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BEKNOPTE INHOUD  
 
Achtergrond 

Volgens de Commissie, de betrokkenen uit de bedrijfstak en recente studies is het tekort 
aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart een groot probleem geworden. 
Hoewel de Europese Unie reeds bij diverse gelegenheden heeft geprobeerd het probleem op 
te lossen, bestaat er nog altijd een acute behoefte aan zeevarenden en maritieme 
expertise, niet alleen op zee, maar ook aan de wal en in de binnenvaartsector. Als het 
huidige tekort in de komende jaren groter wordt, zal dit schadelijk zijn voor de zeevaart en 
de logistiek, die maritieme expertise en ervaring nodig hebben. 
 
Doel 

Het doel van deze studie is het verschaffen van achtergrondinformatie over de oorzaken 
van en de mogelijke oplossingen voor dit tekort, rekening houdend met de onzekere 
gevolgen van de huidige financiële en economische crisis. 
 
Overzicht 

Als gevolg van de groei van economie en handel, hebben zowel de zeevaart als de 
binnenvaart in de afgelopen jaren te maken gekregen met een scherpe stijging. Deze grote 
vraag naar vervoersdiensten heeft geleid tot een groeiende vraag naar gekwalificeerd 
nautisch personeel. De arbeidsmarkten hebben niet aan deze vraag kunnen voldoen, 
hetgeen geleid heeft tot een tekort aan gekwalificeerd personeel in beide vervoerssectoren. 
 
Werkgelegenheid 
Hoewel het erg moeilijk is een consequent overzicht te geven van de huidige 
werkgelegenheidssituatie in de zeevervoerssector, blijkt uit schattingen dat de wereldwijde 
vraag naar officieren sinds 2005 met 12% is gestegen. Er wordt vanuit gegaan dat de 
totale vraag naar officieren in 2008 533.000 bedroeg. Over dezelfde periode is het 
wereldwijde aanbod met 7% gestegen tot bijna 499.000 officieren. Het tekort aan officieren 
in 2008 wordt op 34.000 geraamd. Uit dezelfde ramingen blijkt een overaanbod van 
bemanningsleden. 
 
De grote vraag naar officieren komt voornamelijk voort uit de enorme groei van de 
maritieme wereldvloot. Hoewel de huidige economische crisis een hoge mate van 
onzekerheid met zich meebrengt, wordt verwacht dat de capaciteit van de vloot op de korte 
tot middellange termijn verder zal toenemen. Deze toename van de capaciteit heeft over 
het algemeen echter vooral betrekking op grotere schepen die in de plaats komen van 
oudere en kleinere vaartuigen. Er wordt vanuit gegaan dat deze trend, samen met enkele 
verzachtende maatregelen zoals sloop en opleggen, tot een beter evenwicht van vraag en 
aanbod van zeevarenden aan het begin of in de loop van 2010 zal leiden. Niettemin zal het 
gebrek aan personeel ongetwijfeld weer op de voorgrond treden wanneer de economie 
weer begint te groeien. 
 
De binnenvaart heeft een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ook in de 
binnenvaartsector is de vraag naar nautisch personeel gestegen. Helaas is het niet duidelijk 
in hoeverre de arbeidsmarkt kan voldoen aan deze vraag. Het is echter een feit dat de 
sector geconfronteerd werd met een groeiend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Net 
zoals bij het zeevervoer wordt verwacht dat de vraag naar personeel op de korte tot 
middellange termijn zal dalen als gevolg van de economische crisis. 
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Terwijl de zeevaartsector wordt gedomineerd door grote en zeer kapitaalintensieve 
scheepvaartmaatschappijen, bestaat de binnenvaartsector vooral uit onafhankelijke 
familiebedrijven met slechts één schip, met traditioneel een uit familieleden bestaande 
bemanning, aangevuld met ingehuurd personeel. De crisis raakt ook deze bedrijfstak. Hoe 
moeilijker de marktomstandigheden zijn, hoe minder nieuwe ondernemers bereid zullen 
zijn om een binnenvaartbedrijf op te zetten. Daarnaast worden enkele ondernemers 
ongetwijfeld met financiële problemen geconfronteerd. Velen van hen hebben aanzienlijke 
investeringen in nieuwe schepen gedaan en wanneer de vrachttarieven dalen, zal het voor 
sommige binnenvaartbedrijven moeilijk zijn om de kapitaal- en exploitatiekosten op te 
brengen. Minder nieuwe toetreders tot het beroep en het verdwijnen van bestaande 
bedrijven zullen leiden tot een minder sterke uitbreiding van de vloot en een dalende vraag 
naar ingehuurd personeel op de middellange termijn. 
 
Op de lange termijn zal deze lagere instroom hoogstwaarschijnlijk opnieuw leiden tot een 
tekort aan personeel. Een lagere instroom "nu" betekent dat minder mensen de 
kwalificaties verwerven om "in de toekomst" hun eigen bedrijf in de binnenvaart op te 
zetten. 
 
Aantrekkelijkheid 
 
Een maritieme carrière wordt om verschillende redenen gekozen, bijvoorbeeld persoonlijk 
belang en idealisme, aantrekkelijke salariëring en goede carrièrekansen. Het gros wil echter 
niet het hele leven op zee blijven. Hoewel officieren thans langer op zee blijven dan in het 
verleden, zijn de meeste van hen weer aan de wal gaan werken op het moment dat zij 35 
werden. Het besluit om weer aan land te gaan werken wordt vooral ingegeven door de 
carrièrekansen aan de wal, meestal binnen de maritieme wereld. Over het algemeen 
verwerven zeevarenden vaardigheden en kwalificaties die hen aantrekkelijk maken voor 
werkgevers aan land. Een carrière op zee opent positieve carrièrekansen aan land die beter 
kunnen worden afgestemd op het sociale en gezinsleven. 
 
De binnenvaartsector geeft een enigszins ander beeld te zien. In deze sector zijn het vooral 
de families die de instroom in het beroep bepalen, d.w.z. de meeste 
binnenvaartondernemers hebben een familieachtergrond in de binnenvaart. Toch kiezen 
steeds minder jongeren met een familieachtergrond in de binnenvaart voor een carrière in 
de binnenvaart als gevolg van het feit dat deze moeilijk te verenigen is met het sociale en 
gezinsleven. Maar diegenen die voor een carrière als binnenvaartondernemer kiezen, zien 
dat hoofdzakelijk als een keuze voor het leven. Zoals gezegd, de minder aantrekkelijke 
marktomstandigheden zullen hierop zeker hun weerslag hebben. 
 
Voor de ingehuurde bemanningsleden is de belangrijkste reden om weer aan de wal te 
gaan werken eveneens het feit dat dit leven moeilijk te verenigen valt met het sociale en 
gezinsleven, maar ook de hoge werklast en de lage salarissen zijn redenen. 
 
Kwalificaties, regels voor bemanningen en arbeidsnormen 
In het zeevervoer houden twee internationale organisaties zich bezig met kwalificaties, 
regels voor bemanningen en arbeidsnormen. De "Internationale Maritieme Organisatie" 
(IMO) houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van internationale regelgeving 
voor terreinen als veiligheid, milieu, rechtskwesties en zekerheid. Minimale 
kwalificatienormen voor het maritieme personeel zijn op mondiaal niveau in het STCW-
verdrag vastgesteld. De algemene indruk van de STCW-code is zeer positief. De code is 
omgezet in EU-recht door middel van een EU-richtlijn. 
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De STCW-code betreft alleen de kwalificatievereisten en dus niet de 
minimumbemanningssterkte aan boord. Dit terrein valt onder het SOLAS-verdrag. Zonder 
een zekere minimumbemanningssterkte vast te leggen, bepaalt dit verdrag dat de 
overheden moeten zorgen voor voldoende zeevarenden aan boord van een schip om te 
garanderen dat de schepen veilig en doeltreffend worden geëxploiteerd. 
 
De "Internationale Arbeidsorganisatie" (ILO) heeft enkele minimumnormen vastgesteld om 
te zorgen voor bevredigende arbeidsomstandigheden voor de zeevarenden wereldwijd in 
het "Maritieme Arbeidsverdrag" (MLC). De Raad van de EU heeft een beschikking1 
vastgesteld waarbij alle lidstaten van de EU worden gemachtigd dit verdrag vóór 31 
december 2010 te ratificeren. Onlangs hebben de sociale partners van de EU een 
overeenkomst ondertekend om de bepalingen van het MLC-verdrag door middel van een 
EU-richtlijn in EU-recht om te zetten. 
 
Voor de binnenvaart bestaan verschillende wettelijke regelingen. Op EU-niveau bestaan tot 
dusverre geen uniforme beroepskwalificatie of geharmoniseerde regels voor het 
minimumaantal bemanningsleden. Deze kwesties vallen onder de riviercommissies en de 
nationale overheden. Dit gebrek aan harmonisatie wordt door de betrokkenen uit de 
bedrijfstak als een probleem ervaren. Ook voor de afgifte van getuigschriften voor kapiteins 
bestaan verschillende regelingen. Andere administratieve problemen met betrekking tot de 
kwalificaties en de regels voor bemanningen in de binnenvaartsector houden verband met 
het feit dat de horizontale instroom in het beroep hapert en de minimumvereisten 
verouderd lijken als gevolg van technische verbeteringen. 
 
Aanbevelingen 
Vijf aanbevelingen kunnen aan het Parlement van de EU worden gedaan: 
• Harmonisatie van de verzameling van gegevens, zowel voor het zeevervoer als het 

vervoer via de binnenwateren; 
• Bevordering van de instroom in het beroep in beide sectoren; 
• Beperking van de uitstroom uit het beroep in de binnenvaartsector; 
• Harmonisatie van kwalificaties, regels voor bemanningen en getuigschriften in de 

binnenvaartsector; 
• Verbetering van de opleiding in beide sectoren om beter in te spelen op het aanbod van 

en de vraag naar zeevarenden. 

                                          
1  Beschikking van de Raad van 7 juni 2007 waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de 

Europese Gemeenschap het geconsolideerde verdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende maritieme arbeid te bekrachtigen (2007/431/EG). 
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INLEIDING 
 
Als gevolg van de groei van economie en handel is het vervoer over zee en over de 
binnenwateren in de afgelopen jaren sterk gestegen. De grote vraag naar vervoersdiensten 
heeft geleid tot een groeiende vraag naar gekwalificeerd nautisch personeel. De 
arbeidsmarkten konden echter niet aan deze vraag beantwoorden, hetgeen heeft geleid tot 
een tekort aan gekwalificeerd personeel in beide vervoerssectoren. 
 
Hoewel de Commissie samen met de sociale partners al heeft geprobeerd dit probleem aan 
te pakken, is een beter initiatief nodig. Deze studie is erop gericht achtergrondinformatie te 
verschaffen over de oorzaken van en de mogelijke oplossingen voor dit tekort. Om een 
duidelijk beeld te krijgen van de oorzaken van het gebrek aan gekwalificeerd personeel, is 
het belangrijk dat zowel de vraagzijde als de aanbodzijde wordt bestudeerd. 
 
Omdat de vraag naar gekwalificeerd personeel een afgeleide vraag is van vervoersdiensten, 
begint hoofdstuk 1 met een uitsplitsing van de structuur van beide sectoren en de 
ontwikkeling die beide sectoren in de afgelopen jaren hebben ondergaan. Dit geeft inzicht 
in de factoren die de vraag naar gekwalificeerd personeel bepalen. Hoofdstuk 2 vult het 
beeld aan door een overzicht te geven van de huidige vraag naar nautisch personeel. Deze 
vraag wordt afgezet tegen het huidige aanbod, waaruit het actuele gebrek duidelijk wordt. 
Tegen de achtergrond van de huidige financiële en economische crisis geeft dit hoofdstuk 
ook enkele ramingen van mogelijke ontwikkelingen van de vraag naar en het aanbod van 
personeel op de korte tot middellange termijn. 
 
Hoofdstuk 3 gaat over de belangrijkste factoren aan de aanbodzijde. Te beginnen met de 
aantrekkelijkheid van het beroep in beide sectoren, worden in hoofdstuk 3 de redenen 
geschetst om een nautische carrière te kiezen, de redenen om deze carrière voort te zetten 
of om aan de wal te gaan werken. Dit tweede deel van hoofdstuk 3 gaat over de 
kwalificaties die nodig zijn om aan boord te werken en de regels voor bemanningen, zowel 
in de zeevaartsector als op de binnenwateren. 
 
Tot slot worden in hoofdstuk 4 algemene conclusies getrokken en enkele aanbevelingen 
gepresenteerd. 
 
Omdat het zeevervoer andere kenmerken heeft dan de binnenvaartsector, worden beide 
sectoren in deze studie onafhankelijk van elkaar behandeld. De beschikbare gegevens zijn 
aangevuld met kwalitatieve informatie afkomstig van interviews met betrokkenen uit beide 
sectoren.  
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1. STRUCTUUR EN ONTWIKKELING VAN DE ZEE- EN 
BINNENVAART 

 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

• In het zeevervoer is de vraag naar zeevarenden afgeleid van de vraag naar 
capaciteit van de mundiale koopvaardijvloot. De vlootcapaciteit is op zijn beurt weer 
een reactie op de grotere of geringere vraag naar maritieme vervoersdiensten. 

• Als gevolg van de mundiale groei van economie en handel heeft de zeevaart in de 
afgelopen decennia te maken gehad met een sterke opleving, waaruit zeer grote 
investeringen in nieuwe capaciteit voortvloeiden.  

• De huidige financiële en economische crisis heeft tot een daling geleid. Maar hoewel 
de vraag naar vervoersdiensten daalt, is er nog steeds een groot aantal nieuwe 
schepen in aanbouw en begint de overcapaciteit van de koopvaardijvloot duidelijk te 
worden. Hoewel de slooptarieven voor oudere schepen stijgen, wordt verwacht dat 
deze overcapaciteit in de komende jaren zal blijven toenemen. 

• Terwijl de maritieme vervoerssector wordt gedomineerd door grote en zeer 
kapitaalintensieve scheepvaartondernemingen, wordt de binnenvaart vooral 
gedomineerd door onafhankelijke familiebedrijven met slechts één schip, waarop 
traditioneel de bemanning uit familieleden bestaat die zo nodig wordt aangevuld met 
ingehuurd personeel. 

• Zoals het geval is geweest met het zeevervoer, is het vervoer over de 
binnenwateren ook sterk gestegen als gevolg van de economische groei in de 
Europese Unie. De grote vraag naar vervoersdiensten heeft geleid tot een nieuwe 
toename van de vlootcapaciteit in de afgelopen jaren, na een periode van 
capaciteitsdaling aan het eind van de jaren '90 en het begin van deze eeuw. 

 
Voordat het tekort aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart wordt 
beoordeeld, moet eerst worden gekeken naar het verband tussen de economische activiteit 
en de vraag naar vervoersdiensten en het gevolg dat deze vraag heeft op de vloten en de 
vraag naar nautisch personeel. Dit gevolg wordt beïnvloed door de structuur van beide 
sectoren. Daarom gaat paragraaf 1.1 over de structuur van de zeevaartsector en de relatie 
tussen economische activiteit, vlootcapaciteit en de vraag naar personeel. De ontwikkeling 
van de sector komt ook ter sprake. In paragraaf 1.2 wordt een overzicht gegeven van de 
structuur, de ontwikkeling en de huidige situatie van de binnenvaartsector. 
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1.1. De zeevervoerssector 

1.1.1.  Structuur van de zeevervoerssector 

 
In de zeevervoerssector is er een verband tussen economische activiteit en de vraag naar 
vervoersdiensten enerzijds en de vlootcapaciteit en de vraag naar gekwalificeerd personeel 
anderzijds. Dit verband wordt aangegeven in grafiek 1.1. 
 
