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Lage organisatiegraad onder werknemers en werkgevers frustreert cao

Lage lonen funest voor aantrekken binnenvaartpersoneel
ROTTERDAM - De binnenvaart kampt, analoog aan de zeevaart, met een gebrek aan goed opgeleid
Nederlands personeel. In de zeevaart is de kernbemanning nog Nederlands. De overige bemanning
is afkomstig uit Rusland, Indonesië, de Filipijnen en Polen. In de binnenvaart wordt steeds vaker
gebruik gemaakt van Tsjechen, Polen en Filipijnen. Dit komt omdat er steeds minder Nederlandse
jongeren willen varen. Voor een deel ligt de oorzaak bij onbekendheid met het beroep. Maar mensen uit de branche zelf denken dat dit vooral komt omdat de lonen niet meer opwegen tegen de
langere afwezigheid van huis en de onregelmatigheid.
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Door Lida Saaij
“Vroeger verdiende ik als
matroos twee keer zoveel als mijn
vrienden aan de wal. Nu verdien
je nauwelijks hetzelfde. Als ik aan
boord zit wordt mijn vrije tijd niet
betaald. Ik mis echter wel twee
stapweekeinden met mijn vrienden”, zegt de een. De ander: ”Er
moet goed betaald worden om
dat niet erg te vinden”. Deze
opmerkingen werden op donderdag 23 juni gemaakt tijdens het
openbare gedeelte van de ledenvergadering van Nautilus International. Dit is de vakbond voor
werknemers in de maritieme sector en omvat zeevaart, binnenvaart, natte waterbouw en het
walpersoneel. Vroeger behartig-

de de FNV de zaken voor het
binnenvaartpersoneel,
maar
enkele jaren geleden is de belangenbehartiging ondergebracht
bij Nautilus. Dit openbare gedeelte draaide om de Nederlandse
maritieme professional in 2021.
Niet dat er nou zoveel binnenvaartmensen in de zaal aanwezig
waren. Een werkgever, een branchevertegenwoordiger, wat mensen uit ‘gemengde’ bedrijven, een
enkele opleider. De zeevaart was
wat beter vertegenwoordigd. En
er waren vooral heel veel gepensioneerden.

de inleiding. Hij bracht op verzoek van Nautilus nog eens
nadrukkelijk zijn conclusies, verwoord in zijn rapport, voor het
voetlicht. “De binnenvaart is
slecht georganiseerd, heeft nul
procent macht en dan wordt je
uitgebuit. Ze krijgt echter wel het
verwijt dat toen de economie in
2007-2008 tot grote hoogste
steeg ze de verladers heeft uitgebuit. Die verladers zijn dan ook
van mening dat pas als alle Mercedessen van boord zijn er met
hen valt te praten”.
Dat de binnenvaart toen de
omvang en de gevolgen van de
Organiseren
crisis duidelijk werden flink herrie
Oud-binnenvaartambassadeur heeft geschopt in de Tweede
prof. drs. Arie Verberk verzorgde Kamer, via de SP en ook gehoor
vond bij het CDA, het zei zo. Dat
veranderde de harde conclusie in
zijn rapport niet dat de overheid
voorlopig niks moet doen. De
binnenvaart heeft goede vakmensen, maar slechte ondernemers. En die 19 grote en kleine
brancheorganisaties, waaronder
twee grote die met elkaar voor de
rechter vechten over subsidie, die
moeten vooral met elkaar om
tafel, net zo lang tot er witte rook
uit de schoorsteen komt. “Die
conclusie viel hard”, erkent Verberk. “De meeste branchevertegenwoordigers zeggen echter ‘je
hebt gelijk’. Een paar niet. Daar
vreest men voor zijn baantje. Als
je één grote bond hebt die
onderhandelt met de verladers
dan heb je macht, dan kun je
onderhandelen. (…) De schippers
werken als paarden, maar ze kunnen niet rekenen. Niemand weet
wat zijn transportdienst werkelijk
Verberk : ’En waar blijft de vakbond met zijn plannen om een
kost. Dus moet men transparanen ander in te vullen?”

•

tie organiseren. En planning,
want daar draait het om. Soms is
er vier dagen nodig voor een reis
die maar 1,5 dag hoeft te duren.
Dat moet anders. Zeevaart gaat
altijd voor op de terminals, vorm
een coöperatie, met een planner,
die wel fikst dat je op tijd onder
de kraan ligt. En wil je geen coöperatie, ga dan als branche
samenwerken. Een brancheorganisatie kan beter onderhandelen.
Je kunt er tien tot honderd keer
meer uithalen. Met een goede
organisatie is er over tien jaar een
gouden toekomst“.

