Eindbod CAO voor het ZEEVISBEDRIJF 2022-2023
Partijen bij de cao voor het Zeevisbedrijf:
1. De Redersvereniging voor de Zeevisserij; en
2. De Nederlandse Bond van Haringhandelaren; en
hebben op 1 juli 2022 de navolgende aanpassingen in de CAO voor het Zeevisbedrijf als een
eindbod voorgelegd:

Looptijd (artikel 33)
-

De CAO voor het Zeevisbedrijf heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2023 (24 maanden).

Loonstijging en stijging vergoedingen en verstrekkingen
De functielonen uit artikel 7 en de feitelijke lonen van werknemers, alsmede de vergoedingen
en verstrekkingen onder de cao worden als volgt verhoogd:
-

1 juli 2022 3%
1 januari 2023 3%

Eenmalige ‘energiebonus’
Een eenmalige energiebonus ter grootte van EUR 1.000,00 bruto voor iedere werknemer. Voor
werknemers in parttime dienstverband worden de eenmalige uitkering pro rata aangepast.
Pensioen
De pensioenpremie voor de deelnemers aan de Pensioenregeling Zeevisserij zal worden
verhoogd:
-

per 1 januari 2023 met 2,01%-punt naar 18,65% ten laste van de werkgever.

Financieel advies
Werknemers kunnen vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd eenmalig een vergoeding
van maximaal € 750 uit het Sociaal fonds kunnen krijgen voor een persoonlijk financiële scan
met betrekking tot hun pensionering.
Werkgroep arbeidstijden
In een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers zal een voorstel aan
CAO-partijen worden uitgewerkt waarbij de volgende onderwerpen in ogenschouw worden
genomen:
• 2-ploegensysteem
• Arbeidstijden
• Overwerk en overwerk 55-plussers
• Overwerkbetaling
• Dagvensters
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•
•
•
•
•

Loongebouw (functiegroepen, functielonen en jeugdlonen)
Zaterdag en zondag arbeid
Bonus-malusregeling
Tijd voor tijd
Compensatie werken op een feestdag

Werkgroep duurzame inzetbaarheid
In een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers zal een voorstel aan
CAO-partijen worden uitgewerkt waarbij de volgende onderwerpen in ogenschouw worden
genomen:
• Bedrijfsregeling AOW RVU
• Generatiepact
PAWW
De aansluiting bij de PAWW voor de periode van vijf jaar wordt door CNV Vakmensen in de
richting van SPAWW herbevestigd.

Eindbod CAO Zeevisbedrijf 2022-2023 voorgesteld op 01-07-2022

Pagina 2 van 2