Grafiek 1.1 Structuur van de maritieme vervoersmarkt  
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Bron: Buck Consultants International (2009) 

 
Uit deze grafiek blijkt een tweeledig verband: 
 
• De uitbreiding of inkrimping van de vlootcapaciteit is een reactie op de vraag naar 

scheepvaartdiensten als gevolg van de mundiale economische activiteit; en 
• de vraag naar gekwalificeerd zeevarend personeel is een afgeleide vraag van de 

vlootcapaciteitsuitbreiding of -inkrimping.  
 
De maritieme vervoerssector wordt gedomineerd door (grote) scheepvaartondernemingen 
die een spilfunctie hebben in de sector. In een exploderende economie is de vraag naar 
scheepvaartdiensten hoog. Bijgevolg zijn de charter- en vrachttarieven hoog. 
Scheepseigenaren proberen hun winsten te maximaliseren door hun vloten uit te breiden. 
Nieuwe schepen worden besteld en het slopen van oudere schepen wordt uitgesteld. In een 
minder expanderende economie daalt de vraag naar scheepvaartdiensten en de 
vrachttarieven dalen als gevolg van de overcapaciteit. Scheepseigenaren reageren op deze 
situatie door een inkrimping van de vlootcapaciteit in een poging om een beter evenwicht 
te vinden tussen aanbod en vraag. Minder of geen nieuwe schepen worden besteld, 
bestellingen voor nieuwe schepen worden teruggedraaid wanneer de boetes niet te hoog 
zijn, de slooptarieven voor oudere schepen stijgen en er worden schepen opgelegd. In deze 
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situatie stagneert of krimpt de groei van de totale capaciteit van de mundiale 
koopvaardijvloot. 
 
Grafiek 1.1 laat ook het gevolg zien voor de vraag naar zeevarend personeel. Net zoals in 
de afgelopen vijf jaar komt de arbeidsmarkt onder druk te staan wanneer de vraag naar 
gekwalificeerd personeel hoog is. Aantrekkelijke financiële voorwaarden worden geboden 
om voldoende personeel aan te trekken en meer jongeren kiezen voor een carrière op zee. 
Zij doen dit niet alleen wegens de aantrekkelijke financiële voorwaarden, maar ook wegens 
de goede carrièrekansen (zie hoofdstuk 3). Ook besluiten meer zeevarenden langer op zee 
te blijven omdat de financiële en beroepsvoorwaarden aantrekkelijker zijn dan voor banen 
aan de wal. 
 
Maar als de economische activiteit vertraagt, daalt de vraag naar zeevarend personeel als 
gevolg van de geringere vraag naar maritieme diensten. Dit resulteert in slechtere 
financiële en beroepsvoorwaarden. Terwijl in tijden van grote vraag de 
scheepvaartondernemingen sneller promoties kunnen bieden aan jonge officieren, 
waardoor het beroep aantrekkelijk wordt, is de relatief jeugdige leeftijd van leidinggevende 
officieren in tijden van geringere vraag een belemmering en dat leidt bijgevolg tot 
geringere promotiekansen voor jongere officieren. Deze situatie wordt nog verergerd door 
het feit dat de vraag naar ervaren nautisch personeel aan de wal ook terugloopt, waardoor 
de carrièrekansen aan de wal beperkt worden. Dit is dan weer van invloed op de 
aantrekkelijkheid van het beroep en zou de instroom van jongeren kunnen verminderen.  

1.1.2. Ontwikkeling van het zeevervoer 

 
Als gevolg van de groei van economie en handel heeft het maritieme vervoer vanaf 1985 
positieve groeicijfers laten zien. Deze groei werd mogelijk door een vrijere handel, 
globalisering, bedrijfsverplaatsing en een hogere vervoersproductiviteit.  
 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van de internationale handel over zee (voor bepaalde 

jaren, in miljoenen ton) 
 

Jaar Tankers Droge lading Totaal Jaarlijkse groei 
1980 1.871 1.833 3.704  
1985 1.459 1.923 3.382 - 1,8% 
1990 1.755 2.253 4.008 3,5% 
1995 2.049 2.602 4.651 3% 
2000 2.163 3.821 5.983 5,2% 
2005 2.422 4.678 7.109 3,5% 
2006 2.674 4.742 7.416 4,3% 

 
Bron: UNCTAD (2007) 

 
De meest recente cijfers wekken de indruk dat de maritieme handelsvolumes in 2007 hoger 
zullen zijn dan 8 miljard ton. Daardoor heeft de vraag naar scheepvaartdiensten (gemeten 
in ton-mijlen2) ook een sterke groei doorgemaakt (tabel 1.2). 

                                          
2  Ton-mijlen: een meeteenheid voor het aantal tonnen dat wordt vervoerd maal het aantal mijlen waarover deze 

worden vervoerd. Een soortgelijke meeteenheid is ton-kilometer (of tonkm). Hier wordt het gewicht 
vermenigvuldigd met het aantal kilometers. 
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Tabel 1.2 Wereldhandel over zee in ton-mijlen (voor bepaalde jaren, in 
miljarden ton-mijlen) 

 
Jaar Tankers Droge lading Totaal Jaarlijkse groei 
1980 9.405 7.372 16.777  
1985 5.157 7.908 13.065 -4,9% 
1990 7.821 9.00 17.121 5,6% 
1995 9.170 11.018 20.188 3,4% 
2000 10.265 13.428 23.693 3,3% 
2005 11.749 17.345 29.094 4,2% 
2006 12.151 18.536 30.686 5,5% 

 
Bron: UNCTAD (2007) 

 
De groeiende vraag naar scheepvaartdiensten heeft geleid tot belangrijke investeringen in 
de wereldvloot. Zoals blijkt uit tabel 1.3 is de capaciteit van de mundiale koopvaardijvloot 
vanaf de jaren 1990 aanzienlijk gegroeid. Zonder enige twijfel is de containervloot het 
sterkst gegroeid. In absolute termen is de vloot voor droge bulklading het sterkst gegroeid. 
Alleen het segment algemene vracht is voortdurend gedaald3. 
 
Tabel 1.3 Wereldvloot per scheepstype (voor bepaalde jaren, in miljoenen ton 

draagvermogen (DWT)4) 
 

Jaar Olietankers Droge 
lading 

Algemene 
vracht 

Containers Andere Totaal Jaarlijkse 
groei 

1980 339 186 116 11 31 683  
1985 261 232 106 20 45 664 -0,6% 
1990 246 235 103 26 49 659 -0,2% 
1995 268 262 104 44 58 736 2,2% 
2000 282 276 101 64 75 798 1,6% 
2005 336 321 92 98 49 896 2,3% 
2008 408 391 105 145 69 1.118 7,7% 

 

Bron: UNCTAD (2008) 
 
Uit recente cijfers van UNCTAD blijkt dat de mundiale koopvaardijvloot vanaf 2008 
voortdurend met een indrukwekkend cijfer van 7,7% per jaar is gestegen en een totale 
capaciteit van bijna 1.118 miljard ton laadvermogen heeft bereikt. De uitbreiding van de 
vloot heeft zich op twee manieren voorgedaan: 
 

• De grote vraag naar scheepvaartdiensten heeft geresulteerd in een groot aantal 
nieuwe schepen die op de markt zijn gekomen en lage slooptarieven, en 

• Daarnaast is de gemiddelde capaciteit van deze nieuwe schepen toegenomen. Deze 
schaalvergroting is in bijna alle maritieme segmenten te zien, maar, met name, in 
de vloot voor containervervoer en droge lading. Grotere schepen leveren grotere 

                                          
3  Containervervoer heeft een substantieel aandeel gekregen in de totale markten voor algemene vracht. 

Goederen die voorheen als conventionele algemene vracht werden vervoerd zijn in containers geladen. 
Bijgevolg heeft de algemene vracht nogal wat marktaandeel verloren in de afgelopen tientallen jaren. 

4  DWT: Deadweight tonnage (draagvermogen): term die wordt gebruikt in de scheepvaart om het totale gewicht 
van de lading, de uitrusting, de brandstof, voorzieningen, water en onderdelen van een schip aan te geven 
wanneer dit tot het maximum wordt geladen. 
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besparingen en dus lagere kosten per TEU5 of vervoerde ton. Sinds de jaren '90 
vervoert een containerschip i.p.v. gemiddeld 4.000 TEU nu 8.000 TEU. Er worden nu 
al schepen met een gemiddelde van 13 tot 14.000 TEU in de vaart genomen. De 
overgrote meerderheid van de bestelde schepen voor droog bulkvervoer bevindt 
zich in het segment boven 120.000 ton laadvermogen. 

 
Grafiek 1.2 toont het verband tussen de vraag naar en het aanbod van vervoersdiensten. 
Terwijl de vraag naar vervoersdiensten vanaf 1985 weer is gestegen, begon de capaciteit 
van de vloot pas in de jaren '90 weer te groeien. Deze vertraging is grotendeels toe te 
schrijven aan de tijd die nodig is voor de bouw van schepen die meerdere jaren kan duren. 
Wanneer de vraag naar maritieme vervoersdiensten stijgt, wordt flink geïnvesteerd in 
nieuwe capaciteit die pas na enkele jaren op de markt komt (d.w.z. na de bouw). 
Anderzijds is het zo dat er bij een daling van de vraag nog steeds nieuwe schepen worden 
afgebouwd die op de markt blijven komen, ook al daalt de vraag. 
 
 
Grafiek 1.2 Vergelijking tussen de vraag naar en het aanbod van 

vervoersdiensten 
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Bron: UNCTAD 
 
Met het oog op het feit dat de wereldeconomie en de maritieme handel een cyclisch 
patroon volgen, gebeurt dat met de vraag naar zeevarenden eveneens. Periodes van een 
tekort aan personeel worden afgewisseld met periodes van grote vraag naar werk en 
werkloosheid.  
 
Grafiek 1.3 geeft het verband aan tussen de vraag naar maritieme diensten, de 
vlootcapaciteit en de vraag naar zeevarenden. Deze laatste is een afgeleide vraag van de 
vlootcapaciteit, die op zijn beurt weer een afgeleide vraag is van de vraag naar 
scheepvaartdiensten. 

                                          
5  TEU: Twenty-feet Equivalent Unit (20-voet-containers): term die wordt gebruikt in het containervervoer als een 

indicatie voor ISO-normen van een container of als een indicatie voor het laadvermogen van een container. 
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Zoals al werd gezegd, is er, als gevolg van het feit dat het enkele jaren duurt om nieuwe 
vlootcapaciteit toe te voegen aan een expanderende maritieme markt en om de capaciteit 
in een krimpende markt terug te dringen, een asynchroon verband tussen handel over zee, 
vlootcapaciteit en de arbeidsmarkt. Dit tweeledige asynchrone verschijnsel veroorzaakt 
aanzienlijke kosten voor de maritieme industrie als geheel en voor de afzonderlijke 
zeevarenden.  
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Grafiek 1.3 Verband tussen de vraag naar en het aanbod van vervoersdiensten 

en de vraag naar zeevarend personeel 
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Bron: Buck Consultants International (2009) 
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1.1.3. Huidige situatie in de maritieme vervoerssector 

 
De huidige economische en financiële crisis bevestigt vorige trends. Terwijl de vraag naar 
vervoersdiensten daalt als gevolg van een vertraging van de economische activiteit, blijven 
in een eerder stadium bestelde schepen op de markt komen. Uit een recent onderzoek van 
Clarkson research blijkt dat in december 2008 ongeveer 9.750 schepen besteld waren of 
gebouwd werden: dat betekent 584 miljoen ton laadvermogen nieuwe capaciteit (of de 
helft van de capaciteit van de huidige vloot) die binnen de komende jaren op de markt zal 
komen. Op hetzelfde moment stijgen de tarieven voor de sloop van oudere schepen ook. 
Het is echter nog maar de vraag of de sloop van oudere schepen de enorme investeringen 
in nieuwe (en grotere) schepen kan compenseren. Dit leidt tot een conflictsituatie waarin 
de vraag daalt terwijl het aanbod blijft stijgen, waardoor een overcapaciteit van de vloot 
ontstaat. 
 
De bestellingen voor nieuwe schepen zijn in de afgelopen maanden stilgevallen en het 
aandeel van de opgelegde vloot groeit (zie kader 1). 
 

Kader 1 Onderhandelingen met scheepswerven om de aflevering van nieuwe 
schepen op te schorten 

 
Het aantal opgelegde containerschepen is thans hoger dan ooit en wordt van dag tot dag 
groter. Volgens AXS-alphaliner was aan het begin van februari 2009 de niet-gebruikte vloot 
van containerschepen 303 vaartuigen groot, d.w.z. ca. 800.000 TEU. Deze capaciteit 
vertegenwoordigt ongeveer 6,5% van de mundiale cellulaire vloot. Drie maanden eerder, 
aan het eind van oktober 2008, bestond de niet-gebruikte vloot uit 70 schepen met een 
totale capaciteit van 150.000 TEU.  
 
Aan het begin van februari 2009 waren de bestellingen voor cellulaire schepen gedaald tot 
1.147 vaartuigen, d.w.z. 6,1 miljoen TEU, die in de komende jaren moesten worden 
afgeleverd. Hoewel de bestelde capaciteit nog altijd 49% van de bestaande vloot 
vertegenwoordigt, is dit het laagste niveau van de afgelopen 16 maanden. In de periode 
van vier maanden tussen oktober 2008 en februari 2009 is er geen enkel containerschip 
besteld. Dat was daarvoor zeker twee decennia niet gebeurd.  
 
Ten minste 120.000 TEU zal in 2009 worden gesloopt, maar toch zal de totale capaciteit 
van de vloot met ongeveer 14% toenemen. De capaciteit zal in 2010 en 2011, als gevolg 
van de bestellingen, met ca. 12% per jaar blijven stijgen. Intrekking van nieuwe 
bestellingen is de enige manier om deze snelle groei te vertragen of uitstel van de 
aflevering van nieuwe schepen. Analisten verwachten dat de daling van de vraag naar 
scheepsdiensten ten minste twee jaar zal aanhouden. Toch weigeren vele scheepswerven 
nog altijd om over nieuwe afleveringstermijnen te onderhandelen. 
 

Bronnen: De Schuttevaar, 7 februari 2009 en AXS-Alphaliner Weekly News, week 2009/5 
 

 
Hoewel nog maar één jaar geleden zeer optimistische handelsvoorspellingen werden 
gepubliceerd, zijn deze thans achterhaald door de financiële en economische crisis. De 
crisis heeft schokgolven in de vervoerssector teweeggebracht en het blijkt buitengewoon 
moeilijk te zijn om betrouwbare voorspellingen te doen. Analisten menen dat de 
neergaande trend in de vraag naar scheepsdiensten ten minste twee tot drie jaar zal duren, 
gevolgd door een opleving van de vraag vanaf 2012. Zij waarschuwen ook dat de kloof 
tussen aanbod en vraag zo groot wordt dat het vele jaren zal duren om een nieuw 
evenwicht te bereiken. Veel zal inderdaad afhangen van de wijze waarop bestellingen voor 
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nieuwe schepen opgezegd of opgeschort kunnen worden om de toename van de 
vlootcapaciteit te vertragen. Het gevolg van deze economische fluctuaties op de vraag naar 
gekwalificeerd personeel komt in hoofdstuk 2 aan de orde. 

1.2. De binnenvaart 

1.2.1. Structuur van de binnenvaart 

 
Net zoals voor het zeevervoer is de vraag voor het vervoer over de binnenwateren een 
afgeleide vraag van de economische activiteit, zoals neergelegd in afbeelding 1.4. Toch zijn 
er verschillen tussen de structuren van de zeevaartsector en de sector binnenvaart.  
 
