
Protocol inzake het Dienstdoen in Gevarengebieden

CAO- partijen hebben het Protocol inzake het Dienstdoen in Cevarengebieden dat was
verlerrgd tot 30 septemtrer 2020 geëvalueerd. Besloten is het protocol tot 30 scptember'2021 te
verlengen,

Hieronder voigt de tekst van het verlengde protocol.

Artikel I -Aanleiding
Paltijen wensen in het kadsr van een goecl, integraal HRM-beleid ten behoe ve varr ele

zeevarenden een gedragscode op te stellen over het dienstdoen in gev*rengebieden,

Àrtikel 2 - Werkingssfeer
Dit plotocol is van toepassing op zeevarenden, inbegrepon stagiairs, die onder de werkingssfeer
van een Nederlanclse CAO vallen en werkzaam zijn op Nederlands gevlagde schepen.

Partiisn docn de aani:eveling om het geste{de in dii protocol eveneens van toepassing te iaten
zijn op Nedertrandse zeevarenden in dienst van een Nederlandse werkgevel die hun
werkzaamheden veuichten op schepen onder niet-Nederlandse vlag.

Àrtikel3 - DeÍinities

3.1 Algemene delinitie van eefi gevorengehied
Indien van een ze{kust)gebied of haven in de irtelnationale rnaritiemc l}ers wordt aangegeven
dat voor een langere perir:de een hoog ri^sieo voor schip, lading en bemanning bestaat, waarbij
factoren als een negatief reisadvies, een verhoogrÍe verzekeringspremie of een cornbinatie
daarvan eveneens een aanleiding kunnen zijn, kan één der partijen bij de CAO een gemotiveerd

'rerzoek doen om als paltijen bij de CAO onverwi.ild in vergadering biisen te komsn om esn
gemeenschappelijk besluit te nemen over het al dan niet vaststellen van eon gevarengebied.
Indien een dergelijk gevarengebied wordt vastgesteld, dan zal daarbij onderscheid gemaakt
worden tussen bestemrningsgebieden en dooryaargebieden.

i"2 SpeciJïeke deJinitie v{rn een gtvuarlijk heslemntingsgebied
Een gevaarlijlt bestemmingsgetried is een gebied waar een schip naar toe vaafi als
bestemrning van eefl reis, bijvoorbeeld naar een laad- of ioshaven. De geogralischs begrenzing
van het bestemmingsgebied wcrdl aangegeven door rniddel van soördinaten, dan wel cluiciclijk
r:msc htevcn bestemrningsha vcns,

3.3 Specifieke definitie wtn een geyilwl$k doorwr«rgebied
Een gevaarlijk doarvaargebied is een gebied waar een schip rtroorheen vaarl onderweg naar
een bestemming/bestemmingen. Ile geografische hegrenzing van het doorvaargebied wordt
aangegeven door middel van coördinaatlijnerr, t.w. één lijn dis het schip overschrijcit ais dezr
het doorvaargebied invaart en één die het schip overschrijdt als deze het gebicd weer verlaat,
Ornvaren is (operationeel) niet mogelijh"

3.4 Begin- en einddilum vasístelling gevurengelsied
Zowel voor ecn bestemmingsgebied als voor een doorvaargebied wordt vastgesteld war de
begin- en einddatuln is van de aanduiding als gevarengebied waarbij gcldt dat de duur van
aanduiding van een doot'vaar- of bestemmingsgebied maximaal eeri halfjaar bedraagt" Ten
behoeve van evaluatiedceleindcn wordt schriftelijk vastgelcgd waarorn is besloten cen
bestemmiugs- of doolaargebied als gevarengebied aan te duiden.

Pagina 1 van 4



intlicn één der partijen bij dit plotocol wenst dat cen doorvaar- of beslemmingsgebied ook nÉ

de periode van e<;n lialfjaar als gevarengebied blijft gekÍen, iian moet deze partij bij dr andere
padij een daartoe strehkend gemotivserd verzoek indienen, e.e.a. confolrn lid I van dit artikel.

