bezetting als volgt
zijn : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

NOOT: a)
De aangegeven bezetting word: op het m.s. Musi toegepast, zolang door de Minister van Verkeer en
Waterstaat vrijstelling wordt verleend van de voorschriften van de artikelen 4 tot en met 6 van de Wet
op de Zeevaartdipl0ma’s voor de zgn. ,,vaart tussen Oosterse havens" en voorzover het schip zich niet
buiten dit begrensde gebied begeeft.
De bezetting zal worden aangevuld met drie nautische en drie technische locale officieren.

Begripsbepaling vaart tussen Oosterse havens:

Vaart geen locale vaart zijnde, waarbij het schip blijft binnen het gebied ontsloten door: de lijn getrok-
ken vanaf 10° Nb op de westkust van Malakka, langs de kust van Malakka, Thailand en Vietnam tot Kaap
Tiwan en de rechte lijn tussen Kaap Tiwan - zuidpunt eiland Balabac - Zamboanga - Palmas (Miangas) -
0° Br en 141° O1 - 10° 30’ Zb en 141° 01- 10° 30’ Zb en 128° Ol-11° 30’Zb en 128°O1+ 9° 30' Zb en
105001 - 2° Nb en 94°01-6° 50’ Nb en 94°01 “en 1O°Nb op de westkust van Malakka, zomede het
gedeelte van het Home-Tradegebied, dat het kustgebied van Birma vanaf 1O°Nb en de Golf van Martaban,
met inbegrip van Rangoon, beslaat en als zodanig buiten de grenzen van het gebied ,,vaart tussen Oos-
terse havens” valt.

In deandere gevallen is de navolgende bemanningsstaat van toepassing:

ge~ 1e 2e 3e hfd. Ze 36 4e 5e
zagv. strm. strm. strm. Wtk. wtk. wtk. wtk. wtk.

Musi 1 1 1 - 1 1 - - -

NOOT: b)
Deze bezetting zal gelden voorzolang het betrokken schip zal worden bemand door officieren van de
Koninklijke _]ava-China-Paketvaart Lijnen N.V.

Vermindering reglementaire bezetting

De reglementaire bemanningsstaat van de M.ss. ,,Straat Clarence”, ,,Straat Clement”, ,,Straat Cumberland
,,Straat Chatham” en ,,Straar Colombo” zal m.b.t. de 5e werktuigkundigen na de ombouw en na een zekere
overgangsperiode, binnen welke periode de maatschappij zich ervan heeft overtuigd, dat zulks mogelijk
is, van drie naar één Worden teruggebracht. Her tijdstip waarop deze vermindering zal plaatsvinden wordt
aan de Federatie medegedeeld, waarna voor deze verminderde bezetting een proefperiode ingaat van 1

jaar. Gedurende deze proefperiode zullen de overwerklijsten van de aan boord van deze schepen dienst-
doende werktuigkundigen aan de Federatie ter inzage Worden verstrekt.

_25_.
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Correctiebladen Regelement Loon- en Arbeidsvoorwaarden

Wij verzoeken U de hieraangehechte nieuwe bladzijden nos. 3, 4, 4A, 5, 6, 8A, 9A, 13 en 14in het in Uw bezit zijnde
reglement aan te brengen, evenals de correctie-strookjes voor de pagina’s no. 12 en 25.

Tenslotte gelieve U met de pen de volgende verbeteringen in de tekst van het reglement aan te brengen:

Titelblad: 1 mei 1967 veranderen in 1 mei 1968.

pag. 2: achter uurverdienste (art. 2): f81,- veranderen in f 90,—-

pag. 7: art. 14 lid 4: f 9,05 veranderen in f 9,41

art. 14 lid 5 : f 2,70 veranderen in f3,-
pag. 9: art. 17 lid 1: 38 resp. 35 kalenderdagen veranderen in 41 resp. 38 kalenderdagen.

pag. 25: schrappen de schepen ,,Boissevain”, ,,Ruys”, ,,Tegelberg”, ,,Sig1i” en ,,Si1indoeng”’, en in de noot ,,Sa-en.”