Grafiek 1.4 Structuur van de binnenvaart 
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Bron: Buck Consultants International (2009) 
 
De bedrijfskenmerken van de binnenvaartsector verschillen van die van de zeevaartsector. 
Terwijl de maritieme industrie vooral bestaat uit grote en zeer kapitaalintensieve 
scheepvaartbedrijven (vaak op mundiaal niveau actief) met eigen vloten die voor 100% 
bemand worden met aangeworven bemanningsleden, kan een duidelijke trend in West-
Europa worden waargenomen waar grote binnenvaartexploitanten overschakelen op 
logistieke dienstverlening. Het huidige vervoer wordt uitgevoerd door onderaannemers en 
in de meeste gevallen zijn deze onderaannemers gezinsbedrijven met slechts één vaartuig. 
Zij vormen het leeuwendeel van de ondernemingen in de lidstaten van de EU met de 
grootste binnenvaartsectoren6.  

                                          
6  Zonder enige twijfel is het PINE-verslag van 2004 (Vooruitzichten voor de binnenvaart in een groter Europa) 

van Buck Consultants International, Progtrans, VBD en Via Donau de meest uitgebreide beoordeling van de 
binnenvaart in de EU. In het PINE-verslag wordt een aandeel genoemd van ondernemingen met slechts één 
vaartuig dat in de meeste lidstaten hoger uitkomt dan 70%. Voor enkele belangrijke binnenvaartlanden, zoals 
Duitsland en België, bedraagt dit aandeel zelfs 80%. 
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Over het algemeen kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier soorten traditionele 
familiebedrijven: 
 
• In de eerste categorie bestaat de bemanning uit een man en een vrouw die eigenaar 

zijn van het schip. Afhankelijk van de grootte van het schip en de wijze van exploitatie, 
kan de bemanning worden aangevuld met hetzij andere familieleden, in de meeste 
gevallen de kinderen, of met ingehuurd personeel. Dit soort gezinsbedrijf verliest echter 
langzamerhand aan betekenis. 

• In een andere categorie van familiebedrijven vaart de man met een ingehuurde 
bemanning, terwijl zijn vrouw aan de wal blijft. Deze wijze van organisatie is beter 
verenigbaar met het gezinsleven, vooral wanneer er schoolgaande kinderen zijn. Dit 
soort bedrijf is wel duurder. Naast de investering in een schip moeten ook de 
personeelskosten en de huisvestingskosten voor het gezin aan de wal worden 
meegerekend. In de meeste gevallen is dit tweede type een verdere ontwikkeling van 
type 1.  

• In de derde categorie gaat het om bedrijven met diverse schippers/eigenaren die 
samen een schip exploiteren met behulp van een ingehuurde bemanning. Deze vorm 
van organisatie biedt enkele voordelen. Enerzijds is een betere verenigbaarheid met het 
gezinsleven gewaarborgd en anderzijds is de investering in het vaartuig makkelijker op 
te brengen omdat het financiële risico over verschillende eigenaren wordt verdeeld. 

• In de laatste categorie gaat het om familiebedrijven met meer dan één schip. Zowel de 
man als de vrouw blijven aan de wal om het familiebedrijf te beheren, terwijl de 
schepen voor 100% bemand worden met ingehuurd personeel. 

 
Hoewel er vele variaties bestaan, komen deze vier types het meest voor in de EU. Duidelijk 
wordt dat er ook onder de bemanningen onderscheid kan worden gemaakt tussen twee 
categorieën bemanningsleden: 
 
• een categorie van zelfstandige bemanningsleden (meestal schippers), en, 
• een categorie ingehuurde bemanningsleden. 
 
Een ander verschil tussen de sector zeevervoer en de binnenvaart betreft de exploitatie van 
de schepen. Terwijl het merendeel van de schepen in de zeevaart 24 uur per dag wordt 
ingezet, zijn er drie gebruikelijke exploitatiemethodes op EU-niveau voor de binnenvaart7. 
Met exploitatiewijze A1 mag een schip maximaal 14 uur per dag varen. Als gebruik wordt 
gemaakt van exploitatiewijze A2 mogen schepen maximaal 18 uur per dag varen. Tot slot 
staat exploitatiewijze B toe dat er 24 uur wordt gevaren. De regels voor bemanningen 
hangen af van de exploitatiewijze en de omvang van het schip. Over het algemeen is er 
meer personeel nodig als het schip langer vaart of groter is. 
 
Wanneer de vraag naar vervoersdiensten via de binnenvaart groot is, zijn de vrachttarieven 
ook hoog, waarvan een stimulans uitgaat om een bedrijf te beginnen als 
binnenvaartondernemer en in een eigen schip te investeren. Een grote vraag naar 
vervoersdiensten kan ondernemers er ook van overtuigen om van model A1 over te 
schakelen naar A2 of B of van A2 naar B. Beide stimulansen leiden dus tot een vergroting 
van de capaciteit van de vloot en een grotere vraag naar personeel. 

                                          
7  Deze exploitatiewijzen zijn door de CCR geschetst in hoofdstuk 23 van het "Rijnvaartpolitiereglement". Dit 

hoofdstuk gaat over de regels voor bemanningen van schepen in de Rijnvaart.  
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1.2.2. Ontwikkeling van het vervoer via de binnenwateren 

 
De vraag naar vervoersmiddelen over land in de EU-27 - d.w.z. weg, spoor, binnenwateren 
en pijpleidingen, bedroeg in 2006 2.596 miljard tonkm. Het wegvervoer is verantwoordelijk 
voor 72,7% van dit totaal, het spoorwegvervoer voor 16,7% en de binnenvaart voor 5,3%. 
 
De hoeveelheid via de binnenwateren vervoerde goederen is van 121 miljard tonkm8 in 
1995 tot 138 miljard tonkm in 2006 gegroeid, maar het aandeel in de uitsplitsing per 
vervoerstype stijgt niet. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,2% loopt het vervoer 
over de binnenwateren duidelijk achter bij de gemiddelde groei van 2,82% van het totale 
goederenvervoer voor de vier vervoertypes over land in de EU-27 (tabel 1.4). Het aandeel 
van het vervoer via de binnenwateren in de vervoertypes op EU-niveau is gedaald van 
6,33% in 1995 tot 5,32% in 2006.  
 
Tabel 1.4 Vrachtvervoer in de EU-27 (per vervoerswijze, in miljarden ton-

kilometer) 
 

Jaar Weg Spoor Binnenwateren Pijpleidingen Totaal % 
binnenvaart 

van het 
totaal 

1995 1.289 386 121 115 1.911 6,33% 
1996 1.303 392 118 119 1.932 6,11% 
1997 1.352 409 126 118 2.005 6,28% 
1998 1.414 392 130 125 2.061 6,31% 
1999 1.470 383 127 124 2.104 6,04% 
2000 1.519 401 133 126 2.179 6,10% 
2001 1.556 385 132 132 2.205 5,99% 
2002 1.606 382 132 128 2.248 5,87% 
2003 1.625 391 123 130 2.269 5,42% 
2004 1.747 413 136 131 2.427 5,60% 
2005 1.800 413 138 136 2.487 5,55% 
2006 1.888 435 138 135 2.596 5,32% 

% totale 
groei 

46,47% 12,69% 14,05% 17,39% 35,85%  

% 
jaarlijkse 

groei 

3,53% 1,09% 1,20% 1,47% 2,82%  

 

Bron: CCR en DG TREN, Market observation for inland navigation in Europe (2007) 
 
Op Europees niveau zijn er in totaal vier belangrijke binnenvaartroutes (grafiek 1.5):  
 

• De belangrijkste vaarweg met meer dan 63% van het totale volume dat door de 
binnenvaart in Europa wordt vervoerd, is zonder enige twijfel de Rijnroute.  

• De Noord-Zuidroute tussen Nederland, België en Frankrijk is de op een na 
belangrijkste binnenvaartroute met een aandeel van ca. 15% van het volume.  

• De Main-Donau-route is goed voor 10%.  
 

                                          
8 Ton-kilometer. 
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Deze drie vaarwegen zijn goed voor meer dan 88% van het totale binnenvaartvolume in de 
EU. De betrokken lidstaten zijn Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije. 
 

• De op drie na belangrijkste binnenvaartroute is de Oost-Westroute in Duitsland, die 
Oost-Europa en de Noordzeehavens verbindt met het Ruhrgebied, en goed is voor 
iets meer dan 4% van het volume. Deze vaarweg is vooral gebaseerd op de handel 
tussen het Ruhrgebied en de regio tussen Berlijn en de Elbe en op het 
handelsvervoer over de rivier met de Duitse zeehavens. De betrokken landen zijn 
Duitsland, Polen en de Tsjechische Republiek.  

 
Kleinere binnenvaartroutes zijn de Rhône, die de haven van Marseille verbindt met het 
Franse achterland, en de Po in het noorden van Italië. 
 
Grafiek 1.5 Belangrijkste binnenvaartroutes in Europa 

Oost-West-route

Rijn-route

Main-Donau-route

Noord-Zuid-route

Rhône

Po

 
Bron: Buck Consultants International (2009), gebaseerd op CCNR en DG TREN (2007) 

 
Tabel 1.5 geeft een overzicht van de prestaties van het vrachtvervoer via de binnenwateren 
van de verschillende lidstaten van de Europese Unie, gemeten in tonkm. Uit deze tabel 
blijkt duidelijk dat de in tonkm belangrijkste lidstaten die gebruik maken van de 
binnenvaart (in afnemend belang) de volgende zijn: Duitsland, Nederland, Frankrijk, België 
en Roemenië zijn met een aandeel van bijna 96% van het totale binnenvaartvervoer in de 
EU. Kleinere binnenvaartlanden zijn Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Luxemburg, Polen, het 
Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Italië en Finland met een totaalaandeel van ca. 4%. 
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Tabel 1.5 Vrachtvervoer over de binnenwateren per lidstaat (in miljarden 
tonkm) 

 

 1995 2000 2006 Nationaal aandeel (2006) 

Oostenrijk 2,0 2,4 1,8 1,30% 
België 5,7 7,2 8,9 6,45% 
Bulgarije 0,5 0,3 0,8 0,58% 
Cyprus - - - - 
Tsjechische 
Republiek 

0,1 0,1 0,0 - 

Denemarken - - - - 
Estland - - - - 
Finland 0,1 0,1 0,1 0,07% 
Frankrijk 6,6 9,1 9,0 6,52% 
Duitsland 64,0 66,5 64,0 46,38% 
Griekenland - - - - 
Hongarije 1,2 0,9 1,9 1,38% 
Ierland - - - - 
Italië 0,1 0,2 0,1 0,07% 
Letland - - - - 
Litouwen - - - - 
Luxemburg 0,3 0,4 0,4 0,29% 
Malta - - - - 
Nederland 35,5 41,3 42,3 30,65% 
Polen 0,9 1,2 0,3 0,22% 
Portugal - - - - 
Roemenië 3,1 2,6 8,2 5,94% 
Slowakije 0,1 0,1 0,1 0,07% 
Slovenië - - - - 
Spanje - - - - 
Zweden - - - - 
Verenigd 
Koninkrijk 

0,2 0,2 0,2 0,14% 

EU-27 120,5 132,6 138,0 100% 
 

Bron: CCR en DG TREN, Market observation for inland navigation in Europe (2007) 
 

1.2.3. Huidige situatie in de binnenvaart 

 
De huidige situatie in de binnenvaart wordt gekenmerkt door een grote vraag naar 
vervoersdiensten die geleid heeft tot een capaciteitsverhoging, met name voor grotere 
vaartuigen. Deze uitbreiding volgde op een periode van capaciteitsinkrimping in de tweede 
helft van de jaren '90. Honderden nieuwe binnenvaartuigen zijn op de markt gekomen en 
een onbekend aantal is besteld. Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn, wordt ervan 
uitgegaan dat de scheepswerven volle orderboeken hebben tot 2010. 
 
Tot voor kort kon de vervoersmarkt deze extra capaciteit makkelijk opnemen, maar 
verwacht wordt dat op de korte tot middellange termijn de grens wordt bereikt, omdat de 
binnenvaart alleen delen van de markten kan bereiken, afhankelijk van de beschikbaarheid 
van een netwerk van binnenlandse vaarwegen en de capaciteit.  
 
Op dit moment zijn de gevolgen van de economische en financiële crisis ook voelbaar op de 
vervoersmarkt over de binnenwateren. Veel ondernemers en ondernemingen in de 
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binnenvaart worden geconfronteerd met een gemiddelde daling van de vrachttarieven met 
25% - 50%. Op bepaalde routes zijn de vrachttarieven zo laag dat de kosten er niet 
uitkomen. 
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2. WERKGELEGENHEID IN DE ZEE- EN BINNENVAART 
 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

• Het is buitengewoon moeilijk om een samenhangend overzicht te geven van de 
huidige werkgelegenheidssituatie in de zeevaart. Uit ramingen blijkt dat de 
wereldwijde vraag naar officieren sinds 2005 met 12% is gestegen, en uitkomt op 
een totale vraag van 533.000 officieren in 2008. In dezelfde periode is het 
wereldwijde aanbod met 7% toegenomen tot bijna 499.000 officieren in 2008. Het 
tekort aan officieren in 2008 wordt op 34.000 geschat. Uit dezelfde schattingen 
blijkt dat er in 2005 een overaanbod van 135.000 gezellen was. 

• Op EU-niveau is er geen geografisch evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod 
van zeevarenden (zowel officieren als gezellen). Terwijl enkele West-Europese 
lidstaten grote aantallen zeevarenden nodig hebben, kunnen hun lokale 
arbeidsmarkten niet aan deze vraag voldoen. Enkele Oost-Europese lidstaten laten 
het tegenovergestelde zien.  

• De huidige economische crisis zorgt voor een hoge mate van onzekerheid. Verwacht 
wordt dat de capaciteit van de vloot op de korte tot middellange termijn verder zal 
toenemen. Als gevolg van verzachtende maatregelen, zoals sloop en oplegging, zal 
er een beter evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van zeevarenden 
worden bereikt. 

• Onlangs is de vraag naar nautisch personeel in de binnenvaartsector gestegen. 
Helaas is het niet duidelijk in hoeverre de arbeidsmarkten aan deze vraag kunnen 
voldoen. De sector is geconfronteerd met een groeiend tekort aan gekwalificeerd 
personeel, dat ten dele is opgelost door het aanwerven van bemanningsleden uit 
Oost-Europese lidstaten. Ook Filippijnse ingezetenen zijn aangeworven. 

• Verwacht wordt dat de vraag naar ingehuurd personeel in de binnenvaartsector als 
gevolg van de economische op de korte tot middellange termijn zal dalen. 

 
Het vorige hoofdstuk ging over de structuur van zowel de zeescheepvaart- als de 
binnenvaartsector en de ontwikkeling van deze sectoren. Dit hoofdstuk gaat over de vraag 
op welke wijze de ontwikkeling binnen de beide sectoren de vraag naar gekwalificeerd 
personeel heeft beïnvloed en zal blijven beïnvloeden.  