Artikel 4 - Uitwerking gevarerlrcgelirg voor eer gevaarlijk hestemmingsgebied

4.1 Uitgangspunlen
Vool de taepasse lijkheid van een gevaarliik besternmingsgebied dient onderscheid te worden
aangebracht in :

a. esn aankondiging van de reder aan de zesvarend* in een ver'lofperiode van plaat.sing op eeö

schip dat het betreffende gevaarliike lrestemmingsgebied zaI aandoen (meesïal lijnvaart).
Van toepassing zijn de artikelen 4,2 en 4.3;

b. een onverwachte en niet van tc vorcn bekende situatic dat het schip het betreffendc
gevaariijke bestemmingsgebied zal aan doen (meestal wilde vaart). Van toepassing zijn de
artikeien 4.?,4.3 en 4.4;

c, een verwachle en van te vorsn bekende situatie dat het schip het betrcffende gevaarliike
bestemrningsgebied zal aan doen (mucstal lijnvaar't). In dit geval zijn rle artikslen 4.3 en 4.4
nlct van tcepassing.

4. 2 Infa rrnttie en veí I ig h ei ds ma otregel en
Indien een rederij het voornerlen heeft om een schip te dcen vàren naar een zee(kust)getried
en/of haven en clit gebied geldt als esn gevaariijk bestemmingsgebie d als weergegeven in
arlikel 3, dan zal hij de zeevarenden die het aangaat zo spoedig rnogelijk infor;'neren De rederij
zal daarbij op basis van de hem ter beschikking staande informatie ccn zo reeel mogelijk beeld
schctsen van de mogelijke resterende risico's nà het nemen van beveiligingsmaatregelen. De
redelij zal de bemanning instrueren welke beveiligingsmaatrsgelen {security) el genomsn
moeten worden. Ileze beveiligingsmaatregelen kunnen onder rneer het voigende bevatten: het
zo kott mogelijk houden yan de verblijfsduur van het schip in heï bestemrningsgebied,
instructies in de haven conforrn ISPS, het niet of zo rnin mogelijk aan wai gaan, het treffen van
technische maatregeien aan boord van het schip, enzovoorts.

4"3 Afiossing en pladsing yan x,eeyarenden
Inilien de zeevarende nadat hij de informatievoorziening en de beveiligingsinstructies heeft
ontvangen van opvatting is dat hij het niet verantw,ccrd vindt onr in het bestemÍningsgebieC te

'rr'stken, dan maakl hij dat in een zo vroeg mogeiijk stadium aan de lederij kenbaal en
tenminste op cen dusdarrig tijdstip dat de rederij er al het rnogelijke aan kan doen om de
zeevat'ende vanuit verlof elders te plaatsen dan wel nog yool vefirek uit de laatste hayen
voordat het schip het gevaarlijke besternmingsgebied ingaat af te lossen. De aflossing mag de

operationele inzet van het schip niet negatiefbeinvloeden. De betrokken zeevarende zal door de

rederij na aflossing eveneens elders worden geplaatst dan wel ander passend werk woriien
aangeboden. Indien bij de eigen werkgever geen plaatsingsmogeiijkheden zijn, dan zal de

