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Zoals elk jaar organiseert de Europese 
Transportwerkers Federatie ETF, 
samen met onder meer Nautilus, een 
evenement in verband met de uitbui-
tingspraktijken in de River Cruise 
sector in Europe. Dit jaar staat er een 
actiedag gepland op 25 maart a.s in 
Bazel. Niet toevallig want in 
Zwitserland zijn de meeste hoofd-
kantoren van de River Cruise werk-
gevers gevestigd. Tevens maakt deze 
actiedag onderdeel uit van de ETF Fair 
Transport Actieweek, die van 22 en 27 
maart in geheel Europa wordt gehou-
den.

Werkgevers bewegen nauwelijks 
 
Nautilus Binnenvaart bestuurder Bert 
Klein: ‘Sinds onze Ronde Tafel bijeen-
komst in september vorig jaar is er 
weinig veranderd. We zijn nu een half 
jaar verder en helaas houden de werk- 
gevers zich nog erg stil wat betreft het 
maken van goede afspraken over 
goede arbeidsvoorwaarden. Daarom 
bereiden we, samen met Nautilus 
Zwitserland, nu ook nieuwe acties voor 
in Bazel, waar op 25 maart ook een 
belangrijke bijeenkomst plaats vindt 
van River Cruise- en andere werk-
gevers in de binnenvaart…’

Focussen op feitelijke situatie aan 
boord 
 
Op 20 september 2018 vond in 
Amsterdam de openbare ETF River 
Cruise Round Table Conference plaats. 
Internationale River Cruise werkgevers, 
vakbondsvertegenwoordigers en 
enkele deskundigen verkenden hier  

met elkaar ‘hoe de leef/werksituatie 
aan boord voor het River Cruise 
personeel zou kunnen worden ver- 
beterd.’

ETF gastheer Joris Kerkhofs stelde 
daar: ‘Onze bedoeling is nadrukkelijk 
met de verschillende factoren verant-
woordelijk voor de River Cruise sector 
in Europa in gesprek te gaan. Met als 
uiteindelijk doel om met elkaar een 
Europees kader af te spreken om een 
gelijk speelveld en een minimum aan 
sociale normen in de sector af te 
spreken. Graag willen we ons focussen 
op hoe we de feitelijke situatie voor 
alle werknemers aan boord – zowel 
nautisch als hotel personeel – kunnen 
verbeteren. 

Keer op keer hebben wij de laatste 
jaren tal van signalen ontvangen over 
onacceptabele lage lonen, buiten-

sporige werktijden, onbetaald 
overwerk en slechte woon- en werk 
omstandigheden aan boord. Dit moet 
echt snel verbeteren!’

Mensenhandel
Aquapol’s directeur Ad Hellemans 
waarschuwde de aanwezige werk-
gevers dat er in de River Cruise sector 
sprake is van mensenhandel. En dat 
het inmiddels ook één van de priori-
teiten van Aquapol is om dit daad-
werkelijk aan te pakken. Ik zeg 
overigens niet dat elke River Cruise 
ondernemer een crimineel is, maar zo 
mag je de eindverantwoordelijken voor 
mensenhandel nu wel definiëren. Er 
zijn gelukkig ook nog goede onder-
nemers in deze bedrijfstak. Maar als de 
sector niet snel zelf regulerend op gaat 
treden, dan zou het wel eens steeds 
crimineler kunnen worden. En daar is 
natuurlijk niemand mee gebaat.’

Nautilus en ETF organiseren 
River Cruise actiedag

De nieuwsbrief 
van de vakbond
in Nederland            
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Op 25 maart in Bazel
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Nautilus op Open Dagen STC MBO college
Op 18 en 19 januari jongstleden was 
Nautilus weer present op de Open Dagen 
van de STC Group op het MBO college aan 
de Lloydstraat in Rotterdam.Tal van 
aankomend leerlingen en hun ouders 
brachten een bezoek aan de school en 
werden ingewijd in de geheimen van het 
varen. Op zee en in de binnenvaart. Via 
presentaties, simulaties en door aan boord 
te gaan bij het STC opleidingsschip, buiten 
afgemeerd aan de kade.

Speciaal jongerentarief
Ook de Nautilus stand in de STC 
Bibliotheek, waar ook enkele rederijen 
vertegenwoordigd waren, werd door een 

aantal jongeren met een bezoekje vereerd. 

Hier werden zij op de hoogte gesteld van 
het reilen en zeilen van de maritieme 
vakbond. 

En van het speciale jongerentarief van 3,70 
euro per maand. Dit is inclusief toezending 
van de vakbladen de Telegraph en SWZ 
Magazine en van gebruikmaking van de 
24/7 service die Nautilus International al 
zijn (studenten)leden wereldwijd biedt. 

Ook lid worden van Nautilus?
Iets voor jou ook? Meer info:  https://www.
nautilusint.org/nl/word-lid/

Nautilus op Belevingsdag Maritieme Academie Harlingen
Op 9 februari jongstleden was Nautilus 
present op de speciale Belevingsdag van 
de Maritieme Academie Harlingen. 
Tal van aankomend leerlingen en hun 
ouders brachten een bezoek aan de 
school en werden ingewijd in de geheimen 
van het varen. Bedrijven uit de maritieme 
sector presenteerden zich als mogelijke 
werkgever en als stagebedrijf. En in de 
praktijklokalen konden de aankomende 
leerlingen zien wat de technische vakken 
in de opleidingen inhouden. 