2.1. Werkgelegenheidssituatie in de zeescheepvaart 

2.1.1. Verzameling van gegevens 

 
Het is moeilijk om een overzicht te geven van de huidige werkgelegenheidssituatie in de 
zeescheepvaartsector als gevolg van de wereldwijde reikwijdte en de specifieke en 
ingewikkelde karakteristieken van de scheepvaartindustrie. Omdat zeescheepvaart een 
wereldwijde economische activiteit is, is de maritieme werkgelegenheid dat ook. Dat stelt 
ons voor het probleem dat sommige vlaggenstaten9 helemaal geen of onbetrouwbare 
gegevens verschaffen, hetgeen vaak verder wordt gecompliceerd door een gebrek 

                                          
9  Vlaggenstaat verwijst naar de autoriteit waarmee een land het regulerend toezicht op het koopvaardijschip 

uitoefent dat onder zijn vlag is geregistreerd. Dat behelst de inspectie, certifiëring en de afgifte van 
documenten inzake veiligheid en het voorkomen van vervuiling. 
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transparantie over de eigenaar van het schip en het toezicht10. Thans is ongeveer 67% van 
de wereldwijde koopvaardijvloot, gemeten in tonnage, geregistreerd onder de zogenaamde 
goedkope vlaggen11 of "open registers". Het succes van deze open registers ligt in het feit 
dat het land van registratie de wetten vaststelt krachtens welke een schip moet worden 
geëxploiteerd en die moeten worden toegepast in relevante admiraliteitszaken. Vaak gaat 
dit gepaard met goedkopere registratierechten, lagere belastingen en lagere salarissen. 
Landen als Panama en Liberia bijvoorbeeld hebben een groot scheepsregister maar slechts 
een gering eigendom.   
 
Het ingewikkelde karakter van registers en vlaggenstaatstrategieën van scheepseigenaren 
blijkt duidelijk uit het Belgische Scheepvaartregister (kader 2). 
 

Kader 2 Het Belgisch Scheepvaartregister 
 
Een aantal belastingmaatregelen van de Belgische autoriteiten in het kader van EU-
richtlijnen voor staatssteun hebben het Belgische Scheepvaartregister concurrerend 
gemaakt ten opzichte van andere registers. De desbetreffende wetten van 2 augustus 2002 
en 27 december 2004 bieden een reeks fiscale maatregelen ten gunste van ondernemingen 
in de zeescheepvaart. Eén daarvan is de forfaitaire winstvaststelling (d.w.z. het 
zogenaamde tonnage belastingsysteem) dat in enkele EU-lidstaten al van kracht is.  
 
Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het Belgische Scheepvaartregister steeds 
aantrekkelijker werd. Terwijl het grootste deel van de Belgische koopvaardijvloot vóór 2004 
onder Luxemburgse vlag voer, hebben Belgische scheepseigenaren besloten hun schepen 
onder Belgische vlag te laten varen. Op 1 januari 2003 bestond de Belgische 
gecontroleerde vloot uit 153 vaartuigen met een totale capaciteit van bijna 6,2 miljoen ton 
laadvermogen, waarvan 97,27% onder vreemde vlag voer. Aan het begin van 2008 was 
deze situatie volkomen veranderd. Op 1 december 2008 bestond de Belgische 
gecontroleerde vloot uit 233 vaartuigen met een totale capaciteit van bijna 12,2 miljoen 
ton laadvermogen waarvan meer dan 50% weer onder nationale vlag voer. Het is niet 
verbazingwekkend dat de werkgelegenheidscijfers eenzelfde ontwikkeling hebben 
doorgemaakt, van 990 zeevarenden in 2003 tot 3.236 zeevarenden in 2008 (d.w.z. een 
verhoging van 327% in vijf jaar). Daaruit blijkt duidelijk dat de maritieme wereld in België 
veel sterker was dan de cijfers van 2003 deden voorkomen. 
 
Bronnen: Peter Verstuyft, directeur, Koninklijke Belgische Vereniging van scheepseigenaren en UNCTAD, 2003 en 

2008 
 
Het ontbreken van een gecentraliseerde en geharmoniseerde verzameling van gegevens 
levert problemen op. Alle gegevens met betrekking tot de huidige werkgelegenheid in de 
zeevaartindustrie en de extra zeevarenden die nodig zijn in de komende jaren, zijn hetzij 
op niet-complete of versnipperde gegevens gebaseerd. 
 

                                          
10  De gecontroleerde vloot van een land geeft aan waar het feitelijk controlerend belang (d.w.z. de 

moedermaatschappij) van de vloot is gevestigd, ongeacht de vlaggenstaat.  
11  Goedkope vlaggen verwijst naar de landen waar grote aantalen schepen van niet-ingezetenen zijn 

geregistreerd als gevolg van een soepeler regelgeving en/of lagere kosten. De internationale 
transportarbeidersfederatie rekent de volgende vlaggen als goedkope vlaggen: Antigua en Barbuda, 
Bahama's, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Burma, Cambodja, Caymaneilanden, Comoren, Cyprus, 
Equatoriaal-Guinea, het Franse Internationale Scheepsregister (FIS), het Duitse Internationale Scheepsregister 
(GIS), Georgië, Gibraltar, Honduras, Jamaica, Libanon, Liberia, Malta, Marshalleilanden, Mauritius, Mongolië, 
Nederlandse Antillen, Noord-Korea, Panama, Sao Tomé en Principe, St Vincent, Sri Lanka, Tonga and Vanuatu. 
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De "BIMCO/ISF Manning Updates"12 (vijfjaarlijkse actualisering van de personeelscijfers) 
worden beschouwd als de meest omvangrijke beoordeling van het aanbod van en de vraag 
naar zeevarenden wereldwijd in de koopvaardij. Het laatste BIMCO-verslag van 2005 is als 
basis gebruikt voor het Drewry/PAL-jaarverslag over de personeelssterkte13 waarin het 
accent ligt "op de huidige beschikbaarheid van zeevarenden en de vraag of voldoende 
personeel beschikbaar zal zijn om te voldoen aan de voorspelde toekomstige behoeften".  
 

2.1.2. Huidige vraag naar zeevarend personeel 

 
Zoals reeds vermeld is er een verband tussen de vlootcapaciteit en de vraag naar 
zeevarend personeel. Volgens cijfers van de UNCTAD had de koopvaardijvloot op 
wereldschaal begin 2008 een capaciteit van bijna 1,12 miljard DWT. Drewry raamde de 
wereldwijde vraag naar officieren in 2008 op 533 000. Dit is een stijging met bijna 12% ten 
opzichte van de geraamde vraag naar officieren in het BIMCO-rapport van 2005, en zelfs 
met 26,9% ten opzichte van 2000, toen de vraag naar officieren ongeveer 420 000 
bedroeg. Tegelijk steeg de vlootcapaciteit met respectievelijk 24,78% tussen 2005 en 2008 
en met 40% tussen 2000 en 200814. In 2005 werd de vraag naar matrozen op 586 000 
geraamd. Over de ontwikkeling van de vraag naar matrozen zijn helaas geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar15. 
 
Meer dan 95% van de totale vlootcapaciteit is eigendom van onderdanen van slechts 35 
landen, waaronder 11 EU-lidstaten. Deze laatste zijn, met hun respectieve capaciteit, 
vermeld in tabel 2.1. De volledige lijst van de 35 landen is opgenomen in bijlage 1. 
 
Tabel 2.2. geeft een beeld van het aantal zeevarenden onder de nationale vlag van een 
aantal EU-lidstaten. De gegevens over deze landen zijn bij de bevoegde nationale diensten 
opgevraagd. Er werd hun gevraagd naar het aantal werknemers (officieren en matrozen) 
op koopvaardijschepen onder de nationale vlag. Er werd ook gevraagd naar de verhouding 
tussen nationaal en buitenlands personeel. Het was niet mogelijk om een tijdreeks op te 
stellen voor alle EU-landen met de grootste vloten. Voor de landen waarvoor wel een 
tijdreeks kon worden opgesteld, wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid op 
koopvaardijschepen weergegeven in tabel 2.2. 

                                          
12  BIMCO/ISF, Manpower bijgewerkt in 2005, Wereldwijde vraag naar en aanbod van zeevarenden, december 

2005. 
13  Drewry Shipping Consultants, Manning 2008, jaarverslag, mei 2008. 
14  Het verschil tussen de stijging van de vraag naar officieren en de stijging van de vlootcapaciteit wordt 

verklaard door het feit dat de vlootcapaciteit is gestegen doordat de schepen zowel talrijker als groter zijn 
geworden, terwijl de gestegen vraag naar officieren vooral van het aantal schepen afhangt. 

15  In de maritieme cluster is er veel meer vraag naar walpersoneel dan naar zeevarend personeel. In een recente 
studie in opdracht van het DG Maritieme zaken en visserij van de Europese Commissie ("The role of maritime 
clusters to enhance the strength and development in European maritime sectors", 2009) wordt het totale 
aantal banen in de Europese maritieme sector op ongeveer 4,78 miljoen geraamd.  
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Tabel 2.1 EU-landen met de grootste gecontroleerde vloten per 1 januari 2008, 
in afnemende volgorde van draagvermogen 

 

Aantal vaartuigen Draagvermogen 
Wereld-

rang-
nummer 

Land waar 
de eigenaar 
gevestigd is 

Nationale 
vlag 

Buitenland
se vlag Totaal Nationale 

vlag 
Buitenlandse 

vlag Totaal 
Totaal in % 

van 
wereldwijd 

DWT 
                  

1 Griekenland 736 2 379 3 115 55 766 365 118 804 106 174 570 471 16,81% 

3 Duitsland 404 2 804 3 208 14 588 066 79 634 721 94 222 787 9,07% 

10 Denemarken 317 544 861 10 466 920 16 967 723 27 434 643 2,64% 

12 Verenigd 
Koninkrijk 

394 482 876 10 479 296 15 522 244 26 001 540 2,50% 

15 Italië 559 214 773 11 419 633 6 320 035 17 739 668 1,71% 

19 België 87 146 233 6 087 051 6 067 624 12 154 675 1,17% 

23 Nederland 503 259 762 4 136 349 4 499 185 8 635 534 0,83% 

24 Cyprus 111 144 255 2 828 540 4 484 942 7 313 482 0,70% 

26 Zweden 154 211 365 1 758 402 5 159 712 6 918 114 0,67% 

27 Frankrijk 182 176 358 3 036 041 3 490 150 6 526 191 0,63% 

30 Spanje 190 192 382 1 422 309 3 075 812 4 498 121 0,43% 

  Wereldwijd 
totaal 

16 798 19 515 36 31
3 

342 662 755 695 633 834 1 038 296 589 100% 

 

Bron: UNCTAD (2008) 
 

Tabel 2.2 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in het zeevervoer in een aantal 
landen 

 

Land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
% 

aandee
l 

% 
veran
dering  

Griekenland 29 385 - 32 926 - - 30 920 - - - 5,22 

Nationaal - - - - - - - - - - 

Buitenlands - - - - - - - - - - 

Duitsland 14 108 14 487 13 380 12 624 12 770 14 886 15 090 15 568 100,0% 10,35% 

Nationaal 9 807 9 851 9 529 9 368 9 175 9 517 9 748 9 738 62,6%  

Buitenlands 4 301 4 636 3 851 3 256 3 595 5 369 5 342 5 830 37,4%  

Denemarken 8 628 8 261 8 271 8 104 8 304 8 622 9 727 10 195 100,0% 18,16% 

Nationaal 5 726 5 316 5 565 5 230 5 183 5 289 5 791 5 719 56,1%  

Buitenlands 2 902 2 945 2 706 2 874 3 121 3 333 3 938 4 476 43,9%  

Verenigd 
Koninkrijk 

26 301 19 695 23 552 27 031 25 135 24 026 25 729 23 995 100,0% -8,76 

Nationaal - - - - - 13 310 14 165 10 571 44,1%  

Buitenlands - - - - - 10 716 11 564 13 424 55,9%  

Italië 38 500 38 600 38 800 39 245 40 230 38 450 41 004 43 535 100,0% 13,08% 

Nationaal 25 500 25 800 26 200 27 245 28 730 27 450 30 504 33 535 77,0%  

Buitenlands 13 000 12 800 12 600 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 23,0%  

België 1 266 1 123 1 050 990 1 785 2 263 2 377 2 766 - 118,48
% 

Nationaal - - - - - - - - - - 

Buitenlands - - - - - - - - - - 

Nederland 6 600 6 800 7 100 6 300 5 700 5 500 6 600 7 000 - 6,06% 

Nationaal - - - - - - - - - - 

Buitenlands - - - - - - - - - - 

Frankrijk 9 428 9 315 9 797 9 740 10 016 9 751   - 3,43% 

Nationaal - - - - - - - - - - 

Buitenlands - - - - - - - - - - 
 

Bron: ISL (2009), op basis van statistische gegevens van nationale instellingen16 en ECOTEC Research and 
Consulting (2006). 

                                          
16  De fragmentarische gegevens over Griekenland komen uit het "Main report on employment trends in all 

sectors related to the sea or using sea resources", dat is opgesteld in opdracht van het DG Maritieme zaken en 
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Behalve in het Verenigd Koninkrijk is er in alle landen een positieve ontwikkeling in de 
werkgelegenheid in de zeevaart, wat overeenkomt met de bevindingen van Drewry en 
BIMCO. Hoewel de informatie zeer fragmentarisch en verre van volledig is, kan ook worden 
opgemerkt dat het aandeel "eigen" zeelieden aan boord van schepen in de nationale 
registers gedurende de afgelopen tien jaar in een aantal landen, zoals Duitsland, 
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, is afgenomen.  

2.1.3. Huidig aanbod aan zeevarend personeel 
 
In het verslag van Drewry van 2008 wordt het wereldwijde aanbod aan zeevarend 
personeel op 498 800 officieren en 747 400 matrozen geraamd. Dit is een stijging van 
4,9% ten opzichte van de BIMCO-update van 2005. In bijlage 2 wordt een gedetailleerd 
overzicht van deze ramingen gegeven. De wereldwijde vraag naar officieren bedroeg 
533 000, wat betekent dat er in 2008 wereldwijd een tekort van 34 000 officieren was 
(grafiek 2.1). 
 
Grafiek 2.1 Aanbod aan en vraag naar officieren 
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Bronnen: BIMCO/ISF (2005) en Drewry (2008) 
 
Wat matrozen betreft, werd er echter een voortdurend overaanbod opgetekend. In het 
verslag "2005 Manpower Update" van BIMCO/ISF werd het wereldwijde aanbod op 721 000 
matrozen geraamd. De vraag naar matrozen werd op 586 000 geraamd, wat betekent dat 
er in 2005 een overaanbod van naar schatting 135 000 matrozen was. Dit overaanbod zal 
naar verwachting stijgen tot 167 000 in 2015. Volgens het verslag zijn er ook ernstige 

                                                                                                                                     
visserij van de Europese Commissie. De cijfers over Duitsland zijn verkregen van het Duitse Federale Bureau 
voor statistiek (Statistisches Bundesamt, Verkehr-Shifffahrt). De statistische gegevens over Denemarken zijn 
afkomstig van dhr. Gunnar Lenzing, hoofd Documentatie van de Deense Maritieme Autoriteit. De gegevens 
over het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2005-2007 zijn verstrekt door de Koopvaardijkamer (Chamber of 
Shipping) en komen uit de UK Seafarers Statistics. De cijfers voor de periode 2000-2004 komen uit de UK 
Seafarers Analysis 2004. De Italiaanse cijfers zijn afkomstig van FIT Maritimi. De cijfers over België zijn 
afkomstig van het Stelsel van de Zeelieden en zijn aangevuld met informatie van de Koninklijke Belgische 
Redersvereniging. De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 
statistische gegevens over Frankrijk zijn verkregen van het Franse Ministerie van Werkgelegenheid. 
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twijfels over de kwalificaties van veel matrozen. Toch kan uit deze cijfers worden 
geconcludeerd dat het potentiële aanbod aan matrozen op de arbeidsmarkt veel minder 
krap is dan het aanbod aan officieren. Daarom zal vooral worden gefocust op het aanbod 
aan officieren.  
 
Grafiek 2.2 toont de vijftien belangrijkste leveranciers van zeelieden (officieren en 
matrozen). Daaruit blijkt een duidelijk overwicht van bepaalde Aziatische landen (China, 
Filippijnen, India, Indonesië en Myanmar), gevolgd door Oost-Europese en mediterrane 
landen (Turkije, Oekraïne, Rusland, Griekenland, Italië en Kroatië). Binnen de EU spelen 
alleen Griekenland en Italië een belangrijke rol als leveranciers van zeelieden.  
 
