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ONDERHANDELINGSRESULTAAT 

CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel werkzaam in de Waterbouw 2014-2015 

LooDtiid 

Partijen zljn een CAO overeengekomen met een looptijd van één jaar, te weten van 
1 april 2014 tot en met 31 maart 2015. 

Beloning 
Partijen zijn overeengekomen dat de lonen per 1 april 2014 structureel worden verhoogd met 

Structurele eindeiaarsuitkerina 
De structurele eindejaarsuitkering wordt in 2014 met 0,5% verhoogd en vastgesteld op 3% 
over het bruto jaarloon en zal uiterlijk op 31 december 2014 worden uitgekeerd. 

Vergoedingen en toeslagen 
Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de 
artikelen 17, 26, 27 en 29 worden verhoogd met 5% per 1 april 2014. 

Reiskostenvergoeding en reistijd O P het werk 
De reiskostenvergoeding als genoemd in artikel 25.4 wordt verhoogd van € 0,39 naar € 0,40 
per km. 
CAO-Partijen zijn verder overeengekomen om in het kader van artikel 1.6 de reistijd tussen 
twee werkplekken overdag te vergoeden. 

Snipperdagen 
De volgende verplichte snipperdagen zijn aangewezen in het vakantiejaar 2014/2015: 
30 mei, 29, 30 en 31 december 2014. 

Duurzame fnvesterings- en vitaliteitsagenda 
In het kader van de protocolafspraak uit 2013 met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, 
zijn CAO-Partijen overeengekomen om een gezamenlijke inspanning te verrichten om vanuit 
een praktische insteek een pilot uit te werken aan boord van een klein en groot stationair 
schip ter verbetering van het eetgedrag aan boord. 

Protocolafspraak Werkloosheidswet 
CAO-Partijen hebben een protocolafspraak gemaakt om na ommekomst van het SER-Advies 
WW medio 2014 en de eventuele bemerkingen van de Stichting van de Arbeid overleg te 
voeren over betreffende private aanvullende verzekeringen op CAO-niveau, onder andere 
over de huidige hoogte, duur en opbouw van uitkeringen. 

Afspraak voor het op peil houden van de certificaten van werknemers tijdens 
werkloosheid om hen te behouden voor de waterbouwsector 
CAO-Partijen zijn overeengekomen om in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw de navolgende regeling op te nemen: 

Een werknemer in de waterbouwsector kan tijdens werkloosheid een aanvraag doen bij het 
O&O-fonds Waterbouw om zijn vaarbevoegdheid en andere benodigde certificatedop peil te 
houden. 
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Door het bestuur van het O&O-fonds Waterbouw worden de volgende voorwaarden gesteld 
waaraan moet zijn voldaan alvorens een tegemoetkoming in de kosten zal worden verleend. 
Deze voorwaarden zijn: 

• De aanvrager moet in de v i j f jaar voorafgaand aan de aanvraag overwegend 
werkzaam zijn geweest in de waterbouw; 

• De aanvrager moet - voor zover zijn functie dat vereist - medisch goedgekeurd zijn 
voor de waterbouw; 

• Het bestuur van het O&O-fonds beoordeelt of de aanvrager In aanmerking komt voor 
een vergoeding van de kosten; 

• De aanvrager komt gedurende een periode van drie jaar in aanmerking voor een 
tegemoetkoming in de kosten voor een cursus / opleiding / training die hem tijdens 
werkloosheid behoudt voor het werken in de waterbouw; 

• Een aanvraag om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen, moet worden 
ingediend door middel van een bij het O&O-fonds verkrijgbaar aanvraagformulier vóór 
de start van de betreffende cursus; 

• De tegemoetkoming in de kosten valt onder de € 1.000,— regeling van het fonds en is 
afhankelijk van het beschikbare budget. 

Participatie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
CAO-Partijen zijn overeengekomen dat de bedrijven in de sector een inspanningsverplichting 
zijn aangegaan om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt (Wajongers) in dienst te 
nemen en/of werkervaringsplaatsen aan te bieden. Het gaat hierbij om functies aan de wal of 
kantoor, niet aan boord van schepen. 

Dit onderhandelingsresultaat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen en 
achterban van de CAO-Partijen. 

Aldus overeengekomen. 
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