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Nautilus lid Jan de Rover, 
machinist bij ThyssenKrupp 
Veerhaven, toonaangevende 
duwvaartrederij in de droge 
bulksector, probeert al jarenlang 
niet-vakbondsleden ervan te  
overtuigen lid van Nautilus te 
worden. Jan de Rover: ‘Waarom? 
Nou ik vind dat we allemaal lid 
moeten zijn van de bond. Want 
dankzij de vakbond hebben we 
een goede cao en ontvangt 
iedereen hier ook een goed 
salaris. Daarvoor voert de vak-
bond cao onderhandelingen. En 
dat kan alleen maar als wij, de 
leden, onze contributie betalen. 
Daar profiteren ook de niet-vak-
bondsleden van. Dus dan is het 
toch wel rechtvaardiger voor ons 
allemaal, dat we ook allemaal lid 
zijn van de bond.’

‘Akkefietje met je baas’
‘Bovendien heb je als lid recht op 
juridische ondersteuning als je 
eens een akkefietje hebt met je 
baas. Daar kun je ook wel een ge-
wone rechtsbijstandverzekering 
voor afsluiten, maar, zeg ik altijd, 
‘bij Nautilus hebben ze gespecia- 
liseerde, maritieme advocaten, 
die het klappen van de zweep 
kennen. 

Als lid bepaal jij de koers...
Daarnaast kun je als (kader)lid 
direct meepraten op nationaal 
en Europees niveau over zaken 
als bemanningswetgeving en 
dergelijke. 

Met andere woorden zo kun je als 
lid de koers van je bond (mede)
bepalen op allerlei gebieden!

Werkgever laat zich ook bijstaan
Bovendien zijn de werkgevers 
ook verenigd in een werkgevers-
vereniging. Die hebben dus als 
het ware hun ‘eigen bond’. Die 
treden ook gemeenschappelijk 
met elkaar op. En die zien jou als 
eenling nauwelijks staan. Je hoeft 
dus ook niet bang te zijn om lid 
van de bond te zijn, want je werk-
gever laat zich ook bijstaan. 

Kortom: gewoon allemaal lid 
worden dus! Bovendien kun je 
vaak nog een deel van je 
contributie aan het eind van het 
jaar fiscaal verrekenen!

Of niet-leden na mijn ‘babbeltjes’ 
nog lid worden? Jazeker, ik heb 
er in de loop der jaren al velen 
lid gemaakt. Wel belangrijk hoor, 
deze ledenwerfactie, maar  
persoonlijk hoef ik daar geen prijs 
voor te krijgen...’

Hoe meer leden, hoe sterker we 
staan 
Hoe meer leden, hoe sterker we 
staan als maritieme vakbond. 
Daarom is Nautilus 15 januari 
jongstleden de Nautilus leden-
werfactie gestart. De actie loopt 
tot 15 april a.s. Doe ook mee als 
lid en maak bovendien kans op 
het winnen van mooie en leuke 
prijzen. Maandelijks reiken we 
een prijs uit voor de ‘meest opval-
lende manier van ledenwerving’. 
En aan het eind van de actie is er 
de speciale prijs voor het lid, dat 
-op de meest creatieve wijze- de 
meeste leden heeft geworven 
tijdens de actieperiode. Ook zijn 
er nog een aantal kleinere prijzen 
te winnen. De bekende VVV-bon 
actie van 10 euro, voor het aan 
brengen van een nieuw lid, wordt 
tijdelijk stopgezet tijdens de actie-
periode.

Lees verder op pagina 2
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Vraag de zipcardfolder op 
Het zou mooi zijn als we dat als 
Nautilus leden voor elkaar krijgen 
met elkaar. Om onze leden te 
ondersteunen met argumenten 
waarom een collega dat nog geen 
lid is ook lid zou moeten worden, 
heeft Nautilus een speciale Zipcard 
folder ontwikkeld. Heb je deze 
nog niet? Vraag ‘m even aan via: 
infonl@nautilusint.nl

Schrijf je collega in als lid van 
Nautilus!
Wij hebben een aantal argumenten 
op een rij gezet, die jou als lid  
kunnen helpen met het overtuigen 
van collega’s (die nog geen lid zijn) 
ook lid te worden van Nautilus.

