
Cao voorstellen Svitzer Euromed  

 

1. Looptijd 

Wij stellen voor een cao af te spreken met een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019. Afhankelijk van de inhoudelijke afspraken zijn wij bereid een langere looptijd 

overeen te komen. 

 

2. Salaris  

Naast de automatische prijscompensatie stellen wij een structurele kosten compenserende 

loonsverhoging van 3% op jaarbasis voor. Tevens dienen alle nominale bedragen in de cao met 

hetzelfde percentage verhoogd te worden.  

 

3. Eenmalige uitkering  

Om de waardering voor de bijdrage van de medewerkers aan het herstel van de financiële positie 

van de onderneming tot uitdrukking te brengen zal er in november 2019 aan de werknemers een 

éénmalige uitkering van € 1250,- bruto worden uitgekeerd. Medewerkers in deeltijd ontvangen deze 

uitkering naar rato.  

 

4. Betaling arbeidsduur  

Per 1 januari 2019 dient de arbeidsduur in de cao vastgelegd te worden op 49 uur per week, 

gebaseerd op 7 dagen van 14 uur per dag werken en 10 uur aaneengesloten rust. De arbeidsduur van 

49 uur dient volledig betaald te worden.  

 

5. Duurzame inzetbaarheid 
In verband met de fysieke belasting van het werk zal Svitzer Euromed aan werknemers extra vrije 
uren met behoud van loon toekennen. Deze regeling ziet er als volgt uit: 

 

Bij 45 jaar   16 uur 

Bij 50 jaar   28 uur 

Bij 55 jaar   42 uur 

Bij 60 jaar   98 uur 

Bij 62 jaar  126 uur 

Vanaf 65 jaar  140 uur 

 

6. Extra vrije uren 

Alle werknemers hebben recht op 48 uur extra verlof op jaarbasis (herleving oud recht uit 2013).  

 

7. Scholing 

Svitzer Euromed zal de Manilla-training en de cursussen die hier onder vallen vergoeden op basis van 

14 uur. Dit betekent dat wanneer de werknemer deze training in zijn vrije week gaat volgen, deze 

trainingsdag, ongeacht de duur van een training, met 14 uur vergoed wordt. Deze vergoeding geldt 

ook voor werknemers die in opdracht van de werkgever een cursus moeten volgen of werknemers 

die een opleiding volgen om hun vaarbevoegdheid te behouden.  

 
8. Inhuur 

Svitzer kan per boot maximaal één inhuurkracht inzetten, in de functie van matroos, machinist en 

kapitein. Voor de inhuur van een kapitein dient de opleidingscommissie hier goedkeuring aan te 

geven.  

 

 



9. Werkgelegenheid 

Svitzer garandeert, behoudens disfunctioneren, de werkgelegenheid voor een periode van 5 jaar 

voor alle cao-medewerkers die op 1 januari 2019 in dienst zijn of cao-medewerkers die na 1 januari 

2019 in dienst komen en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Tenzij de daling 

van het volume (uitgedrukt in een jaarvolume) meer dan 30% in Nederland daalt ten opzichte van 

het gerealiseerde volume in het voorafgaande jaar. In dat geval zal eerst overleg tussen werkgevers 

en de bonden plaatsvinden alvorens maatregelen worden getroffen.   

 

10. Veiligheid 

Met het oog op de veiligheid aan boord dienen de werknemers die in dienst zijn bij Svitzer Euromed 

of in dienst treden, de Nederlandse taal te beheersen.  

 
11. Reparatie derde WW-jaar  

Svitzer zal uitvoering geven aan de Regeling Private Aanvulling WW en WGA in lijn met de afspraken 

hierover in de Stichting van de Arbeid, dus herverzekeren bij Stichting PAWW (Stichting Private 

Aanvulling WW en WGA).  

 

 

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om gedurende de onderhandelingen voorstellen toe te 

voegen, te wijzigen of in te trekken.  

 

 

 

 

 