zeevarende, ongeacht het errentueel gestelde in de individuele arbeidsovelecnkcmst, ai dan niet
yia [ussenkornst var een maritiem uitzendbureau, worden geplaatst bd een andele werkgever
(van werk naar werk), Indien er geen altelnatieve mogeiijkheden zijn vool tcwer*stelling, zal
de zeevarende eelst verlolgenieten indien hij nog verlofsaido heelt staan, Indien de zeevarende
zelf geen verlof tegoeri meer heeft, dan z.al de zeevarende extra verlof worden verleend voor
een periode van n:aximaal I maand, tegen ecn veryoedirrg van 7Sa/o van het (maxirnurrr-)
dagloun-ww. In deze peliode rnoeten rle lederij eu de betrolcken zeevalende een dcfinitieve
oplo.ssing vinden.
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4,4. Geen uflossing zeewtïendefi
Indien een zeevaiende niet tijdig heelt aangegsven dat hij het niet verantwoord vindt orn in hel
trcstemmingsgebied tc werken, dan is het ter+,erhstcllen yan ssn aflosscr rjoclr de rederi.j
redelijkeLwijs niet meer mogelijk. In dat geval zal de zeevarencle zijn dienst aan boord rnoeien
blijven verlullen, Indien de zeevarende geen dienst mecr wii doen, dan kan dat
arbeidsvoorwaardelijke consequenties hebi:en. Een oordeel over het al dan niet "tijdig kenbaar
rnaken" kan dool zowel de zeevatende als de rederij worden voorgolegcl aan ccn docrl partijen
bii de CAO in te stelien commissie. Beoordeling van het begrip "ti)dig" rnoel in samenhang
worden gezien met de operationele mogelijkireden tot aflossen c.q, de rnogelijkheid orn een
afloshayen aan Íe dcen.

Artikel 5 - Uitrryerking gevarenregeling yoor esn gevaarlijk doorvaargcbied

5" 1 Uilgmgspunlen
Yoor de toepasselijkheid van een gevaarlijk eloorvaargebied dient qnderscheid te worclen
aangebmcl'rt in;
a. eeu aankonctiging van de reder aan de reevarende in een veriof@riode van piaatsing op esn

schip dat door het betreffende gevaarli-ike doorvaargebied heen zal varell (meestal lijnvaart),
Van toepassingzijnde altikelcn 5,2 en 5.3;

b. een onverwachte en niet van [e voren bekends situatie dat het schip dc*r l'ret betreffende
gevaarlijke doorvaargebied heen zai varen {meestal wilde vaart). Van toepassing zijn de

arlikelen 5 .2, 3.3 en 5.4;
c. {:en verwachte en van te vorcn bekende situatie dat het schip door het bctreffende gevaariijke

doorvaargehied heen zal varen {meestai lijnvaart). ïn dit gevalzijn de artikeien 5.3 sn 5.4
p§ van toepassing.

5. 2 Inform«l ie en vei I igh eids muotregel en
Indien een rederij het voomemen heeft orn een schip te doen yaren door een gevaerliik
rloorvaargebied, als aangegeven in artikel 3, rlan zai hi.j de zeevarenden die het aangaat zo
spoedig mogelijk ínfirrmsren De rederij zal daarbij op basis van de hem ter beschikking staande
informatie een zo reëel mogelijk beeld schetsen van de mogeiijke resterende lisico's n6 het
nemen van beveiligingsmaetregelen. I)e rederij zal de bemaming instrueren welke
beveiiigingsmaatiegelen (secririty) er genomen moet€n wordcn. Deze beveiligingsmaatregelen
kunnen ondet'meer het volgende bevatten: routering van het schip, mogelijke escorte van het
schip, het trcfïen van technische maatregelcn aan boord, enzovoolts.

5.3 AJío.rsing en pla*Ísing van reevarcnden
Indien de r.eevarende nadat hij de informatievoorziening en cie beveiligingsinstmcties heeft
ontvangen van opvatting is dat hij het niet verantwoord vindt om in het doorvaargebied te
wet'ken, dan maakt hij dat in ecn zo vroeg mogelijk stadium aan de rederij kenbaar err

tenminste op €en dusdanig tijdstip dat de reder'1i er al het mogelijke aan kan doen om de
zeevaret:de vanuit verlofelders te plaatsen dan wel nog voor veÍrek uit de laatste haven
voordat het schip het gevaarlijke doorvaargebied ingaat af te lossen. De aÍlossing mag de
opetationele inzet van het schip niet negaticfbeinvloeden. De betrokken zeevarsnde zal door de
redelij na aflossing sveneens clders worden geplaatst dan wel ander passend wert< ,,vorden