pag. 26: schrappen de schepen ,,Sibig0”, ,,Sig1i”, ,,Si1ind0eng”, ,,Sabang”, ,,Sambas” en ,,Sanana”.

pag. 27: eerste alinea bijvoegen: arbeidsongeschiktheid, verlof bij . . art. 17A,b1z. 9

pag. 27: ,, ,, ,, : arbeidstijdverkorting . . . . . . . . . . art. 4A, blz. 4a

pag. 30: ,, ,, ,, : toelage arbeidstijdverkorting . . . . art. 4A blz. 4a

pag. 30: derde alinea bijvoegen: verlof bij arbeidsongeschiktheid . . art. 17A, blz. 9
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Havenwachtl het voor alle stuurlieden/werktuigkundigen op toerbeurt in de haven of op de rede aan boord ter
Stille wacht: beschikking zijn tot het treffen van maatregelen, die door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk

Worden.

Dringende reden: voor de maatschappij: een der redenen als bedoeld in de artikelen 1639 0 eerste lid en 1639 p van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 436 van het Wetboek van Koophandel.
Voor de oicier: een der redenen als bedoeld in de artikelen 1639 0 eerste lid en 1639 q van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 437 van het Wetboek van Koophandel.

Europees verlofz verlof door te brengen in Nederland. Dit verlof kan met toestemming van de maatschappij ook
elders Worden genoten.

HOOFDSTUK II

Betalingen aan en inhoudingen van de ofcier

Artikel 3: taelage voor de eerste uitrusting

1. De nieuw aangenomen oicier, met uitzondering van de leerling stuurman en de leerling werktuigkundige, zal een
eenmalige toelage voor eerste uitrusting ontvangen van tenminstef 1000,— met inachtneming van artikel 49 sub b.

2. De leerling stuurman en de leerling werktuigkundige zal een toelage voor eerste uitrusting ontvangen van tenminstef500,-.

3. Heeft de oicier als leerling reeds een dergelijke toelage ontvangen, dan komt deze in mindering van in het lid 1 genoemd
bedrag.

Artikel 4: gages per maand

1. dienstjaar basisgage dienstjaar basisgage

1e f 750,
2e ,, 783,
3e 834

— 14e f 1389,—~
— 15e ,, 1431,—
—- e ,, 1482,-—77 9

4e ,, s73,_ 17¢ ,, 1527,~
5e ,, 930, 18
6e 972

76 ,,

-— e ,, 1587,—
— 19e 632 -9’ 3 3, 1 7

1032,— 20e ,, 1680,~
8e ,, 1086,— 21e ,, 1725,-
9e ,, 1134,-— 22e ,, 1776,—-

10e ,, 1182,-— 23e ,, 1815,-
11e ,, 1230,~ 24e ,, 1875,—
12e ,, 1281,— 25e en volgende ,, 1920,~
13 —e ,, 1329,
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Ranggage boven basisgage

aantal rangjaren

Ranggage: 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

4e Stm./Se Wtk. - - -~ f 15,- f 24,- f 24,-~- f 24,-
3e Stm./4e Wtk. f 36,-— f 66,- f 78,- ,, 96,- ,, 120,- ,, 120,- ,, 120,-
26 Stm./3e Wtk. ,, 162,-- ,, 180,- ,, 210,- ,, 240,- ,, 276,- ,, 276,- ,, 276,-
le Stm./2e Wtk. ,, 312,- ,, 342,~- ,, 381,- ,, 414,- ,, 456,- ,, 456,- ,, 456,-
Hoofdwtk. B ,, 564,- ,, 624,- ,, 687,- ,, 762,- ,, 840,- ,, 951,- ,, 951,-
Hoofdwtk. C ,, 726,- ,, 801,- ,, 873,- ,, 936,- ,, 1014,- ,, 1080,- ,, 1080,-

De hoofdwerktuigkundige met diploma B, die tijdelijk dienst doet op een schip waarop volgens de Wet op de Zeevaart-
dip1oma’s hot diploma C vereist is, zal gedurende die tijd dc ranggage verbonden aan het diploma C ontvangen.

