is ENIGE extra bemanningslid
doel: de voorbereiding aan de deelname aan de opleiding voor de functie roerganger

Matroos in opleiding - heeft een Vaarbevoegdheidsbewijs van matroos

Voorwaarden:

is in opleiding

doel: de nodige vaartijd behalen om de VVB roerganger te bekomen

Roerganger in opleiding - heeft de opleiding Roerganger voltooid en is geslaagd

Motorist 750kW in opleiding - heeft de opleiding motorist 750kW voltooid en is geslaagd

doel: de nodige vaartijd behalen om de VVB Motorist 750kW te bekomen

maximum 15 vissers tot 30 juni 2019
maximum 100 dagen per visser

Aan boord

'matroos'

functie aanduiden voor Matroos

'extra leertijd matroos'

Loonadministratie
Aan boord

Besox - loonadministratie

Ingave zeereizen

'matroos'

functie aanduiden voor Roerganger

'Roerganger extra leertijd'

Loonadministratie
Aan boord

'matroos'

functie aanduiden voor Motorist 750kW
Loonadministratie

CAO leertijd voor vissers

KLASSE A Vissersvaartuigen met een
motor van minder dan 132 kW
KLASSE B Vissersvaartuigen met een
motor van 132 kW tot 221 kW

Tussenkomst Zeevissersfonds in 2019

KLASSE C Vissersvaartuigen met
een motor van meer dan 221 kW

'extra leertijd motorist 750kW'

€129,77
Kustvisserij: €84,35
€201,50
Kustvisserij: €130,98
€201,50
Kustvisserij: €130,98

Voor vissers van 20 jaar en ouder per dag 36.43 euro
Per categorie:
LASTEN

Voor vissers van 19 jaar tot 20 jaar per dag 18.19 euro
Voor vissers tot en met 18 jaar per dag 16.49 euro

1/ Per kwartaal na de dmfa aangifte (na de 15de van de 2de maand na het desbetreffende kwartaal)
wordt door de administratie van het Zeevissersfonds een lijst opgevraagd aan het sociaal secretariaat
BESOX, met de door de rederijen betaalde dagvergoedingen die in het kader van deze cao door de reders
aan de extra bemanningsleden werden uitbetaald.
2/ Deze lijst wordt opgesplitst in vissers met afhouding en vissers zonder afhouding
3/ Van de vissers met afhouding wordt gecontroleerd of ze erkend of ART10 zijn.

Werkwijze voor betaling tussenkomst

4/ Per rederij wordt een subtotaal gemaakt van de code.
5/ Voor deze rederijen wordt nagegaan of ze in orde zijn met hun bijdragen aan het fonds.
6/ Aan de rederijen die in orde zijn met hun bijdragen wordt het totaalbedrag betaald.

Opmerking

Geen cumul mogelijk met tussenkomst Fonds voor Scheepsjongens
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