
Resultatenlijst FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en Tideway B.V.  

1-7-2010 t/m 30-6-2013 

 

 

Bijlage Loon- en Arbeidsvoorwaarden Tideway BV 

 

Resultaten onderhandelingen Tideway B.V., FNV Waterbouw en CNV Vakmensen. 

 

Tussen Tideway B.V. enerzijds en FNV Waterbouw en CNV Vakmensen anderzijds, is het 

navolgende overeengekomen. 

 

1. Looptijd. 

- De rechtspositieregeling Loon- en Arbeidsvoorwaarden Tideway BV wordt aangegaan 

voor het tijdvak 1 juli 2010 t/m 30 juni 2013. 

- De Collective Agreement for Filipino Ratings wordt verlengd voor het tijdvak 1 juli 

2010 t/m 30 juni 2013. 

 

2. Beloning. 

Partijen zijn overeengekomen dat de nettolonen (met terugwerkende kracht) 

structureel als volgt worden verhoogd: per 1 oktober 2012 met 4,0%. De medewerkers 

met een Filipino rating contract ontvangen (met terugwerkende kracht) per 1 oktober 

2012 een structurele verhoging van de lonen van 4,0 %. Daarnaast is afgesproken dat 

in beide genoemde regelingen over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 september 

2012 een eenmalige uitkering over het nettoloon van 3% in oktober 2012 wordt 

gedaan. 

 

3. Structurele eindejaarsuitkering. 

De structurele eindejaarsuitkering wordt met 1% verhoogd naar 2,5% over het 

nettoloon en de verhoogde eindejaarsuitkering zal op 31 december 2012 worden 

uitgekeerd. 

 

4. Pensioengrondslag. 

De pensioengrondslag wordt per 1 oktober 2012 met 4% verhoogd door de bestaande 

factor van 1,3325 waarmee het maximum premieplichtig dagloon in de zin van de Wet 

financiering sociale verzekeringen wordt vermenigvuldigd, vast te stellen op de factor 

van 1,3858. Vervolgens worden de grondslagbedragen vermenigvuldigd met de eerder 

overeengekomen percentages voor de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 functionarissen. 

 

5. Internetfaciliteiten. 

Door het aanbieden van internetfaciliteiten aan boord van schepen blijft de sector 

aantrekkelijk voor werknemers die in hun sociale contacten veelvuldig gebruik maken 

van internet. Partijen onderkennen dit belang. Tideway B.V. spreekt de intentie uit om 

zoveel als (kosten)technisch mogelijk is internetfaciliteiten aan boord ter beschikking 

te stellen aan werknemers. Tideway B.V. zal hierover gesprekken voeren met de 

werknemers. 

 

Aldus overeengekomen te Breda op 10 oktober 2012. 
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