Sociale opbouw
Verberk hoopt dat het clubje,
onder leiding van Arie Kraaijeveld, er in slaagt om die samenwerking voor elkaar te krijgen.“hij
is mijn opvolger en misschien ga
ik hem een beetje helpen. Hij
heeft twee mensen uit de grootste brancheorganisaties naast
zich. En als er binnen drie jaar
niets is gebeurt dan moet je de
schippers maar gewoon failliet
laten gaan”, stelt hij hard.
Vanuit de zaal komt toch
tegengas. Verberk brengt allemaal zakelijke overwegingen
naar voren, maar het sociale
aspect wordt vergeten. “De sociale opbouw is belangrijk, aan
boord zijn de omstandigheden
vaak anders dan aan de wal. Je zit
als enige tussen de buitenlandse
bemanning. En je hebt ook te
maken met de religieuze achtergronden et cetera. Dat geldt voor
zowel de zee- als de binnenvaart”.
Verberk pareert dit verwijt
door te stellen dat zijn opdracht
was om een economisch rapport
te schrijven. “Natuurlijk zitten er
ook andere kanten aan de
binnenvaart, maar de oplossingen zijn hetzelfde. En als je op
zondag niet wil varen dan moet
je dat plannen. En als je Nederlands personeel aan boord wil
moet je scholing belonen. Dat

• Er waren vooral heel veel gepensioneerden.
moet je goed regelen. En je moet
die schipper ook scholen tot
goed ondernemer!’.
Een in de zaal aanwezige vakbondsman bevestigd dat de
binnenvaart slecht georganiseerd is. Ondernemers zijn geen
lid van een brancheorganisatie,
personeel is geen lid van een vakbond. Met als gevolg dat de cao
voor de binnenvaart niet verbindend verklaard kan worden.
Arthur Langstraat, CBOB: De
binnenvaartorganisaties werken
wel samen op het gebied van de
cao, maar te weinig werkgevers
zijn aangesloten bij de bonden.
We komen niet aan de vereiste
zestig procent”.

Zeevaart
Pim de Lange van Stena Line
schetst dezelfde problemen op
personeelsgebied als de binnenvaart. ”Er is een groot tekort aan
technisch opgeleide jongeren,
ook aan de wal. De vergrijzing is
toegeslagen. Er moet worden
gewerkt aan verbetering van de
verlofregeling,
bijvoorbeeld
maand op-maand af, en aan de
leefomstandigheden, bijvoorbeeld internet aan boord”.
De opleiders in de zaal melden
dat ze er hard aan trekken om
jongeren te interesseren voor

werk in de maritieme sector. Er is
veel onbekendheid over alle
mogelijkheden, de uitval op de
hbo opleidingen is groot. Terwijl
een dienstverband van 25 of 40
jaar verleden tijd is. “Maar we leiden breed op en na een aantal
jaren op zee te hebben gevaren
kunnen ze met de opleiding ook
aan de wal goed terecht”. Een
ander vult aan: ”Ze gaan nooit
naar de zeevaartschool met het
idee we gaan er geld verdienen.
Dat hbo-ers na vijf tot tien jaar
aan de wal gaan is bekend. In september gaat er een hbo opleiding
voor de binnenvaart lopen en er
staat al een pilot uit voor hbo
logistiek. Ook aan dit soort mensen is behoefte in de maritieme
dienstverlening”. Er wordt vanuit
de aanwezigen ook nog gemopperd over uitgeklede cao’s, waarbij een deel van het personeel
voor de oude betere cao werkt en
instromers worden beloond volgens de nieuwe en dus slechtere
cao. Dat geeft tweedeling.
Verberk: ’En waar blijft de vakbond met zijn plannen om een en
ander in te vullen?

SCHROEVENDOK tot 12.20 m. br.
(max. 650 t.)

HELLINGEN tot 70 m
(max. 11m breed)
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Ook 41ste Bestevaer Landdag een succes dankzij vrijwilligers

met
o.a.

BERGAMBACHT
HOLLAND
TEL. 0182-354666
FAX 0182-354647
E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl
Web: www.pols-aggregaten.nl

Service
en reparatie
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koers!