Electricien
dienstjaar basisgage ranggage

1e f 984,- f 162,-
2e ,, 1065,- ,, 180,-
3e ,, 1137,- ,, 210,-
4e ,, 1218,—- ,, 240,-
5e ,, 1296,-~ ,, 276,-
6e ,, l362,- ,, 276,-
7e ,, 1437,- ,, 276,-
8e ,, 1512,- ,, 276,-
9e ,, 1590,- ,, 276,-

10e en volgende ,, 1662,- ,, 276,-

De verhogingen van basis- en ranggage, zoals deze zijn vastgelegd in de gageschaal van lid 1 van dit artikel, Worden
toegekend op de volgende voetz

a. Basisgage: per 1 januari aan de ofcier, wiens datum van het aangaan van de arbeidsovereenkomst ligt in dc periode
van en met 1 oktober tot en met 31 maart; per 1 juli aan de oicier, Wiens datum van het aangaan van de arbeids-
overeenkomst ligt in de periode van en met 1 april tot en met 30 september;

b. Ranggage: per 1 januari dan wel per 1 juli, naar gelang de rangbevordering heeft plaats gevonden.

3. De loerling stuurman en de loerling werktuigkundige zal een gage ontvangen van f291,- per maand.
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Artikel 4A: tijdelzjke vergoeding ter compensatie van de nog niet ingevoerde arbeidstijdverkorting

Met ingang van 1 mei 1968 zal over iedere dag dat de ofcier recht heeft op gage een vergoeding Worden toegekend

van 0.96% van de basis- en ranggage.

De in lid 1 genoemde toeslag is van tijdelijke aard en dient ter compensatie van de nog niet ingevoerde arbeids-

tijdverkorting en zal derhalve vervallen zodra de arbeidstijdverkorting wordt ingevoerd.

De vergoeding blijft buiten beschouwing voor de berekening van overwerk en de toeslagen voor arbeid verricht
tijdens de z.g. ,,donkere uren”, doch Wordt Wel berekend over dc geldelijke verrekening van niet genoten verlof-
dagen.

De tijdelijke vergoeding is loon in de zin van de Coérdinatiewet Sociale Verzekering, doch geen loon voor de vast-
stelling van dc pensioen grondslag voor het Bedrijfs Pensioenfonds voor de Koopvaardij en er Wordt derhalve geen

pensioen-premie over berekend.
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Artikel 5: toelage beheer machinekamer

1. De hoofdwerktuigkundige ontvangt bij actieve dienst aan boord ,,een toelage beheer machinekamer” ten bedrage vanf570,- per maand, indien het een passagiersschip betreft, f 513,—— per maand, indien het een vracht/passagiersschip
betreft, f453,—- per maand, indien het een schip van 3500 BRT en groter betreft enf294,- per maand, indien het een
schip kleiner dan 3500 BRT betreft.

2. De hoofdwerktuigkundige met diploma C, die dienst doet aan boord van een schip kleiner dan 3500 BRT zal echter
de toelage van een schip van 3500 BRT en groter ontvangen.

Artikel 6: toelage benzine-schepen

1. De oicier ontvangt van en met de dag van plaatsing tot en met de laatste dag, waarop hij dienst aan boord van
speciale benzine-schepen doet, een toelage ten bedrage van:

Hoofdwerktuigkundige f 136,59 per maand
1e Stuurman/2e Werktuigkundige ,, 102,42 ,, ,,
2e Stuurrnan/3e Werktuigkundige ,, 68,31 ,, ,,
3e Stuurman/4e Werktuigkundige ,, 43,86 ,, ,,
4e Stuurman/5e Werktuigkundige ,, 34,17 ,, ,,

2. Indien geen benzine onderdeks wordt vervoerd gedurende een periode korter dan 14 dagen, blijft de toelage door1o-
pen. Indien geen benzine onderdeks wordt vervoerd gedurende een periode van 14 dagen of langer, wordt geen toelage
toegekend vanaf de dag volgende op die, waarop de laatste benzine is gelost tot de dag waarop weder benzine is geladen.