aangeboden. Indien bij de eigen werkgever geen plaatsingsrnogelijkhecien zijn, dan zal de
zeevatende, ongeacht het eventueel gestelde in de individuele aLbeidsovereenkomst, al dan nict
via tussenkomst van een maritiem uitzendbureau, worden geplaatst bij een andcle werkgever
(van werk naar werk). Indien er geen alternatieve rnogelijhhcden zijn vool tewcrkstelling, zal
de zcevarend$ eerst verlofgenieten indien hij nog verlofsaldo heeft staan, Indien de zeevarende
zelfgeen velloftegoed meer heeft, dan zal aan de zeevarende extra verlof,worclen vcrleend
voor eeÍi periode van tnaxinraal I maand, tegen cen vrrgoeding van 7SYo van het (maximum-)
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dagloon-ww. {n deze periode rnocten de lederij en de betrokken zeevarende een definitieve
aplossing vindeir,

5,4 Geex atlossing zeewtrenien
Indien een zoeyarende niet tijclig heeft aangegeven clat hij het nier verantwoot'd vindt om door
het gevaarlijke doowaargebied heen te varen, dan is het tewsrkstellen yan eon aÍlosser door de

rederij [rede]ijkerwijsl niet meer mogelijk. In dat geval zal de zeevarende zijn dicnst aan boord

moeten blijven vervullen. Índien de zeevarende geen dienst rneer wii dnen, dan kan dat
aràeidsvoorwaardelijke consequenties hebben. Een oardeel over het al dan niet "tijdig kenbaar

maken" kan dool zowel de zeevatende als de rrclerij rvorden voorgelegd aan een dool paitijen
bij de CAO in te stellen commissie. Beoordeling van het begrip "tddig" moot in samenhang

worden gezien met de operationele mogeliikheden tot aflossen c.q. de mogelijkheid om een

afloshaven aan te doen.

Artihel 6 - Oorlogstoeslagregeling
Dit Protocol laat onverlet de rechten zoals neelgelegd in de Oorlogstoeslagregeling confbrrn de

CAO. Indien een besluit woldt genomen om een gebied tot scn gevarengebied te verklaren,
wordt er geen besluit genomen cver het al dan niet ';erklaren van een gebied tot een

oorlogstoeslaggei:ied. Daar is esn apart besluit op grond van de Oorlogstoeslagregeling
conform de CAO vool nodig. Indien echter partijen bij de CAO een bepaald zeegebied tot
oorlogstoeslaggebied verklaren, clan is het tevens tot gevarsngebied verl<laard en is dit Protocol
van toepassing. Dit Protoco[ laat teyens onverlet de rechten die de zeevarende heeft op grond

van artikel 7:727 BW.

Artikel T - Aansluiting bij overige (internationale) concernregels
Indien één van de betrokken reders bij deze overeenkomst dsel uit maakt van een internationaal
cöncern, dat terzelfder tijd of in de nabije toekomst een gelijkwaardige regeling overeenkomt
voor zeevarenden die dienst doen binnen het concem, dan is het voor deze rederi.j mogelijk om
de beteffende concernrichtlijnen te volgen.

Artikel 8 - Looptijd en eyaluatie protorol
FIet protocol wordt met ingang van I olctober 2A2§ verlengd voor een periode van éétr jaar en

eindigt van rechtswege op 30 september 2021. Partijen zullen vóór de einddatum het protocol
evaluercn en overleggen ofen zo ja, voor welke periode, het protocol na de hiervoor genoemde

e indr{atum kan worden voortgezet.

Fartijen zullen de werking van het protccol rcgelmatig evalueren, Indien één der partijen
daartoe de wens kenbaar maakt, komon partijerr onverwijld in vergadering bijeen om de situatie
te bespreken. Indien de situatie met betrekking tot gevaari.ijke gebieden in de toekamst mocht
verbeteren, kunnen partijen besluiten de regeling tussentijds aan te passsn of te beëindigen. Na
evaluatie kunnen partijen besluiten het
gewijzigd vooït te zetten.

voor een nader te trepalen periode al dan niet

Rctterdam, seprember 2020

Nautilus lntEmational

van Werkgevers
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