Bel:0183-501811

www.dewaalbv.nl

”Dit zijn de mensen die de
Bestevaer Landdag hebben
georganiseerd”, meldt Klaas
Vos. Zij zorgden er volgens
hem voor dat alles op rolletjes
liep voor de oud-varenden die
op 17 juni vanuit het hele land
naar de Rijnkade in Arnhem
waren gekomen. Daar stapten
ze aan boord van het mps Eureka V en genoten van de vaartocht naar Cuijck. Onderweg
was er volop gelegenheid om
eens lekker met elkaar bij te
praten, want vanzelfsprekend
kende iedereen elkaar vanuit
de binnenvaart, of anders wel
van een van de eerdere Bestevaer Landdagen. Er werd ook
een goede lunch en een uitstekend diner geserveerd. Er kon
worden gedanst of geluisterd
naar de muziek . En na afloop
werd iedereen weer netjes met
de bus terug gebracht naar de
eigen thuishaven. Zo’n dag wil
iedereen wel meemaken. Dat
kan. Volgend jaar wordt er weer
een Bestevaer Landdag georganiseerd.
FOTO KLAAS VOS

Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek

Telefoon: 0180-512200
Fax:
0180-518658

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

Tel. 078 - 6813127
Fax 078 - 6812025
info@koedood.nl
www.koedood.nl
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LIJST VAN LEVERANCIERS AAN BOORD
VAN HET M.T.S. MONTANA
ERLENBACHER SCHIFFSWERFT

• Levering casco
B•ING KAISER

• Ontwerp en tekeningen
TEAMCO SHIPYARD

• Complete afbouw
ANGLO BELGIAN CORPORATION

• ABC hoofdmotor type 6DZC-1000-166-K
1800 pk / 1000 tpm
• ABC hoofdmotor type 6DZC-1000-166-A
1800 pk / 1000 tpm
ADS VAN STIGT

• 2 Masson Marine keerkoppelingen type MM
W12000 reductie 2,545:1
• PTO type 0, voor aandrijving stuurwerkpomp
• 24V solenoid t.b.v. electrische bediening
• Schroefas gedreven ingebouwde
sleepsmeerpomp
• ADSvanSTIGT bedieningssysteem gebaseerd
op een ClearCommand incl. throttle
ramping module
• Op de brug is een MC2000-4 hendel
gemonteerd
DEN BREEJEN SHIPYARD

• Schroefasinstallatie
PROMARIN

• 2 4-bladsschroeven Skew design, dia 1700 mm
VAN DER VELDEN MARINE SYSTEMS

• Hydr. besturingssysteem HP 6000 met
roeraandrijving 4 DWKK 6080/75
• 4 Hydrodyn profielroeren HD 220
VETH PROPULSION

• 2 Veth-Jet boegschroeven type 4-K-1000, elk
met E-motor met vermogen van 265 kW /
1800 rpm
RUGOTECH PIIJPLEIDINGEN

• Complete leidingwerk voor- en
achtermachinekamer

De Scheepvaartkrant

M.t.s. Montana geschikt voor estuaire vaart
ANTWERPEN - Op donderdag
16 juni is, onder toeziend
oog van veel genodigen, de
Montana in Antwerpen gedoopt. Het ontwerp van de
121 x 11,48 x 4,70 m. grote
Montana is door Ingenieur
Tiberius Kaiser gerealiseerd.

De estuaire tanker met 2-partijen mogelijkheden (gasolie en
stookolie) is in opdracht van Seatra BvbA in Heusden bij TeamCo
afgebouwd. Met twaalf gecoate
tanks en een 25 meter lange dubbelleidings bunkergiek bevoorraad het schip de Belgische kust
zowel als het ARA-gebied.