 

Grafiek 2.2 Landen die de meeste zeelieden (officieren en matrozen) leveren 
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Bron: Drewry/PAL (2008) 

 
China en de Filippijnen leveren de meeste officieren (grafiek 2.3). In verhouding tot het 
totale aanbod aan zeelieden leggen Oost-Europese en mediterrane landen echter relatief 
meer gewicht in de schaal.  
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Grafiek 2.3 Landen die de meeste officieren leveren 
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Bron: Drewry/PAL (2008) 

 
De EU-landen die de meeste officieren en matrozen leveren, zijn vermeld in tabel 2.3. Deze 
groep EU-landen levert ongeveer 97 100 officieren, d.w.z. bijna 20% van het wereldwijde 
aanbod. Het aanbod aan matrozen wordt geraamd op 81 9000, d.w.z. 11% van het totaal. 
De EU staat dus relatief sterker wat hogere functieprofielen betreft. Ten opzichte van 2005 
is het aanbod aan zowel officieren als matrozen gestegen, met respectievelijk 8,1 en 8,5%. 
Daarbij zij echter opgemerkt dat in deze ramingen een aantal zeevarende landen zoals 
Frankrijk, België en Portugal ontbreken, waardoor het reële aanbod onderschat is.  
 
Tabel 2.3 EU-landen die de meeste officieren leveren 
 

Leverend 
land 

Aantal 
officieren  

Leverend 
land 

Aantal 
matrozen  

Leverend land Officiers en 
matrozen 

         
Griekenland 17,000 Italië 18,000 Griekenland 32,000 
VK 15 400 Griekenland 15 000 Italië 30 000 
Italië 12 000 Zweden 8 000 VK 20 400 
Polen 8 700 Letland 7 800 Roemenië 14 900 
Roemenië 8 700 Roemenië 6 200 Letland 14 500 
Letland 6 700 Spanje 5 500 Polen 13 400 
Duitsland 6 700 VK 5 000 Zweden 13 000 
Denemarken 6 000 Polen 4 700 Denemarken 10 600 
Zweden 5 000 Denemarken 4 600 Spanje 10 000 
Spanje 4 500 Bulgarije 3 200 Duitsland 9 700 
Nederland 3 600 Duitsland 3 000 Bulgarije 6 000 
Bulgarije 2 800 Nederland 900 Nederland 4 500 
 

Bron: Drewry Shipping Consultants (2008) 
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Deze tabel bevestigt dat de belangrijkste leverende EU-landen vooral aan de Middellandse 
Zee, in Oost-Europa en aan de Oostzee liggen. De West-Europese lidstaten zijn veel 
kleinere leveranciers. Uit een vergelijking tussen de EU-landen met de grootste vloten en 
de EU-landen die de meeste zeelieden leveren, kan een interessante conclusie worden 
getrokken, namelijk dat de vraag naar en het aanbod aan zeelieden geografisch 
onevenwichtig verdeeld zijn, zoals we al wisten (zie tabel 2.4). 
 
Tabel 2.4 Vergelijking tussen vraag- en aanbodlanden 
 
Vraaglanden Vlootcapaciteit 

(miljoenen DWT) 
Aanbodlanden Aantal zeelieden 

    
Griekenland 174,57 Griekenland 32 000 
Duitsland 94,22 Italië 30 000 
Denemarken 27,43 VK 20 400 
VK 26,01 Roemenië 14 900 
Italië 17,74 Letland 14 500 
België 12,15 Polen 13 400 
Nederland 8,64 Zweden 13 000 
Cyprus 7,31 Denemarken 10 600 
Zweden 6,92 Spanje 10 000 
Frankrijk 6,53 Duitsland 9 700 
Spanje 4,50 Bulgarije 6 000 
  Nederland 4 500 
 

Bron: Buck Consultants International (2009), op basis van UNCTAD (2008) en Drewry (2008) 
 
Uit tabel 2.4 blijkt dat er in de EU een wanverhouding is tussen de vraag naar en het 
aanbod aan zeelieden. Terwijl een aantal West-Europese landen zoals Duitsland, 
Denemarken, België, Nederland en Frankrijk een groot deel van de wereldvloot controleren, 
leveren hun lokale arbeidsmarkten onvoldoende zeelieden. Sommige Oost-Europese landen 
daarentegen leveren een groot aantal zeelieden, die niet allemaal bij de plaatselijke vloot 
terechtkunnen.  
 
Bij dit onderzoek is met verscheidene rederijen gesproken om inzicht te krijgen in hun 
dagelijkse bemanningsstrategieën (zie kaders 3 en 4). 
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Kader 3 Uittreksel uit een gesprek met Exmar Shipmanagement 
 
Exmar Shipmanagement is een volledige dochteronderneming van Exmar, een Belgische 
rederij met een eigen vloot van 25 nattebulkschepen, die allemaal onder Belgische vlag 
varen. De voornaamste activiteiten van Exmar Shipmanagement zijn: 
• werving van zeevarend personeel voor de Exmar-vloot, maar ook voor derden, en 
• technische beheer van schepen (certificering, vervangstukken enz.).  
 
Momenteel heeft Exmar Shipmanagement ongeveer 500 officieren en 500 matrozen in 
dienst. De meeste officieren hebben de Belgische nationaliteit. Onder de matrozen zijn er 
veel Filippijnen, die door wervingsbureaus worden aangeworven. Voorts zijn er matrozen 
uit Trinidad en Tobago, Oekraïne, Kroatië, Jamaica en, in mindere mate, Polen. Een klein 
aantal matrozen is afkomstig uit andere landen, zoals China en Vietnam. Bij deze 
nationaliteiten is vooral de talenkennis een hinderpaal.  
 
Exmar Shipmanagement heeft een proactieve wervingsaanpak. Door stages aan te bieden, 
werken zij samen met verscheidene zeevaartacademies. Zo kunnen zij voldoende jonge 
officieren aantrekken. Door de grote vraag naar gekwalificeerd personeel is het 
personeelsverloop niettemin een probleem geworden. De officieren brengen afwisselend 
gelijke perioden aan boord en aan wal door. 
 

Gesprek met kapitein C. Maerten, Director Crewing Operations 
 

 
 

 

Kader 4 Uittreksel uit een gesprek met CMA-CGM 
 
CMA-CGM is de wereldwijde nummer drie in de containervaart. De groep beheert een vloot 
van meer dan 400 containerschepen met een totale capaciteit van ongeveer 1 miljoen TEU. 
25% van de vloot is volledig hun eigendom en vaart onder diverse vlaggen. De overige 
75% van de vloot bestaat uit tijdcharters. Door de snelle groei van het bedrijf en de vloot is 
er voortdurend behoefte aan nieuwe officieren en matrozen. 
 
De werving van bemanningen betreft alleen de 110 eigen schepen. Het bedrijf heeft 
ongeveer 2 500 officieren en matrozen in dienst. De bemanningen zijn van diverse 
nationaliteiten, naar gelang van de vlag en het register van het schip. Ongeveer 80% van 
het personeel heeft een Europese nationaliteit. De bemanningen worden hetzij 
rechtstreeks, hetzij via wervingsbureaus overal ter wereld aangeworven. CMA-CGM 
gebruikt ook eigen plaatselijke wervingsbureaus, bijvoorbeeld in Roemenië en Kroatië. Door 
de sterke groei van de vloot is er een grote vraag naar gekwalificeerd personeel. Om aan 
deze vraag te kunnen voldoen, is CMA-CGM van plan zijn netwerk van plaatselijke 
wervingsbureaus uit te breiden.  
 

Gesprek met dhr. O. Guadalpi, CMA Ships 
 

 

2.1.4. Toekomstige situatie 
 
Drewry raamt de wereldwijde behoefte aan extra officieren tussen 2008 en 2012 op 
97 000, wat de totale vraag naar officieren in 2012 op 630 000 zal brengen. Dat is een 
stijging met 18% ten opzichte van 2008. Het wereldwijde aanbod aan officieren zal naar 
verwachting stijgen van 499 000 in 2008 tot 546 000 in 2012. Het geraamde tekort aan 
officieren loopt dus op tot 84 000 in 2012, tegen 34 000 in 2008. Daarbij zij echter 
opgemerkt dat het Drewry-verslag in mei 2008 is gepubliceerd, dus vóór de huidige 
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economische neergang. In deze cijfers wordt geen rekening gehouden met het effect van 
deze crisis op de vraag naar officieren. 
 
Zoals reeds is vermeld, zal de vlootcapaciteit de komende jaren verder toenemen. Begin 
2009 waren er ongeveer 9 750 schepen met een totale capaciteit van bijna 584 miljoen 
DWT in bestelling, die de komende jaren op de markt zullen komen. Dit is ongeveer de 
helft van de huidige capaciteit. In een recent artikel17 zegt Drewry te verwachten dat 20 à 
40% van deze bestelde capaciteit zal worden geannuleerd.  
 
Tegelijk zal echter een deel van de huidige vlootcapaciteit, met name oudere schepen, 
worden gesloopt ten gevolge van een kleinere vraag naar vervoerdiensten. Deze afbouw 
van de huidige vloot zal niet voldoende zijn om de bestelde capaciteit te compenseren. 
Grafiek 2.4 toont het effect van de afbouw van de huidige capaciteit en de invoering van 
nieuwe capaciteit. 
 
Grafiek 2.4 Verwachte ontwikkeling van de vlootcapaciteit 
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Bron: Buck Consultants International (2009), op basis van verscheidene bronnen 

 
De onderste lijn geeft de ontwikkeling van de huidige vloot weer. De bovenste lijn geeft de 
ontwikkeling van de vloot weer indien alle schepen die nu in bestelling zijn, tussen 2009 en 
2012 worden geleverd. Dit is het worst-case-scenario. De waarschijnlijke ontwikkeling van 
de capaciteit wordt in het midden weergegeven. Uit deze grafiek kan worden geconcludeerd 
dat de vlootcapaciteit op korte tot middellange termijn verder zal toenemen, maar in 
mindere mate dan was voorspeld.  
 
De vraag naar zeevarend personeel zal onder de huidige economische omstandigheden 
waarschijnlijk niet toenemen. De nieuwe vlootcapaciteit is in het algemeen het gevolg van 
de vervanging van oudere en kleinere schepen door grotere schepen. Tegenwoordig 
betekent meer capaciteit minder schepen.  
 
Door het reeds vermelde dubbele asynchrone verband tussen de vraag naar 
zeevervoerdiensten en de vraag naar zeevarend personeel zullen de maatregelen van 
reders om de bestaande capaciteit te verminderen bovendien slechts op termijn volledig 

                                          
17 Lloyd Newspaper, 9 maart 2009. 
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effect hebben. Concreet is sinds midden 2008 het slooppercentage gestegen en zijn er 
schepen uit de vaart genomen. Eerst hebben de reders "warm lay-ups" overwogen, waarbij 
(een deel van) de bemanning in afwachting van economisch herstel aan boord blijft. Van 
die "warm lay-ups" wordt nu overgegaan op "cold lay-ups" omdat de reders zich hebben 
gerealiseerd hoe diep de economische crisis is. Zo komen geleidelijk aan meer officiers en 
matrozen beschikbaar op de arbeidsmarkt. De sociale kosten van deze "cold lay-ups" zijn 
natuurlijk hoog. De spanning op de arbeidsmarkt zal dus begin 2010 of in de loop van 2010 
zijn gedaald. 
 
Omdat de markt voor zeevervoer cyclisch van aard is, zal het tekort aan zeevarend 
personeel de komende jaren ongetwijfeld weer helemaal actueel worden. De huidige 
economische neergang kan worden aangegrepen om na te denken over maatregelen om 
vraag en aanbod beter met elkaar in evenwicht te brengen. Gezien het belang van de 
zeevaart voor de meeste lidstaten is dit voor de EU van bijzonder belang.  

2.2. Werkgelegenheidssituatie in de binnenvaart 

2.2.1. Gegevensverzameling 
 
Net als voor de zeevaart is het verzamelen van gegevens over de binnenvaart een moeilijke 
opgave. In een aantal landen met een belangrijke binnenvaartvloot zoals Duitsland, 
Nederland, Frankrijk en België is een behoorlijke hoeveelheid statistische gegevens 
beschikbaar. In landen met een minder belangrijke binnenvaartsector zoals Italië, het 
Verenigd Koninkrijk en Finland zijn statistische gegevens schaars. Om het nog 
ingewikkelder te maken, is de gegevensverzameling niet geharmoniseerd. Door de 
opeenvolgende uitbreidingen van de EU in 2004 en 2007 is het bovendien moeilijk om 
vergelijkbare tijdreeksen op EU-niveau op te stellen, aangezien de nieuwe landen vóór de 
datum van toetreding vaak niet in de statistieken voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
voor Roemenië, dat in 2006 bijna 6% van de tonkilometers in de binnenvaart 
vertegenwoordigde. Deze statistische problemen betreffen zowel de vlootstatistieken als de 
werkgelegenheidsstatistieken. 
 
Niettemin vormt het reeds vermelde PINE-verslag uit 2004 een goed vertrekpunt. Dit 
verslag zal als kader worden gebruikt en zal worden geactualiseerd met recentere 
gegevens indien die beschikbaar zijn. 

2.2.2. Huidige vraag naar varend personeel 
 
Hoewel er slechts weinig cijfers beschikbaar zijn, valt op te merken dat de vraag naar 
boordpersoneel de laatste jaren is gestegen. Dat komt voor een deel doordat de structuur 
van de sector is veranderd. Zoals in punt 1.2.1 is beschreven, neemt het percentage 
traditionele bemanningen, die uit man en vrouw bestaan, af. Om de gezinsleden aan boord 
te vervangen, moet meer personeel worden ingehuurd. Ook de structuur en exploitatie van 
de binnenvaartvloot zijn aan het veranderen. Er een nauw verband tussen de vraag naar 
gekwalificeerd personeel enerzijds en de capaciteit, structuur en exploitatie van de vloot 
anderzijds. In wezen komt dit neer op drie beginselen: 
 

A. Vlootcapaciteit: hoe groter de vloot, hoe meer personeel er nodig is; 
B. Exploitatie van de vloot: hoe meer een schip vaart, hoe meer personeel er nodig is; 
C. Structuur van de vloot: hoe groter de schepen, hoe meer personeel er nodig is. 
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A. Vlootcapaciteit 
 
Het kan geen verbazing wekken dat de vijf belangrijkste binnenvaartlanden (Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, België en Roemenië) samen bijna 89% van de binnenvaartvloot in 
continentaal Europa vertegenwoordigen (zie tabel 2.5).  
 
Daarbij zij opgemerkt dat de tabel alleen cijfers bevat over de nationale vloten op de 
belangrijkste binnenvaartroutes in Europa (zie grafiek 1.4). De nationale vloten van 
kleinere binnenvaartlanden zoals Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn niet opgenomen. De 
vier belangrijkste binnenvaartroutes maken echter samen ongeveer 92% van de totale 
binnenvaart (in tonkilometers) in de EU uit.  
 