Artikel 7: toelage wegens dienst als radio-ofcier

1. De stuurman, in het bezit van het certikaat van bekwaamheid als radio-ofcier, geniet een vergoeding van f 8,94
voor ieder etmaal, waarin hij wegens ziekte of tijdelijke afwezigheid van de radio-ofcier voor deze invalt.

2. De stuurman, die boven en behalve zijn dienst als stuurman daadwerkelijk als radio-oicier dienst doet op schepen,
Waar geen radio-oicier aan boord is, geniet voor het diploma 1e klasse een vergoeding vanf 161,10 per maand en voor
het diploma 2e klasse een vergoeding vanf 119,52 per maand.

3. De stuurman, die ter voldoening aan een buitenlands wettelijk voorschrift, als radio-ofcier monstert op schepen
waar wel een radio-ofcier aan boord is, geniet een vergoeding vanf40,65 per maand; op hem is lid 1 niet van toepassing.

Artikel 8: toelage proviandbeheer

Indien door onvoorziene omstandigheden geen hofmeester aan boord is, zal een stuurman belast Worden met het
voedingbeheer, waarvoor hem een extra toelage van f 131,25 per maand zal Worden toegekend. Het extra werk, dat
hiervoor moet worden verricht, zal niet als overwerk gelden.

_..5_._



Artikel 9: betaling van overwerk en toeslaguren

Het tegoed aan overwerk, waarover geen ,,tijd voor tijd” werd verleend, zoals bedoeld in artikel 30, alsmede de toe-
slaguren, zullen in de maand volgende op de maand waarin het overwerk c.q. de toeslaguren werden verdiend, Worden

uitbetaald tegen de tarieven zoals vastgesteld respektievelijk in hoofdstuk VI, artikel 28, lid 2 en hoofdstuk V, artikel
24, lid 4 en artikel 26, lid 3, tegen de uurverdienste afgeleid van de gage verbonden aan de rang, waarin de ofcier het
overwerk heeft verricht.

Artikel 10: gage bij overplaatsing en ter beschikking van de maatschappij

Bij overplaatsing en ter beschikking van de maatschappij, zal aan de oicier Worden uitbetaald de gage verbonden aan

de rang, waarin hij is aangesteld, tenzij deze tussentijdse periode niet langer dan 14 dagen duurt en valt tussen twee

perioden van dienst doen in hogere rang, in welk geval de laatstgenoten gage wordt betaald.

Artikel I1: gage tiidens arbeidsongeschiktheid

1. Tijdens arbeidsongeschiktheid betaalt de maatschappij de eerste drie maanden de laatst verdiende gage en gedurende

de volgende 9 maanden een uitkering op grond van de Ziektewet en de daarbij behorende uitvoeringsmaatregelen, met

dien verstande dat deze uitkering tenminste 80% van laatst genoten gage zal bedragen. Indien de arbeidsongeschiktheid

een gevolg is van opzet van betrokkene, zullen de wettelijke bepalingen toepassing vinden.

2. Gedurende ziekteverlof ontvangt de ofcier dezelfde betaling, als bedoeld in het voorgaande lid, Waarbij de periode

van verblijf aan de wal wegens ziekte en/of verwonding en de periode van ziekteverlof als één geheel Worden gerekend.

3. De stuurmansleerling heeft gedurende een half jaar na beéindiging van de I.A.O. voor bepaalde tijd aanspraak op

ziekengeld gedurende maximum één jaar.

Artikel 12: gage tijdens verlof/vakantietoeslag

1. Gedurende europees verlof en gedurende tussentijds verlof wordt aan de ofcier betaaldz de gage verbonden aan

de rang, waarin hij is aangesteld.

2. Gedurende privé-verlof zal de ofcier geen gage ontvangen van de datum van afmonstering af, tot aan de datum

van ommekomst van de verlofperiode.

3. De ofcier zal een vakantie-toeslag ontvangen gelijk aan evenveel maal 6% van zijn gemiddelde maandgage plus

f 90,- over het te verrekenen tijdvak als het aantal maanden bedraagt van zijn dienstverband in dat tijdvak met

uitzondering van de perioden van studieverlof.
De vakantietoeslag zal in het algemeen Worden verrekend aan het einde van ieder kalenderjaar, behalve als de dienst-

betrekking op een eerder tijdstip eindigt, in welk geval de verrekening op dat tijdstip plaatsvindt.