Voor goede loon- en arbeidsvoor-
waarden, kansen op werkgelegen-
heid en vele andere zaken die we 
nu als ‘normaal’ beschouwen, is in 
het verleden hard geknokt door 
vakbondsleden ( jouw voorgangers 
en huidige collega’s!). Maar wat 
je hebt, kun je kwijtraken. Werk-
gevers hebben immers vaak een 
ander belang dan jij. Zonder het 
tegenwicht van vakbondsleden, 
verenigd in Nautilus International, 
kunnen al die verworven rechten 
worden wegbezuinigd en is er 
een groeiend risico dat zelfs jouw 
baan wordt weggegeven aan een 
goedkopere collega. Daarom is het 
belangrijk onze groep zo groot 
mogelijk te houden: Maak een 
collega lid, samen staan we nog 
sterker!

Spelregels Nautilus Ledenwerfac-
tie/van 15 januari t/m 15 april 2020
Als je als lid van Nautilus een 
nieuw lid werft, dien je je eigen 
gegevens, naam, lidnummer en 
postcode te vermelden op het aan-
meldingsformulier van het nieuw 
geworven lid.

Wanneer het nieuwe lid vervol-
gens zijn eerste maandcontributie 
daadwerkelijk betaald heeft (en dit 
bedrag niet wordt teruggehaald 
door zijn/haar eigen bank), ga je 
meedingen naar de speciale actie- 
prijzen. 

Indien je tot de prijswinnaars 
behoort, krijg je automatisch apart 
bericht hierover.

Deze prijzen kun je winnen:

Hoofdprijzen/keuze uit:
• brunchen-op-de-euromast
• slipcursus-leuk-en-leerzaam
• wijnproeveij-in-het-hart-van- 

maastricht
• romantisch-varen-door- 

giethoorn

Kleine prijzen = Waardebon van 25 
euro of keuze uit:
• vr-race-experience
• rondvaart-langs-kinderdijk
• romantiek-in-de-hoogste- 

sauna- van-nederland

Extra prijs voor een lid dat de 
meeste leden heeft gescoord/
keuze uit:
• bed-breakfast-in-een-fort
• cadeau/moonlight-uilen-work

shop
• rondleiding-en-diner- 

ss-rotterdam/

Let op: Als een collega je aan-
meldt als nieuw lid, laat ons dan 
svp even weten door wie (naam 
en functie) je als lid bent aange-
meld. Stuur een mail naar: 
infonl@nautilusint.org 

Doe mee 

en maak kans op

 mooie prijzen!
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Nautilus blijft in deze tijd van lage 
rente en lage indexatie van opvat-
ting dat haar leden graag zien dat er 
pensioen wordt opgebouwd en dat 
één pensioenvoorziening voor de 
hele bedrijfstak het beste resultaat 
geeft.

Dit bericht is interessant voor de 
werkenden, niet voor de ge-
pensioneerden. Alles wat al aan  
pensioen is opgebouwd, staat veilig 
en dat blijft zo.

In gesprek met ministerie
In een eerder nummer is uiteen-
gezet dat dit jaar (mei 2020) 
duidelijk wordt of de verplichte 
opbouw van pensioen in de binnen-
vaart blijft bestaan. De minister kan 
tot beëindiging van de verplichtstel-
ling beslissen vanwege het (ver- 
wachte) onvoldoende represen- 
tatief zijn van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties. De sociale 
partners - Nautilus en de werk- 
geversorganisaties CBRB en BLN-
Schuttevaer - gaan het ministerie 
van Sociale Zaken vragen om 

een gesprek hierover. Wij denken 
namelijk dat er meer bedrijven één 
pensioenregeling voor de hele 
bedrijfstak nodig vinden dan alleen 
maar de bedrijven die officieel zijn 
aangesloten bij de werkgevers- 
organisaties CBRB en BLN. Een 
aanwijzing daarvoor is dat nu al veel 
bedrijven aangesloten zijn die dat 
eigenlijk niet verplicht zijn; het zijn 
‘vrijwillige aansluiters’. En er zullen 
ook veel echte binnenvaartbedrijven 
zijn die niet bij  CBRB of BLN willen 
horen en tegelijk toch blij zijn dat 
het pensioen automatisch geregeld 
is.

Ruil geen pensioen in voor meer 
loon
Als de verplichting niet meer 
bestaat, dan is het aan elke grote en 
kleine werkgever om voor de oude 
arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ 
met een concreet voorstel aan de 
werknemer te komen. Nautilus 
zal zijn leden altijd afraden om de 
verdere opbouw van pensioen in 
te ruilen voor meer nettoloon. Het 
gaat je opbreken als je ouder bent. 

Hetzelfde geldt voor je partner of 
kinderen als je onverhoopt te vroeg 
overlijdt. De bedrijven staan voor de 
vraag: ‘Willen ze blijven samen- 
werken en tot één polis komen? Of 
gaat ieder voor zich bij een  
verzekeringsmaatschappij?’