1. Sinds april 2010 operereert Verbeke Bunkering als volle
dochtermaatschappij van Aegean Marine Petroleum.
2. Eigenaarslogo.
3. De betimmering is, zoals al eerder door Willemsen Interieurbouw, weer naar tevredenheid gerealiseerd.
4 Het stuurhuis is ontworpen door de eigenaar en
gebouwd op de werf, waar ook het casco in opdracht
van Erlenbacher Schiffswerft is gebouwd, in Orsova.
5. Aalborg thermische olieketel met capaciteit van 1.750
kW.
6. Bornemann ladingpomp geschikt voor verpompen van
lichte producten tot producten met maximale vicositeit
van 380 cSt.
7. Geen gangboorden op het achterschip en een verhoogde boeiing op het voorschip zijn opvallende kenmerken
aan dit schip.
8. De bunkergiek volgens het Lagendijk/EPS concept
garandeerd een lange periode van zorgeloos gebruik
met hoge graad van bedrijfszekerheid.
9. Bij de cruiseterminal in Antwerpen zijn veel genodigden
getuige van de doop.
10. De twee ABC hoofdmotoren en ADS van Stigt koppelingen zijn in een opvallende blauwe kleur gespoten.
11. Dubbelleidingssysteem geschikt voor gasolie en
stookolie.
12. Zowel de lessenaar, wanden en plafonds zijn uitgevoerd in een donkere kleur om reflectie van het glas te
voorkomen.

WINDEX ENGINEERING

•
•
•
•
•
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Machinekamerventilatoren
RVS klaproosters
Dekventilator (ontgassing)
Overdruk installatie
Complete airconditioning installatie
EUROPEAN PUMP SERVICE

• 6 Bornemann ladingpomp units, type W7,
deze ladingpomp units, elk met capaciteit van
200m3/uur, zijn geschikt voor het verpompen
van lichte producten tot producten met
maximale viscositeit van 380 cSt, aangedreven
door drukvaste 4-polige ABB elektromotor,
84 kW EEx-de IIB
• 2 ballastpompen geplaatst in machinekamer
en capaciteit van ca. 100m3/uur bij 3,7 bar
• Bunkergiek 25 meter, geheel vervaardigd
volgens Lagendijk/EPS concept en voorzien
van 1x 10” en 1x 8” leiding
LAGENDIJK CONSTRUCTIE

I.s.m. European Pump Service
• Bunkergiek 25m, 1x 8” en 1x 10” leidingen
AALBORG INDUSTRIES

• Ladingverwarmingssysteem
HOVEKO

• Complete tankmeting en -alarmering m.b.v.
Saabradars alsmede temperatuur- en
drukmeting
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BLOMMAERT SCHEEPSLUIKEN

• Telescopische voormast + lichtbeugel
• Dakradarmast
• Stuurhuistrap
KAMPERS SCHEEPSKONSTRUKTIE
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• Hefgeleidekolom en hydrauliek
WERKINA WERKENDAM

• De complete electrische installatie,
incl. 2-draads data besturing
• Monitoring systeem met
touch-screen bediening
• Estuair nautisch pakket
• Orlaco camerasysteem
• TravelVision Modi antenne systeem
• Tankalarmering en radarmeting
• Periskal Inland Ecdis Viewer
• Complete airco installatie
DACOM

• Travelvision Duo gelijktijdig ontvangst van
Astra 19’2 en 23’5
• Gsm telefooninstallatie
PERISKAL GROUP

9

• Periskal Inland Ecdis Viewer
WILLEMSEN INTERIEURBOUW
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• Complete betimmering en isolatie
achterwoning en stuurhuis
PINTA

• Isolatie
PAANS SCHEEPS- EN WONINGSTOFFERING

• Complete stoffering en V-screen folie
stuurhuis
ELECTRIC COMFORT

• Electrische vloerverwarming achterwoning
en stuurhuis
NV HANDELSMIJ. NASSAU

• Stuurstoel NS 1500 op rail
HUCHEM SPECIAL PRODUCTS

•
•
•
•

Huchem Ship-Clean Blauw
Huchem Roka
Huchem Shampoo
Huchem Alu-Clean
VERBEKE BUNKERING

• Bevrachting
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In opdracht van Seatra BvbA is het nieuwbouw motortankschip ‘Montana’ gebouwd.
Afbouwer en leveranciers wensen schip en bemanning een ...