4. Aangezien de vakantietoeslag is begrepen in de uitkeringen krachtens de Ziektewet en de Wet op de Arbeids-

ongeschiktheidsverzekering bestaat geen recht op deze toeslag jegens de maatschappij over de dagen Waarop genoemde

uitkeringen Worden toegekend.

Artikel 13: gage indien de ofcier reist

Indien de ofcier 1-eist om met europees verlof te gaan of daarvan terug te komen, of om andere redenen in opdracht

van de maatschappij, zal hem Worden uitbetaaldz de gage, verbonden aan de rang, waarin hij is aangesteld.
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Artikel 16 lid 6

Voor elk jaar actieve dienst volbracht na 1 mei 1968 zal verlof Worden toegekend op basis van:
a) 108 kalenderdagen voor de hoofdwerktuigkundige
b) 105 kalenderdagen voor dc eerste stuurman en tweede werktuigkundige
c) 101 kalenderdagen voor de tweede stuurman en derde werktuigkundige
d) 100 kalenderdagen voor de derde stuurman en vierde werktuigkundige met meer dan vijf dienstjaren
e) 99 kalenderdagen voor dc overige ofcieren
Hierbij zullen gedeelten van een jaar proportioneel Worden berekend.
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Artikel 17 A: Verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

1. Over perioden van arbeidsongeschiktheid wordt verlof toegekend op basis van dc verlofsduur genoemd in lid 1

van artikel 17.

2. Tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid zal het eventueel van kracht zijnde verlof Worden opgeschort mits de
arbeidsongeschiktheid langer dan 5 dagen heeft geduurd en mits de oicier de aanvang van de arbeidsongeschiktheid
op de eerste dag heeft gemeld.
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Artikel 26: dienst op zee en zeedienst op dagen van aankomst en/of vertrek

1. Op zee zal onder normale omstandigheden steeds het driewachtenstelsel Worden toegepast.

2. Tijdens zeedienst is de normale arbeidsduur per etmaal, zaterdagen en zondagen inbegrepen, 8 uren; voor oicieren
ingedeeld bij de zeewachten vermeerderd met de tijd nodig voor het overgeven van de wachten en het invullen der jour-
nalen en hetgeen verband houdt met de navigatie en de veiligheid van schip, lading en/of opvarenden. De normale
arbeidsduur vangt aan op het tijdstip, waarop voor het eerst in het etmaal werk wordt gevorderd; zij eindigt zodra
8 uren werk zijn verricht.

3. Indien tijdens de normale arbeidsduur op:
a. werkdagen, geen zaterdagen, tussen 0 uur en 6 uur of tussen 18 uur en 24 uur;
b. zaterdagen, tussen O uur en 6 uur of tussen 12 uur en 24 uur;
c. zondagen;

ander werk wordt gevorderd dan de in lid 4 genoemde werkzaamheden, wordt een toeslag gegeven.

Deze toeslag bedraagt per uur in de gevallen genoemd onder a en b 60% van de uurverdienste; in het geval onder
c 100% van de uurverdienste.

4. De in het vorige lid bedoelde Werkzaamheden zijn:
a. hetgeen nodig is voor en verband houdt met het waarnemen en overgeven van de wachten en het invullen van dc

journalen;
b. hetgeen verband houdt met de navigatie en de veiligheid van het schip, lading en/of opvarenden;
c. hetgeen nodig is voor en verband houdt met aankomst en/of vertrek en het embarkeren en/of debarkeren van passa-

giers, mail en bagage;
d. hetgeen naar het oordeel van de gezagvoerder nodig is voor de goede gang van de huishoudelijke zaken aan boord.

Artikel 27: berekening toeslaguren

De berekening van de toeslaguren zal per half uur geschieden.