Tabel 2.5 Binnenvaartvloot in continentaal Europa op 31 december 2006 
 
Land Aantal schepen Totale tonnage Aandeel 
Nederland 5 556 5 629 632 39,70% 
Duitsland 2 671 2 617 124 18,45% 
België 1 618 1 865 941 13,16% 
Roemenië 922 1 433 071 10,10% 
Frankrijk 1 670 1 075 599 7,58% 
Hongarije18 
 

532 808 699 5,70% 

Slowakije 207 283 134 2,00% 
Tsjechië 492 185 648 1,31% 
Oostenrijk 89 122 521 0,86% 
Bulgarije 192 85 214 0,60% 
Luxemburg 48 49 010 0,35% 
Polen 67 26 571 0,19% 
Totaal 14 064 14 182 164 100,00% 

 

Bron: CCR en DG TREN (2007) 
 
In Duitsland en België is het aantal schepen licht toegenomen; in Nederland en Frankrijk is 
de vloot tussen 2003 en 2006 kleiner geworden. Het totale aantal schepen van deze vier 
landen samen is met bijna 6% gedaald. De totale capaciteit is echter stabiel gebleven, wat 
erop wijst dat de gemiddelde scheepsgrootte is toegenomen. Hoewel de gegevens schaars 
zijn, wordt deze ontwikkeling representatief geacht voor de hele vloot in continentaal 
Europa gedurende de jaren 90 en de eerste helft van dit decennium.  

                                          
18 Raming van de totale capaciteit op basis van de gemiddelde grootte van de schepen in de omringende lidstaten. 
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Tabel 2.6 Ontwikkeling van de binnenvaartvloot in een aantal landen 
 

  2003 2004 2005 2006 
% 

verand
ering 

Aantal schepen 1 617 1 694 1 597 1 618 0,06% België 
 Totale tonnage 1 658 291 1 771 668 1 748 488 1 865 941 12,52% 

Aantal schepen 2 084 1 777 1 732 1 670 -19,87% Frankrijk 
 Totale tonnage 1 312 018 1 107 093 1 120 334 1 075 599 -18,02% 

Aantal schepen 2 667 2 713 2 704 2 671 0,15% Duitsland 
 Totale tonnage 2 558 291 2 590 514 2 637 177 2 617 124 2,30% 

Aantal schepen 5 835 5 797 5 492 5 556 -4,78% Nederland 
 Totale tonnage 5 655 373 5 799 047 5 466 154 5 629 632 -0,46% 

 

Bron: CCR en DG TREN (2007) 
 
De afgelopen jaren heeft de sterke economische groei in de EU tot een grote vraag naar 
vervoerdiensten geleid. Sinds de jaren 90 is de West-Europese vloot zowel qua aantal 
schepen als qua totale capaciteit kleiner geworden. Vanaf 2006 heeft de relatief grote 
vraag naar binnenvaartdiensten tot een capaciteitsstijging geleid (zie tabel 1.4: de vraag 
naar binnenvaartdiensten is gestegen van 120,5 miljard tkm in 1998 tot 138 miljard tkm in 
2006). De afgelopen jaren is er nieuwe capaciteit bijgekomen. Een onbekend aantal nieuwe 
schepen is nog in bestelling. Er zijn geen cijfers beschikbaar, maar volgens 
vertegenwoordigers van de sector zijn de orderboeken van de scheepswerven tot 2010 vol. 
 
B. Exploitatie van de vloot 
 
Zoals reeds vermeld in punt 1.2.119 bestaan er in de voornaamste binnenvaartlidstaten drie 
gebruikelijke vormen van exploitatie. Exploitatievorm A1 laat schepen toe om maximaal 14 
uur per dag te varen. Exploitatievorm A2 laat schepen toe om maximaal 18 uur per dag te 
varen. Exploitatievorm B laat 24 uur navigeren toe. Tabel 2.7 geeft de 
bemanningsvoorschriften per exploitatievorm en per scheepsgrootte weer. 

                                          
19 Deze exploitatievormen zijn vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. De CCR-voorschriften 

zijn door de voornaamste binnenvaartlidstaten, namelijk Duitsland, Nederland, Frankrijk en België, 
overgenomen. Andere lidstaten kunnen andere voorschriften vaststellen voor de scheepvaart op hun nationale 
binnenwateren. De door de CCR vastgestelde exploitatievormen kunnen echter als de meest gebruikelijke in de 
EU worden beschouwd. 

 41 



Het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart 
 

 

Tabel 2.7 Minimale bemanningsvoorschriften voor motorschepen en duwboten20 
 

Aantal bemanningsledenleden 
A1 A2 B Scheepsgrootte 

Bemannings-
leden 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 
Kapitein 1  2  2 2 
Stuurman -  -  - - 
Vol matroos -  -  - - 
Matroos 1  -  1 - 

L ≤ 70 m 

Lichtmatroos -  -  1 2 
Kapitein 1 1 1 2  2 2 
Stuurman - - - -  - - 
Vol matroos 1 - - -  - - 
Matroos - 1 1 -  2 1 

70 m < L ≤ 86 m 

Lichtmatroos - 1 1 1  - 1 
Kapitein 1 1 1 2 2 2 2 2 
Stuurman 1 1 1 - - 1 1 1 
Vol matroos - - - - - - - - 
Matroos 1 - - 1 - 2 1 1 

L > 86 m 

Lichtmatroos - 2 1 1 2 - - 1 

Bron: Artikel 23.10 van de bemanningsvoorschriften voor de Rijnvaart 
 
De grote vraag naar vervoerdiensten heeft gevolgen voor de exploitatie van de vloot. Door 
de grote vraag zijn bedrijven of ondernemers overgeschakeld van exploitatievorm A1 naar 
A2 of van exploitatievorm A1 of A2 naar B. Dit brengt een grotere vraag naar varend 
personeel met zich. Zo is bijvoorbeeld op een schip van 80 meter een bemanning van twee 
personen nodig voor exploitatievorm A1. Als op dit schip wordt overgeschakeld op 
exploitatievorm A2, dan is er een extra bemanningslid nodig. Als op dit schip wordt 
overgeschakeld op exploitatievorm B, zijn er twee extra bemanningsleden nodig. Zo heeft 
een grotere vraag naar vervoerdiensten rechtreeks geleid tot een stijgende vraag naar 
varend personeel. 
 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de sector is gebleken dat de minimale 
bemanningsvoorschriften ten gevolge van technologische verbeteringen achterhaald lijken. 
Dankzij deze verbeteringen zijn binnenvaartschepen veiliger geworden en kunnen zij met 
minder bemanningsleden functioneren zonder dat de veiligheid op de helling komt te staan. 
In de praktijk worden de bemanningsvoorschriften niet altijd in acht genomen, met name 
door eigenaars of expediteurs van kleinere schepen die het moeilijk hebben om een 
aanvaardbare opbrengst te behalen. De minimale bemanningsvoorschriften zijn dus aan 
herziening toe. 

                                          
20 Opmerkingen: 
• Op deze bemanningsvoorschriften is er een aantal uitzonderingen. In deze context zijn deze uitzonderingen 

echter niet relevant. Om de zaken eenvoudiger te maken, zijn ze dan ook niet in deze tabel opgenomen. 
• Bovengenoemde bemanningsvoorschriften zijn alleen van toepassing op motorschepen en duwboten. Voor 

duwcombinaties gelden andere, complexere voorschriften. Deze tabel volstaat echter om de verschillen tussen 
de bemanningsvoorschriften voor de verschillende exploitatievormen weer te geven. De 
bemanningsvoorschriften voor duwcombinaties kunnen worden geraadpleegd in hoofdstuk 23, artikel 23.11 
van de voorschriften voor de Rijnvaart. Hetzelfde geldt voor passagiersschepen. 

• S1 en S2 verwijzen naar bepaalde technische uitrusting van schepen.  
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C. Structuur van de vloot 
 
Het aantal schepen is sterker gedaald dan de capaciteit, wat op schaalvergroting wijst. Een 
blik op de nieuwe schepen bevestigt deze schaalvergroting. De meeste recent opgeleverde 
schepen hebben een lengte van 100 à 135 meter. Dat betekent dat een bemanning van 
slechts twee personen niet meer volstaat (zie tabel 2.7). Ook de toenemende grootte van 
de schepen leidt dus tot een stijgende vraag naar varend personeel. 

2.2.3. Huidig aanbod aan varend personeel 
 
Om het gebrek aan gegevens over de binnenvaartsector te verhelpen, is in het kader van 
het PINE-project21 een nieuwe berekeningsbasis ontwikkeld om de werkgelegenheid in de 
binnenvaart te ramen. Volgens deze benadering is de totale werkgelegenheid in 2003 op 
35 000 personen geraamd. In het "Statistical pocketbook 2007/2008"22 zijn recentere 
gegevens beschikbaar (zie tabel 2.8). In 2005 bedroeg de totale werkgelegenheid in de 
binnenvaartsector bijna 42 000 personen. 
 
Tabel 2.8 Aantal ondernemingen en werkgelegenheid in de binnenvaart (cijfers 

voor 2005, in afnemende volgorde van werkgelegenheid) 
 
Land Aantal ondernemingen Aantal werknemers 
Nederland 3 380 12 474 
Duitsland 1 165 9 075 
Frankrijk 1 189 3 454 
Roemenië 131 3 097 
Italië 698 2 858 
Portugal 470 1 467 
Polen 478 1 249 
Hongarije 97 1 228 
Verenigd Koninkrijk 233 1 167 
Zweden 448 1 063 
Tsjechië 85 881 
Bulgarije 17 790 
België 303 788 
Slowakije 6 733 
Oostenrijk 73 379 
Spanje 30 227 
Finland 79 207 
Litouwen 13 141 
Denemarken 34 119 
Ierland 18 118 
Estland 1 62 
Luxemburg 23 47 
Slovenië 22 28 
Letland 7 20 
Cyprus 0 0 
Griekenland 0 0 
Malta 0 0 
EU-27 9 000 41 672 
 

Bron: Eurostat (economische activiteit overeenkomstig de NACE Rev. 1-classificatie) 

                                          
21  Het model gaat uit van de nationale vloten en het respectieve (geraamde) percentage schepen per vloot dat in 

de vaart is, en hanteert een gemiddeld aantal bemanningsleden per schip. 
22  Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en vervoer: EU Energy and Transport in Figures, Statistical 

Pocketbook 2007-2008. 
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Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië hebben de hoogste werkgelegenheidscijfers. 
België is weliswaar een belangrijk binnenvaartland met een aandeel van 6,45% van het 
totale aantal tonkilometers, maar scoort laag in de werkgelegenheidsstatistieken. Andere 
landen zoals Italië, Portugal, Polen en Tsjechië hebben dan weer een klein aandeel in het 
aantal tonkilometers, maar een relatief groot aandeel in de werkgelegenheidscijfers. Dit 
kan grotendeels worden verklaard door een verschillende wijze van gegevensverzameling 
(het is niet duidelijk in hoeverre er een onderscheid is gemaakt tussen varend personeel en 
walpersoneel en of zelfstandigen al dan niet zijn meegeteld). 
 
Tabel 2.9 toont de ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfers in de binnenvaart (zowel 
werknemers als zelfstandigen) in een aantal lidstaten. Walpersoneel van 
binnenvaartondernemingen is daarbij niet meegeteld. Zelfstandige binnenschippers zijn 
daarentegen wel meegeteld. Deze tabel bevat dus recentere en betrouwbaardere cijfers 
dan tabel 2.8 en toont duidelijk de behoefte aan statistische harmonisatie aan.  
 
Tabel 2.9 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de binnenvaart in een aantal 

landen 
 

Land 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% 

veran
dering 

België 2 166 1 984 2 026 1 944 2 306 2 236 2 322 2 253 4,02
% 

Duitsla
nd  

- - 6 119 6 162 6 075 6 080 6 529 6 239 1,96
% 

Nederla
nd 

7 200 5 900 6 700 7 100 7 000 6 100 6 300 7 500 4,17
% 

 

Bron: ISL (2009), op basis van statistische gegevens van nationale instellingen 
 
De afgelopen jaren was de instroom van personeel klein. Dit heeft tot een toenemend 
tekort aan gekwalificeerd personeel geleid. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken 
dat deze frictie op de arbeidsmarkt voor een deel is verholpen door het aanwerven van 
bemanningsleden uit Oost-Europese lidstaten. Daarnaast zijn recent ook Filippijnen 
aangeworven om het personeelstekort aan te pakken (zie kaders 5 t/m 7).  
 

 

Kader 5 Uittreksel uit een gesprek met Kantoor Binnenvaart (NL) 
 
Kantoor Binnenvaart is een brancheorganisatie die Nederlandse binnenvaartondernemingen 
vertegenwoordigt. Veel daarvan zijn kleine familiebedrijven waarin man en vrouw samen 
als schipper op hun eigen schip werken. Meestal zijn er naast de schippers/eigenaars ook 
een of twee matrozen in dienst. Vaak hebben die matrozen een buitenlandse nationaliteit. 
 
Het tekort aan Nederlandse matrozen is in het verleden verholpen door het aanwerven van 
buitenlandse matrozen, voornamelijk uit Oost-Europese lidstaten zoals Roemenië, 
Slowakije, Polen en Tsjechië, maar ook uit niet-EU-landen en de Filippijnen. Tot enkele 
jaren geleden werden buitenlandse personeelsleden vooral via wervingsbureaus 
aangeworven wegens de ingewikkelde regelgeving en werkvergunningen. Tegenwoordig 
wordt buitenlands personeel steeds meer rechtstreeks door de schipper/eigenaar 
aangeworven. De uitbreiding van de EU heeft sterk tot deze trend bijgedragen. Matrozen 
van buiten de EU worden nog steeds vooral via wervingsbureaus in de landen in kwestie 
aangeworven. 
 

Gesprek met dhr. Jan Veldman, adviseur 
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Kader 6 Uittreksel uit een gesprek met CFT Group (Compagnie Fluviale de 
Transport - FR) 

 
CFT Group is een grote binnenvaartonderneming in Le Havre. De onderneming bezit en 
exploiteert een vloot van 82 motorschepen en duwboten met een bemanning van 400 
personen en 100 personeelsleden aan wal. De vloot wordt vooral ingezet in het Seine- en 
Rhônebekken. De meeste van de officieren zijn Fransen. Ook de meeste matrozen hebben 
de Franse nationaliteit, maar een deel komt uit Midden-Europese lidstaten en een aantal 
Afrikaanse landen. 
 
Bemanningsleden worden vooral aangeworven via advertenties en proefcontracten met 
stagiairs, die goede carrièremogelijkheden binnen het bedrijf aangeboden krijgen (de 
meeste schippers zijn binnen het bedrijf van matroos tot schipper opgeklommen). Om een 
aantal redenen wordt het echter steeds moeilijker om bemanningsleden te werven: 
• het aantal jongeren in beroepsopleiding is erg laag. Kleinere beroepsscholen in Frankrijk 

hebben zelfs hun deuren moeten sluiten; 
• de traditionele opvolging van vader op zoon neemt af doordat steeds minder kinderen 

van binnenschippers voor een carrière in de binnenvaart kiezen. 
Diverse maatregelen, zoals een campagne om het beroep aantrekkelijker te maken en een 
programma om mensen van buiten de binnenvaartsector aan te trekken voor een opleiding 
tot kapitein, hebben enig soelaas geboden, maar er heerst nog steeds krapte op de 
arbeidsmarkt. 
 

Gesprek met mevr. Sonia Truffert, directeur Human Resources 
 

 
 

 

Kader 7 Uittreksel uit een gesprek met CFNR S.A. (FR) 
 
CFNR is een grote Franse binnenvaartonderneming met hoofdzetel in Straatsburg. De 
onderneming heeft 329 werknemers, onder wie 93 man varend personeel (40 officieren en 
53 matrozen) die op de eigen schepen werken. Het merendeel van het varend personeel 
wordt in Frankrijk of de Benelux geworven. De onderneming chartert ook een groot aantal 
rijnaken (2 000 DWT en meer), maar is niet verantwoordelijk voor het bemannen daarvan.  
 