Nieuw simulatorencentrum
Wie virtueel het water op wilde, kon op 
de brug van de simulatoren een schip 
besturen zonder brokken te maken. In het 
begin februari geopende nieuwe simula- 
torencentrum staan nu vier binnenvaart-
simulatoren, waaronder een full mission-
type en zes zeevaartsimulatoren, waarvan 

er eveneens een is voorbereid om full 
mission te worden. 

Jaymie wil kok worden
De Nautilus stand werd door een aantal 
jongeren met een bezoekje vereerd. Ook 
zeekadet Jaymie, die erover nadenkt later 
kok aan boord van een schip te worden,  
kwam een kijkje nemen. Allen werden op 
de hoogte gesteld van het reilen en zeilen 
van de maritieme vakbond. En van het 
speciale jongerentarief van 3,70 euro per 
maand. Dit is inclusief toezending van de 
vakbladen de Telegraph en SWZ Magazine 
en van gebruikmaking van de 24/7 service 
die Nautilus International al zijn (studenten)
leden wereldwijd biedt. 

Ook lid worden van Nautilus?
Iets voor jou ook? Meer info: https://www.
nautilusint.org/nl/word-lid/

 

Jaymie wil later kok aan boord worden.
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Nautilus te gast op Nova College IJmuiden
Op 8 februari jongstleden was  
Nautilus op bezoek op het Nova College 
in IJmuiden.

Nautilus communicatie adviseur Hans 
Walthie gaf hier twee gastlessen aan 
MBO 4 eerstejaars Zeevaart studenten. 
Ook Liselotte Struijs, Nautilus nieuwe 
recruiter, gaf acte de présence.

Rollenspel cao-onderhandeling
Via een levendige interactieve discussie 
kwamen de studenten in aanraking met 
de maritieme vakbond en waar deze 

voor gaat en staat. Tevens werd er via 
een rollenspel een cao-onderhande- 
lingstraject nagebootst. 

Volgens sommige leerlingen kon het 
salaris met ruim 70% omhoog. Anderen 
hielden het wat lager en begrepen dat 
de werkgever ook nog wat moet kunnen 
verdienen. Tevens werd uitgebreid 
ingegaan op de individuele dienstverle- 
ning van Nautilus inzake het bijstaan van 
(jongeren)leden, dus ook van stagiairs, 
als deze in een eventueel conflict aan 
boord geraken.

Is er een minimum/maximumloon 
voor stagiaires?
Een aantal studenten had van te voren 
al enkele vragen ingediend bij Nautilus, 
zoals vragen over een stagevergoeding.
Antwoord: Er is géén minimum of 
maximumloon voor stagiaires omdat 
je feitelijk geen werknemer bent. Het 
verschilt per rederij óf je een stage- 
vergoeding krijgt en ook in de hoogte 

zitten verschillen. 

Let op! Krijg je wél een stagevergoe- 
ding? Als stagiair bouw je geen betaald 
verlof op gedurende de tijd dat je aan  
boord zit. Je krijgt dus alleen een stage- 
vergoeding uitgekeerd als je aan boord 
zit (en niet als je weer thuis bent).  

24/7 service vakbond
Tot slot werd de meerwaarde uitgelegd 
van het speciale studentenlidmaatschap 
tegen een sterk gereduceerd tarief (3,70 
euro per maand, inclusief toezending 
van de vakbladen de Telegraph en SWZ 
Magazine). Dit is ook inclusief de 24/7 
service die Nautilus International al zijn 
(studenten)leden wereldwijd biedt. 

Ook lid worden van Nautilus?
Na afloop gaven enkele studenten aan 
lid te willen worden van Nautilus. Iets 
voor jou ook? Meer info:  https://www.
nautilusint.org/nl/word-lid/

Een moment van volledige verande- 
ring is aangebroken:  vanwege de 
pensionering van de Nautilus invuller 
is er een andere werkwijze gezocht én 
gevonden:

De FNV Belastingservice staat voor u 
klaar
Met ingang van 1 januari 2019 gaan de 
collega’s van de FNV Belastingservice 
de werkzaamheden overnemen. Colle-
ga’s van de FNV die al jaren op deskun-
dige en verantwoorde wijze de aangif-
ten van 300.000 leden invullen en waar 
nodig de nazorg leveren die nodig is.

Deze nieuwe situatie biedt u twee 
mogelijkheden:
• U maakt een afspraak bij de 

FNV Belastingservice. U kunt 
dan in uw omgeving een locatie 
kiezen waar de aangifte samen 
met een collega van de FNV 
Belastingservice wordt ingevuld.                                                                                                           
Vanaf 1 februari 2019 maakt u 
een afspraak. Doe dat snel, want 
vol=vol!