HOOFDSTUK VI

Overwerk

Artikel 28: hetgeen als overwerk geldt-overwerktarieven

1. Overwerk is werk dat, onverminderd het bepaalde in artikel 29, verricht wordt:
a. nadat de normale arbeidsduur per etmaal is volbracht;
b. op een binnenkomend schip op zaterdag na 12 uur of op zondag, na het ogenblik van behoorlijk gemeerd liggen.

2. Voor een uur overwerk wordt betaaldz
a. op maandagen t/m zaterdagen 12 uur:

voor elk der eerste 2 overuren, 135% van dc uurverdienste;
voor elk der volgende overuren, 150% van de uurverdienste;

b. op zaterdagen na 12 uur:
voor elk der overuren, 150% van de uurverdienste;

c. op zondagen:
voor elk der overuren, 200% van de uurverdienste.

3. De berekening van het overwerk geschiedt per uur, waarbij een overblijvend gedeelte van een uur geldt voor een

vol uur behalve wanneer de werkzaamheden Worden verricht in onmiddellijke aansluiting aan de normale arbeidsduur.
In dit geval wordt de voortgezette arbeid berekend per half uur waarbij een overblijvende periode van minder dan 30

minuten geldt voor een half uur.
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Artikel 29: hetgeen nimmer als overwerk geldt

Ongeacht de bepalingen van de overige artikelen van dit reglement zullen nimmer als overwerk gelden:

a. de tijden besteed aan de z.g. havenwachten voor de stuurlieden en dc z.g. stille wachten voor de Werktuigkundigen.

b. Werkzaamheden, noodzakelijk voor het behoud van schip, lading en/of opvarenden, ter beoordeling van de gezag-
voerder.

c. werkzaamheden voor het houden van sloepenrol en sloepenexercitie, brandrol en/of exercitie met dc brandb1us-
middelen.

d. extra werk voor douane, quarantaine- of andere gezondheidsmaatregelen.

e. Werk van de stuurlieden voor de plaatsbepalingen van het schip.

f. het normale-incidente1e-toezicht op de gewone onderhoudswerkzaamheden, die de scheepsgezellen verrichten en
het normale-incidentele-toezicht, nodig bij de gewone gang van zaken aan boord, hetwelk de ofcieren uit hoofde
van hun funktie behoren te houden.

g. werkzaamheden als radio-ofcier, zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement.

Artikel 30: ,,tijd voor tzjd” verrekening

1. Voor overwerk kan ,,tijd voor tijd” verrekening plaatsvinden echter alleen voor studiedoeleinden.

2. Indien de ofcier overwerk in ,,tijd voor tijd” wil reserveren zal hij dit telkenjare per 1 januari schriftelijk aan de
maatschappij mededelen, middels een door de maatschappij te verstrekken formulier.

3. De per 1 januari gemaakte keuze is niet voor herroeping vatbaar, in het geval van ontslag zal het gekweekte tegoed
echter contant Worden afgewikkeld.

4. Bij verrekening van het overwerk-tegoed wordt de op dat moment bepaalde geldelijke waarde van het tegoed voor
elke Werkdag (inclusief de zaterdagen) vrijaf verminderd met:

7/6 >< dc op het moment van uitbetaling geldende daggage, bedoeld in artikel 2, vermeerderd met f 3,—-.

5. Bij verlening van ,,tijd voor tijd” zal de verlofgage van de ofcier doorlopen.
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Artikel 25: haven- ofstille wacht

1. De ofcier zal als regel gemiddeld niet meer dan één derde der haven- of stille wachten verrichten.

2. Het verrichten van haven- of stille Wacht op zondagen zal met een werkdag vrijaf Worden gekompenseerd.

3. Per rondreis wordt bezien of door de oicier meer dan één derde van de haven- of stille wachten Werd verricht,
eventueel meerdere havenwachten Worden gekompenseerd met een vergoeding van 12 maal 75% van de uurverdienste

Op pag. 25 inplakken:

53 Siaoe 1 1 — ~ — 1 - — ~ 1

54 Musi — 1 ~ — — — 1 — ~ -
55 Str. Agulhas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R01 54 55 53 53 50 54 54 53 55 101
Bovenrol 14 17 21 21 — 14 19 24 22 —

Totaal 68 72 74 74 50 68 73 77 77 101
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