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ARBEI DS voomvAARDEN
1.
Wij delen U mede, dat wij met de Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart overeenstemming hebben bereikt over
eea aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de tussen
de Federatie en ons bestaande collectieve arbeidsovereenkomst.
Deze overeenkomst wordt verlengd van 1 mei 1973 tot en met 30
april 1974.
2.

De nieuwe arbeidsvoorwaarden zijn:
Gages
a)

De per 30 april 1973 geldende gages worden op basis
van verhoging van de indexcijfers van kosten van
levensonderhoud over de periode september 1972/maart
1973 verhoogd met 3.6%.

b)

De gages worden ingaande 1 mei 1973 verhoogd met
2.75%.

e)

De gages zullen per 1 november 1973 en per 30 april
1974 een verdere verhoging ondergaan, welke verhogingen gelijk zullen zijn aan het positief procentuele verschil in de kosten van levensonderhoud
volgens het door de C.B.S. berekende prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen in de perioden maart 1973/september 1973,
respectievelijk september 1973/maart 1974, onder
aftrek van een z.g. drempel welke per 1.11.1973
0.5% bedraagt en per 30.4.1974 0.25%.

d)

Alle hierboven genoemde procentuele verhogingen
worden op de hierboven vermelde tijdstippen ook
toegepast op andere in het reglement in geld uitgedrukte emolumenten, behalve op het fiscale
voedinggeld, de toelage eerste uitrusting, bijdrage
in de ziek-teko-s-te-nverzeke-ring en vergoeding voor
werk- en dienstkleding. Op de minimum vakantietoeslag zullen slechts de onder 2 c) genoemde gageverhogingen worden toegepast.

Verlof
a)

Ingaande 1 mei 1973 zal voor elk jaar aktieve
dienst, volbracht na 1 mei 1973, het europees
verlof worden uitgebreid met 2 kalenderdagen.

b)

Ingaande 1 mei 1973 zal het verlof bij tijdelijke
bekleding van een walbetrekk.ing in Nederland of bij
aanbouw in Europa met 2 kalenderdagen worden
verhoogd.
Deze regeling is ook van toepassing voor diegenen
die gedetacheerd zijn a an de wal in het vaargebied.

Periode van aktieve dienst
De uitzendperiode va n Hoofdwerktuigkundigen, van wie
het gezin niet voor re kening van de maatschappij is
uitgebracht, wordt gebracht op 5 maanden; deze regeling
is eveneens van toepassin g op offi cieren, die 15 jaren
of meer in dienst van de maatschappij zijn.
-2-

of

1

- 2 -

Vakantietoeslag
De vakantietoeslag wordt verhoogd to t 7.2%, echter met
een minimum van f. 1050.- per jaar.
Indien niet gedurende het gehele te verrekenen jaar
recht op vakantietoeslag bes t aat, zal het uit te keren
bedrag pro rata worden bereke nd. De verhoging van de
vakantietoeslag zal niet in mindering worden gebracht
op de balansgratificatie.
Ziektekostenverzekering
Met ingang van l mei 1973 zal aan de officier wiens
gazin in Nederland is gevestigd een bijdrage in de
ziektekostenverzekering worden verstrekt van f. 300.per jaar.
Vergoeding voor waargenomen stille wachten
Met ingang van l juli 1973 zal naast de bestaande
eompeneaties voor op zatermiddag na 12.00 uur of op
zondag waargenomen stille wachten een vergoeding
worden toegekend voor van maandag 00.00 uur tot zaterdag 12.00 uur waargenomen stille J wachten. Deze vergoeding bedraagt 30% van de uurverdienste en zal worden
toegekend voor alle uren van de stille wacht uitgezonderd de uren van de normale arbeidsduur, de uren waarvoor overwerkvergoeding en vergoeding ~onform art.29,
lid 3 van het Reglement Loon- en Arbeidsvoorwaarden,
is verschuldigd.
Behoud van gage na 6 maanden onafgebroken
41.enstdoen in tijdelijke hogere rang
a)

Indien langer dan 6 maanden onafgebroken in tijdelijk hogere rang wordt di enst gedaan, zal na deze
6 maanden de voor die rang vastgestelde ranggage
worden toegekend. Bij terugstelling in de aangestelde rang zal - indien langer dan 6 maanden in
een nogere rang is dienst gedaan - geen teruggang
in gage plaatsvinden, terwijl de verworven rangjaren na promotie tot een hogere rang voor de
berekening van de gage zullen meetellen. De hier
bedoelde onafgebroken periode van 6 maanden wordt
geacht niet te worden onderbroken door:
1)
2)
3)
4)

5)
b)

europees verlof
studieverlof
tussentijdsverlof
verlof tijdens aanbouw
arbeidsongeschiktheid

Indien aan de sub a) genoemde voorwaarden is voldaan, zal de hogere ranggage ook worden behouden
gedurende de onder l t/m 5 in dit punt onder a)
bedoelde perioden.