De situatie van CFNR vertoont veel gelijkenissen met die van CFT Group. De onderneming 
wordt geconfronteerd met een toenemende wanverhouding tussen de vraag naar en het 
aanbod aan gekwalificeerd varend personeel. 
De vraag naar varend personeel is de afgelopen jaren met ongeveer 5% per jaar gestegen. 
Het aanbod aan varend personeel vertoont daarentegen een grote spanning. Het aantal 
zelfstandige ondernemers daalt naarmate veel van hen de pensioenleeftijd bereiken (elk 
jaar gaat ongeveer 5% van de Franse zelfstandigen met pensioen) en de instroom van 
jongeren daalt doordat minder kinderen van traditionele binnenschippersgezinnen zelf voor 
een carrière in de binnenvaart kiezen.  
 
Het aantal stagiairs in de Franse binnenvaartopleiding is weliswaar weer aan het stijgen, 
maar blijft onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Daarom worden steeds meer 
bemanningsleden uit Oost-Europese lidstaten in dienst genomen. Bovendien is er sterke 
concurrentie tussen de vrachtvervoersector en de passagiersvervoersector, die beide de 
schaarse stagiairs proberen aan te trekken.  
 

Gesprek met dhr. Alain Meder, directeur Human Resources 
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2.2.4. Toekomstige situatie 
 
De toekomst van de arbeidsmarkt voorspellen is moeilijk door: 
 
• het gebrek aan gegevens, waardoor het moeilijk is om kwantitatieve ramingen op korte 

tot middellange termijn te maken, en 
• de onzekerheid over de gevolgen van de economische crisis. 
 
Daarom worden in dit punt slechts een aantal algemene trends vermeld. Het 
waarschijnlijkste scenario bestaat erin dat de vlootcapaciteit en de vraag naar varend 
personeel zullen dalen. 
 
Zelfstandig ondernemerschap is de voornaamste drijvende kracht achter de 
binnenvaartsector. Deze ondernemers kunnen op verschillende wijzen op de dalende vraag 
naar vervoerdiensten reageren. Als hun contracten met de schippers dat toelaten, kunnen 
zij de exploitatiewijze van 24 uur op 24 terugdraaien naar 18 of 14 uur, waardoor ook de 
vraag naar bemanningsleden zal dalen. Een andere mogelijke reactie is dat 
scheepseigenaren weer zelf gaan varen in plaats van bemanningsleden in dienst te nemen. 
Een daling van de vraag naar vervoerdiensten zal resulteren in een dalende vraag naar 
werknemers. Op korte termijn kan worden verwacht dat het huidige personeelstekort zal 
worden verholpen.  
 
Ondernemingszin wordt sterk beïnvloed door de marktomstandigheden. Hoe moeilijker de 
marktomstandigheden, hoe minder nieuwe ondernemers geneigd zullen zijn om een 
binnenvaartonderneming op te richten. Tegelijk zullen sommige ondernemers ongetwijfeld 
met financiële problemen te kampen krijgen. Veel van hen hebben zwaar in nieuwe 
schepen geïnvesteerd en wanneer de vrachttarieven dalen door overcapaciteit en een 
lagere vraag naar binnenvaartdiensten, zullen sommige binnenvaartondernemingen het 
moeilijk krijgen om de kapitaals- en exploitatiekosten te dragen. Een lagere instroom in het 
beroep en het verdwijnen van bestaande ondernemingen zal op middellange termijn leiden 
tot een relatieve daling van de vlootuitbreiding en een dalende vraag naar werknemers.  
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3. PROBLEMEN EN UITDAGINGEN IN VERBAND MET 
HET AANBOD AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN 
DE ZEEVAART- EN BINNENVAARTSECTOR 

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

• Mensen kiezen om uiteenlopende redenen voor een carrière in de zeevaart, 
bijvoorbeeld persoonlijke belangstelling en idealisme, een aantrekkelijk loon of 
carrièremogelijkheden.  

• De redenen om op zee te blijven houden vooral verband met financiële kwesties en 
de mogelijkheden om vaardigheden, kwalificaties en waarden te ontwikkelen die 
werkgevers aan wal sterk op prijs stellen. Daarnaast zijn ook persoonlijke redenen 
zoals arbeidsvoldoening belangrijk. Tegenwoordig blijven officieren gedurende 
langere perioden op zee dan vroeger. Toch zijn de meesten vóór hun 35e weer aan 
wal. De voornaamste redenen om weer aan wal te gaan, houden verband met de 
carrièremogelijkheden aan wal, meestal in de maritieme cluster. 

• De binnenvaartsector, die vooral uit kleine familiebedrijven met één schip bestaat, 
levert een enigszins ander beeld op. In deze sector wordt de instroom in het beroep 
met name bepaald door de familieachtergrond. Toch kiezen minder jongeren uit een 
binnenvaartgezin voor een carrière als binnenvaartondernemer.  

• Jongeren die voor een carrière als binnenvaartondernemer kiezen, zien dat vooral 
als een levenskeuze (anders dan in de zeevaartsector), maar geven toe dat de 
sociale omstandigheden en het combineren van dit beroep met een gezinsleven 
moeilijk zijn. 

• In het STCW-verdrag van de IMO zijn wereldwijde minimumnormen voor de 
kwalificaties van zeevarend personeel vastgesteld. Voor de binnenvaart zijn er 
diverse wettelijke regelingen, hetgeen de stakeholders in de sector als een probleem 
beschouwen. Andere problemen met kwalificaties en bemanningsvoorschriften in de 
binnenvaart hangen samen met het feit dat de horizontale instroom in het beroep 
wordt belemmerd en met het gebrek aan harmonisatie van de 
bemanningsvoorschriften op EU-niveau.  

 
De voorgaande hoofdstukken gingen vooral over de factoren die de vraag naar 
gekwalificeerd personeel bepalen. In dit hoofdstuk wordt meer op de aanbodzijde gefocust. 
Het aanbod aan varend personeel wordt voor een groot deel bepaald door de 
aantrekkelijkheid van het beroep (d.w.z. het aantal mensen dat voor een carrière in de 
zeevaart kiest in combinatie met het aantal zeevarenden dat een baan op zee verkiest 
boven een baan aan wal) en door de vaardigheden en kwalificaties die nodig zijn om op zee 
te werken. In punt 3.1 worden de aantrekkelijkheid van een carrière in de zeevaart en de 
carrièremogelijkheden aan wal na een carrière op zee behandeld. Punt 3.2 betreft hetzelfde 
onderwerp in de binnenvaartsector. In punt 3.3 worden de functieprofielen, vaardigheden 
en kwalificaties beschreven die voor zeevarend personeel worden gevraagd. In punt 3.4 
tenslotte worden de problemen en uitdagingen met betrekking tot de kwalificaties van 
varend personeel in de binnenvaartsector beschreven. 
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3.1. Aantrekkelijkheid van een carrière in de zeevaart  
 
De aantrekkelijkheid van het beroep betreft de vraag waarom mensen voor een carrière in 
de zeevaart kiezen en welke bepalende factoren van invloed zijn wanneer mensen beslissen 
of ze hun carrière op zee voortzetten, dan wel na enige tijd op zee te hebben gewerkt, 
overschakelen op een carrière aan wal. Deze aantrekkelijkheid wordt grotendeels bepaald 
door de sociaaleconomische omgeving. Veranderende sociaaleconomische omstandigheden 
kunnen deze aantrekkelijkheid beïnvloeden. 
 
Grafiek 3.1 geeft de mogelijke loopbaan in de zeevaartsector weer. Deze flowchart begint 
met de instroom in de zeevaartsector, gevolgd door de beslissing om aan boord te blijven 
of aan wal te gaan werken, hetzij binnen de maritieme cluster23, hetzij in andere sectoren. 
 
Grafiek 3.1 Loopbaan in de zeevaartsector 
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Bron: Buck Consultants International (2009), op basis van verscheidene bronnen 

 

3.1.1. Redenen om voor een carrière op zee te kiezen 
 
Er zijn verscheidene redenen om voor een carrière op zee te kiezen. Deze kunnen in drie 
categorieën worden onderverdeeld, namelijk persoonlijke belangstelling en idealisme, loon 
en carrièremogelijkheden. 
 
A. Persoonlijke belangstelling en idealisme 
 
In een recente enquête onder zeelieden peilde Shiptalk Recruitment24 naar de redenen 
waarom jongeren voor een carrière als zeevarende kiezen. Reden nummer één was het 
verlangen naar een carrière op zee (persoonlijke belangstelling), gevolgd door de wens om 
de wereld te zien (idealisme). In 2005 verrichte de Southampton Solent University een 
onderzoek25 waarin nader op dit aspect werd ingegaan. Daarin wordt beschreven welke 
invloed iemands woonplaats of plaats van oorsprong hebben op zijn belangstelling voor de 
zee op lange termijn. Dat betekent dat er in lidstaten die aan zee liggen, "regionale 

                                          
23  De maritieme cluster bestaat uit de verschillende bedrijfstakken en maritieme kennis producerende 

organisaties zoals de zeevaartsector (scheepvaartmaatschappijen, scheepsagenturen, wervingsbureaus enz.), 
havens, terminals, havenbedrijven, scheepvaartverzekeringsmaatschappijen, classificatiebureaus, 
scheepswerven, universiteiten enz. 

24  Shiptalk recruitment: Life at sea survey 2007/2008, Seafarer attraction and retention survey report. 
25  "The mapping of career paths in the maritime industries", een project van de Southampton Solent University 

voor de European Shipowners’ Association (ECSA) en de European Transport Workers’ Federation (ETF), met 
steun van de Europese Commissie. 
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hotspots" voor de werving van zeevarenden bestaan. In de 22 EU-lidstaten met een lange 
kustlijn is een langdurige belangstelling voor de zee een structurerende factor voor de 
economie (handelsverkeer over zee, visserij, scheepsbouw, financiering enz.)26. Ook de 
familieachtergrond heeft een grote invloed, hoewel wordt aangenomen dat die aan het 
afnemen is. Toch blijkt uit verscheidene bevindingen dat veel kandidaten een zeevaarder in 
de familie hebben. Tenslotte speelt ook de status van het beroep een zekere rol in de keuze 
voor een carrière op zee. 
 
B. Loon 
 
De enquête van Shiptalk Recruitment bevestigt dat financiële kwesties en 
salarisverwachtingen de derde belangrijkste reden vormen om op zee te gaan werken. Het 
tekort aan gekwalificeerd varend personeel heeft er immers toe geleid dat zeevarenden 
voor een soortgelijke positie beter betaald worden dan walpersoneel. Dit is met name het 
geval voor Midden- en Oost-Europese officieren, hoewel zij nog steeds aanzienlijk minder 
verdienen dan West-Europese zeelieden. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de 
indicatieve lonen van officieren in een aantal landen. 
 
C. Carrièremogelijkheden 
 
Carrièremogelijkheden vormen de derde categorie. Door het tekort aan zeevarend 
personeel zijn er aan boord kansen om al vroeg verantwoordelijkheden en promoties te 
krijgen, zodat beginnende officieren er vlugger carrière kunnen maken dan aan wal. Deze 
snelle promoties gaan duidelijk gepaard met snelle loonsverhogingen. Dekofficieren werken 
gewoonlijk twee jaar als tweede officier, twee jaar als eerste officier en zes jaar als 
hoofdofficier alvorens ze gezagvoerder worden. Om verscheidene redenen zijn officieren 
met een aantal jaren ervaring op zee ook erg in trek bij werkgevers aan wal. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om de technische kennis van schepen en scheepsbouw en andere 
ervaring en vaardigheden die zij op zee hebben opgedaan. Een carrière op zee levert dus 
goede carrièremogelijkheden aan wal op.  

3.1.2. Redenen om op zee te blijven 
 
Zoals reeds is vermeld, wordt het aanbod aan gekwalificeerd personeel niet alleen bepaald 
door de instroom van nieuwe personeelsleden, maar ook door de duur van hun carrière aan 
boord. Ook de beslissing om aan boord te blijven werken, hangt af van verscheidene 
factoren. 
 
A. Loon 
 
De voornaamste reden om langer op zee te blijven is ongetwijfeld het hogere loon (zie 
bijlage 3). Het loonverschil ten opzichte van banen aan wal beïnvloedt de duur van een 
carrière op zee. Uit de enquête van Shiptalk Recruitment blijkt dat slechts 45% van de 
respondenten van plan is om in rang op te klimmen en na een volledige carrière op zee met 
pensioen te gaan. Ruim 12% antwoordt dat de hogere lonen een motiverende factor zijn 
om lang genoeg op zee te blijven om te sparen voor een huis of om aan wal een nieuwe 
carrière te beginnen of een bedrijf op te zetten. Als een zeevaarder eenmaal het benodigde 
bedrag bijeengespaard heeft, kan hij weer aan wal gaan werken. Daarbij moet worden 

                                          
26  De invloed van scholen kan deze langdurige belangstelling voor de zee versterken. Volgens een artikel in de 

krant The Lloyd van 24 april 2009 kennen veel scholieren het hoger zeevaartonderwijs, maar weten veel van 
hen niet dat zij al in op de middelbare school voor zeevaartonderwijs kunnen kiezen. Ook het secundair 
onderwijs kan jongeren echter op een carrière in de zeevaart voorbereiden. Nadat ze afgestudeerd zijn, 
kunnen ze aan de slag op kleinere schepen, baggerschepen en sleepboten die langs de kust varen. 
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opgemerkt dat deze groep door die hoge lonen soms ook vlugger besluit om weer aan wal 
te gaan. De hoge lonen trekken dus niet alleen mensen aan, maar kunnen er ook voor 
zorgen dat mensen eerder dan gepland weer aan wal gaan.  
 
B. Beroepskwalificaties 
 
In dezelfde enquête verklaart ongeveer 31% van de respondenten lang genoeg op zee te 
willen blijven om bepaalde kwalificaties te behalen en ervaring op te doen om hun 
carrièremogelijkheden aan wal te verbeteren. In veel gevallen betekent dit dat officieren de 
rang van kapitein of hoofdingenieur willen bereiken alvorens zij weer aan wal gaan. In het 
algemeen ontwikkelen zeelieden vaardigheden en kwalificaties die door werkgevers aan wal 
op prijs worden gesteld27. Na enige jaren op zee stappen veel officieren over naar een 
nautisch-economische of nautisch-technische functie op middenmanagementniveau. In 
landen met een sterke maritieme cluster behouden zij bij deze overstap min of meer 
hetzelfde loonniveau. 
 
C. Persoonlijke situatie 
 
Niet alle officieren stappen echter na enige tijd op zee over naar een carrière aan wal. Het 
is frappant dat de meeste officieren rond 35 jaar hetzij het beroep verlaten, hetzij hun hele 
loopbaan lang op zee blijven. Daarvoor zijn er verscheidene redenen: 
 
• sommige officieren hebben gewoon een grote arbeidsvoldoening of genieten van de 

avontuurlijke kanten en de vrijheid van het leven op zee;  
• een negatieve motivering is de zogenaamde "hypotheekval". Een hoog loon leidt vaak 

tot financiële verbintenissen die moeilijk kunnen worden nagekomen met een baan aan 
wal;  

• ook betere leefomstandigheden aan boord en een betere organisatie van de arbeidstijd 
kunnen bijdragen tot de beslissing om op zee te blijven. 

3.1.3. Redenen om weer aan wal te gaan 
 
Hoewel veel factoren van invloed kunnen zijn op het besluit om langere tijd aan boord te 
blijven, is het een feit dat weinig officieren hun hele carrière lang op zee blijven. In dit punt 
wordt nader ingegaan op de redenen om weer aan wal te gaan. 
 