• U stuurt, zoals u in de achterliggen-
de jaren gewend was, uw gegevens 
op.  
 
Wij verzoeken u vooraf uitstel aan 
te vragen.  

LET OP: NIEUW ADRES!
Het adres waar uw gegevens naar toe 
gestuurd mogen worden, gaat veran-
deren! Vanaf 1 januari 2019 stuurt u uw 
VOLLEDIGE gegevens niet meer naar 
de Schorpioenstraat of het postadres 
Postbus 8575, maar naar:

BELASTINGSERVICE FNV
T.A.V. ILSE CLARIJS
POSTBUS 8696
3009 AR  ROTTERDAM 

Volledige gegevens betekent dat een 
en ander panklaar moet zijn. Gereed 
om toe te voegen aan uw aangifte. De 
volledige lijst van gegevens vindt u in 
januari op de website van de Belasting-
service FNV. Maar in ieder geval moet u 
aanreiken:

1. Aangiftebrief, de brief waarin u 
gevraagd wordt vóór 1 mei aangifte 
te doen.

2. Machtigingscode, een jaarlijkse 
code die u mee moet sturen of als 
u de code niet ontving, zelf moet 
aanvragen.

3. Kopie van uw laatste aangifte: voor 
de invuller van groot belang om uw 
bijzonderheden voor de aangifte te 
kennen.

4. Alle gegevens: van belang voor de 
aangifte. 

Natuurlijk zijn deze spelregels voor u en 
uw partner van toepassing!
Wij verwachten dat uw aangifte in 2019 
en hopelijk nog vele jaren daarna op 
een goede en vertrouwde manier wordt 
behandeld en samengesteld door de 
Belastingservice FNV. 

Let op: Nautilus Belastingservice is veranderd per 1 januari 
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IK WORD OOK LID 
Naam/Name & Vorname: .................................................. 

.......................................................................................... 
 
Adres/Adresse: ................................................................. 
 
.......................................................................................... 
 
............................... Postcode/PLZ: ................................
 
Land: .................................................................................
 
Email: ................................................................................ 
 
Telefoon/Telefon: ............................................................. 
 
Werkgever/Arbeitgeber: ................................................ 

Functie/Beruf: ..................................................................... 
 
Bruto maandsalaris/Bruto-Monatslohn: ............[....] € ....[....] CHF 

Nieuwe contributieregeling 2019 kunt u inzien op de website

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te 
geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
drie kalendermaanden (Statuten Regel 5). 

Ich erkläre den Beitritt zur Gewerkschaft Nautilus International.  
Ich anerkenne die Statuten und Reglemente der Gewerkschaft 
Nautilus International. 

Datum: ...................................................................................
..........

Handtekening/Unterschrift ..............................................................
..... 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................

Inzenden aan/Zurücksenden an: Nautilus International,

Postbus 8575, 3009 AN ROTTERDAM

Sinds het klappen van de pensioen-
onderhandelingen eind vorig jaar is 
de FNV, waarbij Nautilus ook is aan-
gesloten, samen met CNV en VCP volop 
actie aan het voeren. Zo vond er op 
21 februari een Fakkeloptocht over de 
Erasmusbrug in Rotterdam plaats. Een 
aantal Nautilus leden namen hier ook 
aan deel. Verder staan er in het gehele 
land nog tal van pensioenacties ge-
pland. Met als voorlopig hoogtepunt de 
pensioenacties op maandag 
18 maart a.s. (in aanloop naar de  
Provinciale Staten verkiezingen van  
20 maart). Onder meer in Rotterdam 
Ahoy en in diverse andere regio’s. U 
bent van harte welkom! Zie ook:
https://fnv.nl/Acties/wij-verdie-
nen-een-goed-pensioen

Zwaar werk
Miljoenen mensen met zwaar werk en/
of in ploegendienst hebben de grootste 
moeite om gezond hun pensioen te 
halen. Veel van onze leden geven ons 
dit regelmatig aan. Ook in cao-
onderhandelingen zetten we dit steeds 
meer hoog op de agenda. Vooral via het 
afsluiten van generatiepacten, waarin 

oudere werknemers minder kunnen 
gaan werken en jongeren eerder kun-
nen instromen. 

Samen met de FNV vinden wij als 
Nautilus dat in een land als Nederland 
iedereen op tijd moet kunnen stoppen 
met werken en dan kunnen rekenen op 
een fatsoenlijk inkomen. 

 

Dat betekent:
1. Bevries de AOW-leeftijd en schrap 

de boete op eerder stoppen met 
werken.

2. Indexatie van de pensioenen (uw 
pensioen stijgt dan ook mee met 
prijsstijgingen van uw boodschap-
pen).

3. Een pensioen voor iedereen.

Word nu lid ‒ Mitglied werden 
www.nautilusnl.org/aanmelden 
tel  +31 (0) 10 477 1188 of / oder +41 (0) 61 262 24 24 
fax  +31 (0) 10 477 3846 of / oder +41 (0) 61 262 24 25
email  infonl@nautilusint.org of / oder infoch@nautilusint.org

DOE OOK MEE MET DE FNV PENSIOEN ACTIES