Bredabaan 451, B-2990 Wuustwezel
Tel. +32 (0)3 6695736, Fax +32 (0)3 6695737
E-mail: info@periskal.com - Web: www.periskal.com

Scheepsbouw, reparatie en konstruktiebedrijf

Showroom: Oude Beeck 4, Werkendam
Tel. 0183-501707, Fax 0183-504733
E-mail: info@dacomwerkendam.nl
Web: www.dacomwerkendam.nl

Feenselweg 10, 9541 CX Vlagtwedde
T: 0599-312345, F: 0599-313616
E: info@huchem.nl, W: www.huchem.nl

Oosthavenzijde 5, 3297 LD Puttershoek
Postbus 5606, 3297 ZG Puttershoek
Tel. 078-6763811, Fax 078-6764853
E-mail: info@kampers.nl, Web: www.kampers.nl

Blommaert Scheepsluiken
Stokerijstraat 35, B-2110 Wijnegem
Tel. +32 (0)3 3532689, Fax +32 (0)3 3533590
E-mail: info@blommaertalu.be
Web: www.www.blommaertalu.be

Biesboschhaven Noord 1b, 4251 NL Werkendam
Tel. 0183-502688, Fax 0183-504548
E-mail: info@werkina.nl - Web: www.werkina.nl

NV Handelsmij. NASSAU
Straatsburgdok, Noord-Kaai 23
B-2030 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3-2330067
Fax: +32 (0)3-2262221
E-mail: info@nassau.be
Web: www.nassau.be

www.scheepvaartkrant.nl

MONTANA

Nijverheidsstraat 7
B-2960 St. Job in ‘t Goor
T: +32 (0)3 652 06 08
F: +32 (0)3 652 14 22
E: bunkers@verbekebunkering.be
W: www.verbekebunkering.be

m.t.s. ‘Montana’

Leeghwaterstraat 20, 4251 LM Werkendam
Tel. 0183-500413, Fax 0183-500417, www.paansstoffering.nl

Ridderkerk Netherlands
Tel.: +31 180 530530, Fax +31 180 511841
Web: www.pinta-nieuwburg.nl

Ringdijk 506, 2987 VZ Ridderkerk
Tel. 0180-442266, Fax 0180-442269
E-mail: info@epsbv.com, Web: www.epsbv.com

Tel.: +49 (0)170-3573922
tiberiuskaiser@aol.com tiberiuskaiser@yahoo.com

Klingenberger Straße 42, 63906 Erlenbach
Telefon: +49 (0) 9372 702-43
Telefax: +49 (0) 9372 702-26
Mobil: +49 (0) 170 3573922
info@Erlenbacher-Schiffswerft.com
www.Erlenbacher-Schiffswerft.com

SCHEEPS-, INDUSTRIE- EN STOREKRANEN
BUNKERGIEKEN EN SCHEEPSONDERHOUD
Choorhoekseweg 3, 4424 NW Wemeldinge
Tel. 0113-621385, Fax 0113-622591
E-mail: info@lagendijk-constructie.nl
Web: www.lagendijk-constructie.nl

Bakkersdam 1a, 5256 PK Heusden
Tel. 0416-665500, Fax 0416-665505
E-mail: info@teamcoshipyard.nl
Web: www.teamcoshipyard.nl

Postbus 5, 4790 AA Klundert, Tel. +31 (0)168-407487, Fax +31 (0)168-407495
E-mail: info@rugotech.nl, Web: www.rugotech.nl

Houtschelf 5, 3371 KB Hardinxveld - Giessendam
T. 0184-611322, F. 0184-611403, E. info@windex.net

Pb. 528, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam
T: +31 (0)184-676140, F: +31 (0)184-676160
E: info@breejen-shipyard.nl
W: www.breejen-shipyard.nl

Anglo Belgian
Corporation N.V.
Begonialaan 1
Postbus 111
T 026-3250336
www.willemsen-interieurbouw.nl

6851 TE Huissen
6850 AC Huissen
F 026-3258600
info@willemsen-interieurbouw.nl

Postbus 53, 3350 AB Papendrecht
Tel. (078) 6152266, Fax (078) 6411169
info@veth.net, www.veth.net

Voor deelname aan opleveringspagina’s info bij Jan Bus of Anne-Marie Visser, tel. 010-4131679, e-mail: sales@scheepvaartkrant.nl

Siemensstraße 33, D-50374 Erftstadt
Tel. +49 (0)2235-79930, Fax +49 (0)2235-799333
E-mail: info@promarin.de, Web: www.promarin.de

Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent
Tel.: 0032 (0)9 2670000
Fax: 0032 (0)9 2670067
E-mail: info@abcdiesel.be
Web: www.abcdiesel.be

Reigersingel 10, 2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-513333, Fax 0180-515533
GSM: 06-53 164125 / 06-53 561008

Avelingen-West 30, 4202 MS Gorinchem
Tel. 0183-650000, Fax 0183-650001
Web: www.vanstigt.com
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