Studieverlof
In het Reglement Loon- en Arbeidsvoorwaarden zal worden
opgenomen dat, indien de dienst zulks toelaat, de mogelijkheid zal worden opengesteld om voor meer dan ~~n
zeevaartdiploma ononderbroken te studeren.
Bovenrolpercentages
Met ingang van l mei 1973 worden de bovenrolpercentages
van Gezagvoerders, Hoofdwerktuigkundigen, le Stuurlieden,
2e Werktuigkundige~~ 3e Stuurlieden en 4e Werktuigkundigen met 5% verhoog~
Het bovenrolpercentage ''van 3e We.rk:tui.gkundigen--.wordt met
10% verhoogd, terwijl het bovem-o:J...pePcentage van 2e
Stuurlied en onve r and erd blijft.
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-- 3 ·Definitie begrip aktieve dienst
Het begrip ak tieve dien s t wor dt uitgebreid met het
reizen van en naa r h e t va argebied en perioden
"bestemming wac h tend" na a floop van europees verlof
en tussentijds ve r lof buiten Nederland.
3.

De nieuwe gel delijk e loonbestanddelen zijn:

Artikel 4
~asisgages

i- jaar

1199.1228.1278.1317.1373.1405.1489.1565.1632.-

jaar
jaal."
jaar
jaar
jaar
jaar
Be jaar
9e jaa:r

2e
3e
4e
5e
6e
7e

lOe
lle
12A
13e
14e

15e
16e
17e
18e

1701.1766.1838.1888.1973.2031.2102."
2165.2248.-

jaar

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaa!"

19e jaar
20e jaar
2le jaar
22e jaar
23e jaar
24e jaar
25e jaar
en volgende
jaren

2309.2377.2440.2511.2564.2648.2711.-

De leerling etuurman en de leerling werktuigkundige, in het bezit
van het einddiploma van een Hogere Zeevaartaehool, ontTangt een
gage van f. 857.- per maand.
De adspirant leerling stuurman, die niet in het bezit is van het
einddiploma van een Hogere Zeevaartschool, ontvangt een gage van
f. 770.- per maand.
Ranggages

Rang
4e strm./5e
3e strm./4e
2e strm./3e
le strm./2e
hfd. wtk. B
hfd. wtk. c

aantal rang jaren
wtk.
wtk.
wtk.
wtk.

31.-63.228.433.785.1011.-

3L92.254.477. ~

869. -·
1116.-

31.109.296.530.957 .1214.-

34.135.337.576.1060.1302.-

44.169.387.634.1169.1410.-

44.169.387.634.1324.1504.-

Eleetrici~n

Basisgage

ranggage

1422 . 1535.1636.175001860 01952.2060.2164.2272.2374.-

228.254.296.337.387.387.387.387.-

le jaar

2e jaar
3ê jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
7e jaar
8e jaar
9e jaar
lOe jaar

381.387.-

DiElomaverhoging
2e strm.
3e strm.
4e strm.

s I /2e wtk . c
s II/3e wtk. B
s II/4e wtk . B

Artikel 5
A.T.V. toelage

92.75. ·54 •..

2.88% (onveranderd )

Artikel 6
Beheer machinekamer
passagiersschip
vrachtschip 3500 BRT of me er
overige sch epen

794.630 .41L-
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- 4 Artikel 7
Benzineschepen
hfd. wtk.
le e;trm./2e
2e strm . /3e
3e strm. /~•e
4e strm./5e

190.20
wtk.
wtk .
wtk.
wtk.

142.60

96.10
61.70

48.-

Artikel 8
Toelage dienst R.O .
lid l
lid 2 respeeti@velijk
lid

3

12.60
168.- en 226.30
57.20

Artikel 9
ProTiandbeheer

184.60

Artikel 15
Verblijfstoelage
Voedinggeld

9.90
3.80 (ongewijz:lgd 8inde
1.1.1973) .

4.
Aangezien de correctiebladen voor het Reglement Loon- en
Arbeidsvoorwaarden voor Scheepsofficieren eerst later zullen
worden uitgegeven, zullen wij U een voldoende aantal exemplaren
van deze mededeling per scheepstrommel doen toekomen ten behoeve
van de onder U die~ende officieren; deze exemplaren kunnen dan
door betrokkenen bij het in hun bezit zijnde Reglement worden
bewaard.
5.

De nodige eorreetie-bladen voor het Dienstreglement zullen

U zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
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