Het gaat om het beste resultaat
In deze maanden wordt bij 
bedrijven gepolst wat hùn op- 
vattingen zijn over de arbeidsvoor-
waarde ‘pensioen’ in de komende 
jaren. Tegelijk praten de sociale 
partners met elkaar over eventuele 
modernisering van de pensioen-
regeling; ongeacht of de lópende 
pensioenregeling verplicht blijft of 
niet. Nautilus wil graag met de werk-
gevers de bedrijfstak een pensioen- 
regeling aanbieden die met grote 
zekerheid het meeste pensioen 
geeft voor de premie die beschik-
baar is. We willen de beste aan- 
bieder selecteren: ons pensioen-
fonds, een pensioenfonds, of een 
verzekeraar? We staan er voor 
open. Het gaat om het beste 
resultaat voor onze leden!’

Binnenvaartpensioen moet blijven! 

Nautilus op Open Dag Maritieme Academie Harlingen
Zaterdag 8 februari jongstleden 
hield de Maritieme Academie 
Harlingen Open Huis. Tal van aan-
komend binnenvaart- en zeevaart-
studenten kwamen een kijkje 
nemen, proeflessen volgen en zich 
laten informeren op de bedrijven-
markt. Om vervolgens zelf eens 
al simulerend mee te varen in het 
moderne Harlinger simulatiecentrum 
of daadwerkelijk zelf aan boord te 
gaan van een van de opleidings- 
schepen.

Speciaal jongerentarief
Ook bij de Nautilus stand lieten een 
aantal jongeren en hun ouders zich 
informeren over waar de maritieme 
vakbond voor gaat en staat. Uiter-
aard werd het speciale lidmaatschap 
voor studenten gepromoot, waarbij 
men voor slechts € 3,75 per maand 
onze vakbladen ‘Telegraph’ en ‘SWZ 
Magazine’ toegezonden krijgt. 
Verder biedt het lidmaatschap een  
24/7 service, waardoor onze ( jonge) 
leden ons altijd kunnen benaderen, 
ongeacht waar men zich bevindt in 
de wereld. Nieuwsgierig geworden

over Nautilus en het vakbonds- 
lidmaatschap? Kijk dan voor 
uitgebreide informatie op onze 
website. 

Zeilend de wereld rond met Laura 
Dekker
En wie zelf nog eens de wereld rond  
wilde zeilen kon terecht bij een

indrukwekkende presentatie van 
Laura Dekker. In 2010 vertrok Laura, 
op 14 jarige leeftijd, vanuit Gibraltar 
voor haar grote droom. Solo de hele 
wereld rond zeilen! En op 21 januari 
2012 had Laura met 16 jaar en 4 
maanden 27.000 mijl afgelegd en 
vele landen bezocht! 

Een FNV Waterbouw lid (rechts) bezoekt de Nautilus stand, samen met 
zijn zoon, die MBO Binnenvaart wil gaan doen.
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  Kantoor Nederland 
   Schorpioenstraat 266  
  3067 KW Rotterdam 
  Postbus 8575 
  3009 AN Rotterdam 
  Tel +31 (0)10 4771188 
  email infonl@nautilusint.org 
  www.nautilusnl.org 

  Hoofdkantoor 
  1&2 The Shrubberies,  
  George Lane 
  South Woodford 
  London E18 1BD 
  Tel +44 (0)20 8989 6677  
  Fax +44 (0)20 8530 1015

  Kantoor Zwitserland 
  Rebgasse 1  
  CH-4005 Basel 
  Tel +41 (0)61 262 24 24 
  Fax +41 (0)61 262 24 25
  email infoch@nautilusint.org

  General Secretary  
  Mark Dickinson MSc (Econ)

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 2020 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

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

    KANTOOR Nautilus Jaarvergadering en 
Symposium 2020

Save the day
Op dinsdagmiddag 23 juni 2020, van 13.00 tot 
14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de 
Nederlandse Branch van Nautilus International plaats 
in Van Der Valk Hotel Rotterdam – Blijdorp.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium 
georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie over deze middag volgt nog, maar 
houdt u deze datum vast vrij in de agenda!

Voorstellen indienen
Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de 
mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze 
voorstellen dienen het algemene Nederlandse 
belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen 
over een specifieke CAO of een specifieke rederij 
worden verwezen naar desbetreffende leden-
vergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 
voor 1 mei a.s. per brief of per email door het bestuur 
te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuurs- 
advies aan de vergadering worden voorgelegd. In te 
sturen naar: mbrandsema@nautilusint.org.