A. Gezinsgerelateerde kwesties 
 
Een van de voornaamste negatieve aspecten van het leven op zee is dat het moeilijk met 
een gezinsleven en een sociaal leven te combineren valt, doordat zeelieden lang weg zijn 
van hun kinderen, familieleden en vrienden. Dit aspect is ook cultuurgebonden, d.w.z. dat 
mensen met bepaalde nationaliteiten en achtergrond dit belangrijker vinden dan anderen. 
Ruim twee derde van de zeelieden vindt deze afwezigheid van huis het meest negatieve 
aspect van een carrière op zee (bron: Life at sea survey 2007/2008). Voor een officier die 
eind twintig, begin dertig is, de leeftijd waarop veel mensen een gezin stichten, wordt de 
neiging om een baan aan wal te zoeken erg sterk. Er zijn aanwijzingen dat deze kritieke 

                                          
27  Zeevaarders worden vaak erg gewaardeerd door werkgevers aan wal wegens hun kennis van schepen, 

scheepvaart, navigatie, (technische) systemen, vrachtafhandeling en maritieme processen, die moeilijk in een 
baan aan wal kan worden opgedaan. Voorts leren veel zeevaarders al op jonge leeftijd zelfstandig en 
onafhankelijk te werken en kunnen zij goed omgaan met onzekerheid. Zij leren op relatief jonge leeftijd 
verantwoordelijkheid op zich te nemen en zo nodig (moeilijke) beslissingen te nemen. Aan boord leren zij ook 
problemen op creatieve wijze op te lossen. Daarom worden zij in de zeevaartsector vaak beschouwd als 
mensen met geloofwaardigheid en hoog potentieel voor leidende functies.  

 50 



Het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart 
 

leeftijd opschuift, d.w.z. dat officieren langer op zee blijven dan een aantal jaar geleden. 
Vroeg of laat beslissen de meeste officieren echter om weer aan wal te gaan. 
 
Het voorbeeld van Brittany Ferries in kader 8 toont aan dat het in de korte vaart 
makkelijker kan zijn om werk en gezinsleven te combineren, maar daarbij moet worden 
opgemerkt dat de werkdruk in dit segment van de maritieme sector zeer hoog is omdat er 
veel havens worden aangelopen. 
 

 

Kader 8  Uittreksel uit een gesprek met Brittany Ferries 
 
Brittany Ferries (BAI) is een Franse ferrymaatschappij die acht schepen onder Franse vlag 
in eigendom heeft en beheert. Deze schepen varen op routes tussen Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. BAI heeft 1 850 zeelieden in dienst, onder wie 250 
officieren, 400 matrozen en ongeveer 1 200 cateringmedewerkers. Dit zijn bijna allemaal 
Fransen. 
 
De bemanningen worden rechtstreeks door BAI aangeworven. Het bedrijf heeft geen 
problemen om gekwalificeerd personeel te vinden omdat het een aantrekkelijke organisatie 
van de arbeidstijd aanbiedt, met zeven dagen op zee en zeven dagen aan wal. Bovendien 
heeft het personeel tweemaal per jaar drie weken vrij. Dankzij deze aantrekkelijke 
organisatie trekt BAI niet alleen beginnende officieren van de Franse nationale 
koopvaardijschool aan, maar ook hogere officieren van andere scheepvaartondernemingen 
die een beter evenwicht tussen werk en gezin zoeken. 
 

Gesprek met kapitein Saleun, Director Crewing 
 

 
B. Arbeidsgerelateerde kwesties 
 
Veel stress en een hoge werkdruk aan boord zijn ook belangrijk. 
Scheepvaartondernemingen en havens zetten hoge officieren steeds meer onder 
commerciële druk en tijdsdruk om op tijd in de haven aan te komen, waardoor de stress 
toeneemt28. Tegelijkertijd worden de schepen steeds groter, zodat er meer vracht moet 
worden geladen en gelost onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de kapitein, 
wat een hogere werkdruk met zich brengt. Hogere officieren staan steeds vaker voor een 
dilemma tussen de druk van de reder en hun verantwoordelijkheid voor hun schip, 
bemanning en lading. 
 
In dit verband moet ook de toenemende criminalisering van zeelieden worden vermeld. 
Hoewel zij onder steeds grotere tijdsdruk werken, moeten officieren de veiligheid 
vooropstellen en zorgvuldig te werk gaan. Uit recente incidenten zoals dat met de 
"Prestige" blijkt dat hogere officieren vaak persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor 
incidenten en ongevallen (zie kader 9). 
 
Andere negatieve aspecten van een baan op zee zijn onder meer gezondheidskwesties (bv. 
de afstand tot ziekenhuizen en professionele medische bijstand aan wal) en 
veiligheidskwesties zoals piraterij (zie kader 10).  

                                          
28  Uit een stiptheidsenquête van Drewry Shipping Consultants (2006) blijkt dat 40% van de lijnschepen 

vertraging had. Niet minder dan 14% van deze schepen kwam drie of meer dagen te laat aan. Voor deze 
vertragingen op lijndiensten zijn er verscheidene redenen. Het kan gaan om slechte weersomstandigheden, 
vertragingen in vorige aanloophavens, overbelaste havens en capaciteitsproblemen in terminals.  

 51 



Het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart 
 

 

Kader 9   Het geval van de "Prestige" 

De Prestige was een vanuit Griekenland beheerde enkelwandige tanker van 81 000 DWT 
die officieel in de Bahamas geregistreerd was, maar eigendom was van een in Liberia 
geregistreerde firma. Het schip was geclassificeerd door het American Bureau of Shipping 
en verzekerd door de Londense Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association29.  

Op 13 november 2002 kwam de Prestige, met een lading van 77 000 ton, in zware 
weersomstandigheden in ernstige problemen voor de Spaanse kust. Om te voorkomen dat 
het schip zou zinken, wilde de kapitein een Spaanse haven binnenvaren. De toegang werd 
hem echter geweigerd en hij werd gedwongen koers te zetten naar Frankrijk. Ook de 
Franse autoriteiten weigerden het schip toe te laten en dwongen het opnieuw van koers te 
veranderen en naar de Portugese wateren te varen om de Zuid-Franse wateren niet in 
gevaar te brengen. Om hun eigen kust te beschermen, lieten de Portugese autoriteiten het 
schip echter door de marine onderscheppen en beletten zij het de Portugese kust verder te 
benaderen. Uiteindelijk zonk het schip op 19 november op 100 zeemijl van de Spaanse en 
Portugese kust, wat leidde tot een tot dusver ongeziene milieuramp op Europese schaal, 
waarbij de Spaanse, Portugese en Franse kusten enorm vervuild werden. 

Toen het schip zonk, was de Griekse kapitein al door de Spaanse autoriteiten gearresteerd 
en in hechtenis genomen. Hij werd ervan beschuldigd milieuschade te hebben veroorzaakt 
en de bevelen van de autoriteiten niet te hebben opgevolgd. De kapitein werd bijna drie 
maanden vastgehouden en werd pas in februari 2003 vrijgelaten nadat de 
verzekeringsmaatschappij een borgsom van 3 miljoen euro had betaald. Uiteindelijk duurde 
het tot november 2004, twee jaar na de ramp, alvorens hij naar Griekenland mocht 
terugkeren. 

De paradox van het verhaal is dat de kapitein intussen in januari 2004 werd genomineerd 
voor de prestigieuze prijs van kapitein van het jaar wegens zijn moed en vastberadenheid 
om het schip te redden.  

Bron: diverse 
 

                                          
29  Dit geval illustreert de complexiteit van eigendom, bemanning en registratie van schepen, zoals beschreven in 

punt 2.1.1. 
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Kader 10  Aanvallen van piraten bijna verdubbeld in eerste kwartaal van 2009 

Het meldingscentrum voor piraterij van het ICC International Maritime Bureau (IMB) heeft 
onlangs nieuwe cijfers uitgebracht waaruit een ongeziene toename van het aantal 
gijzelingen op zee blijkt. In 2008 waren er wereldwijd in totaal 293 gevallen van 
scheepspiraterij. Dat is een stijging met 11% ten opzichte van 2007, toen er 263 
incidenten werden gemeld. Uit de statistieken van het IMB blijkt dat het aantal incidenten 
tussen 2005 en 2008 vrij stabiel is gebleven: 
• 2005: 276 incidenten 
• 2006: 239 incidenten 
• 2007: 263 incidenten 
• 2008: 293 incidenten 

In het eerste kwartaal van 2009 zijn Somalische piraten echter opvallen actiever er 
geworden. In vergelijking met dezelfde periode van 2008 is het aantal aanvallen op 
schepen vrijwel verdubbeld. Tijdens de eerste drie maanden van 2009 zijn bij het 
meldingscentrum voor piraterij van het IMB in totaal 102 incidenten gemeld, tegen 53 in 
het eerste kwartaal van 2008. De stijging in het eerste kwartaal van 2009 is bijna volledig 
toe te schrijven aan de toegenomen activiteit van Somalische piraten in de Golf van Aden 
en voor de oostkust van Somalië. In deze twee gebieden vonden 61 van de 102 aanvallen 
plaats. Aangezien niet alle incidenten worden gemeld, wordt verondersteld dat het reële 
aantal aanvallen nog veel hoger is. 

Het IMB meldde dat er tijdens de eerste drie maanden van 2009 wereldwijd 34 schepen 
zijn geënterd, 29 zijn beschoten en 9 zijn gegijzeld. In totaal zijn 178 bemanningsleden 
gegijzeld, 9 gewond geraakt, 5 ontvoerd en 2 gedood. Bij de meeste incidenten waren de 
aanvallers zwaar gewapend. Gemiddeld werd één op de acht aangevallen schepen ook 
gegijzeld. 

Andere risicogebieden zijn de Straat van Malakka en de Somalische kust.  
Bron: International Maritime Bureau 

 
C. Levenskwaliteit aan boord 
 
De beslissing om weer aan wal te gaan, wordt ook beïnvloed door de levenskwaliteit aan 
boord. Hoewel het leefcomfort en de vrijetijdsvoorzieningen de laatste jaren geleidelijk aan 
zijn verbeterd, vormen de leefomstandigheden aan boord nog steeds een van de 
belangrijkste negatieve aspecten van het leven op zee. Deze aspecten worden nog 
versterkt door culturele verschillen aan boord. In de mondiale zeevaartsector bestaan er 
namelijk geen bemanningen van één en dezelfde nationaliteit meer. Dit brengt vaak een 
gevoel van eenzaamheid, gebrek aan motivatie en heimwee met zich. 
 
D. Carrièremogelijkheden 
 
Een andere arbeidsgerelateerde reden om weer aan wal te gaan, is het gebrek aan 
carrièremogelijkheden op zee. Door het gebrek aan gekwalificeerd personeel kunnen 
officieren snel carrière maken en rond hun dertigste gezagvoerder worden. Dat betekent 
echter dat zij al op relatief jonge leeftijd de hoogste carrièretrap bereiken en gedurende de 
rest van hun loopbaan op zee geen verdere carrièremogelijkheden meer hebben. 
Overstappen naar een baan aan wal kan voor nieuwe carrièreperspectieven zorgen. 
 
Als zeelieden weer aan wal gaan, is dat niet alleen wegens negatieve aspecten van het 
leven aan boord. Zoals reeds vermeld, ontwikkelen officieren op zee bepaalde vaardigheden 
die zeer op prijs worden gesteld door werkgevers aan wal. Een terugkeer aan wal is dan 
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ook vaak het resultaat van carrièremogelijkheden die worden aangeboden door werkgevers 
aan wal, hetzij binnen het eigen bedrijf, hetzij bij een ander bedrijf. 

3.1.4. Carrièremogelijkheden aan wal 
 
Voor dekofficieren die aan wal terugkeren, zijn er vooral carrièremogelijkheden in de 
maritieme cluster. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de verschillende sectoren waarin 
voormalige zeelieden een carrière aan wal beginnen. Hoewel deze tabel verre van volledig 
is, blijkt er duidelijk uit dat ervaren officieren een ruime keuze aan mogelijke werkgevers 
aan wal hebben. 
 
Niettemin moet een aantal opmerkingen worden gemaakt. Een eerste opmerking betreft de 
maritieme cluster in een land. Hoe sterker de maritieme cluster, hoe meer 
carrièremogelijkheden deze biedt voor zeelieden. De zeevaart- en havensector vormen een 
goede indicator voor de sterkte van de maritieme cluster in een land. In punt 2.1.2 is 
aangetoond dat de Europese zeevaart- en havensector de grootste invloed heeft in West-
Europa en rond de Middellandse Zee. Daaruit kan worden geconcludeerd dat Noordwest-
Europese en mediterrane officieren meestal betere carrièreperspectieven aan wal hebben. 
Samen met de grotere loonverschillen tussen banen op zee en aan wal verklaart dit ook 
voor een deel waarom landen zoals Roemenië, Polen, Letland en Bulgarije tot de landen 
met het grootste aanbod aan zeelieden behoren. 
 
Tabel 3.1 Maritieme carrières aan wal voor officieren 
 
Maritieme carrières aan wal 

Zeevaartsector 

 
• scheepvaartmaatschappijen 
• scheepsagenturen 
• scheepsmakelaars 
• wervingsbureaus 
 

Havenindustrie 

 
• loodswezen 
• waterpolitie 
• scheepvaartverkeerssysteemoperator 
• havenbeheer 
• stuwadoor 
 

Onderwijs 

 
• zeevaartscholen 
• maritieme managementcursussen 
 

Maritieme dienstverleners 

 
• verzekeringsagentschappen 
• classificatiebureaus 
• scheepsbevoorrading 
 

 

Bron: Buck Consultants International (2009), op basis van verscheidene onderzoeken 
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Ten tweede stelt het verslag "The mapping of career paths in the maritime industries" van 
2005 dat werkgevers aan wal zeelieden sterk op prijs stellen wegens de kwaliteiten, 
vaardigheden en waarden die zij zich reeds vroeg eigen maken tijdens een carrière op 
zee30. In dit verslag wordt echter ook vermeld dat zeelieden een aantal nadelen vertonen. 
Het betreft vooral: 
 
• de eerder beperkte aandacht voor managementvaardigheden tijdens hun opleiding;  
• de gewoonte van hogere officieren om onafhankelijk te werken, waardoor zij een afkeer 

hebben van gezagsstructuren.  
 
In het algemeen kunnen in het Europese zeevaartonderwijs twee benaderingen worden 
onderscheiden, namelijk een eerder beroepsgerichte en een eerder academische 
benadering31. De beroepsgerichte benadering legt meer nadruk op de praktische aspecten 
van de zeevaartopleiding. De academische benadering geeft studenten een bredere 
academische basis. Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen. De academische 
benadering kan als nadeel hebben dat afgestudeerden met minder praktische ervaring op 
zee aan de slag gaan. Voordeel van deze benadering is echter dat afgestudeerden beter 
gekwalificeerd zijn voor een baan aan wal. De beroepsgerichte benadering geeft meer 
praktische, operationele en technische ervaring mee, maar legt minder nadruk op 
algemene managementbeginselen, die nodig zijn voor een managementfunctie aan wal. 
Naar gelang van de situatie en de sector van de baan aan wal zal aanvullende scholing 
nodig zijn. In punt 3.3 wordt hier nader op ingegaan. 
 
In tegenstelling tot dekofficieren hebben officieren werktuigkundigen aan wal meer 
carrièremogelijkheden buiten de maritieme cluster. Tijdens hun loopbaan op zee 
ontwikkelen deze officieren goede operationele vaardigheden en een goede technische 
kennis. Zij doen ervaring op met het oplossen van problemen, wat niet alleen in de 
maritieme sector, maar ook in andere sectoren door werkgevers op prijs wordt gesteld. 

3.1.5. Toekomstige situatie 
 
Het is moeilijk te voorspellen welke invloed de huidige crisis zal hebben op de 
aantrekkelijkheid van het beroep. Zoals vermeld in punt 2.1.4 zal de spanning op de 
arbeidsmarkt naar verwachting begin 2010 of in de loop van 2010 zijn gedaald, maar zal 
het tekort aan zeevarend personeel de komende jaren ongetwijfeld weer helemaal actueel 
worden. Het is dan ook eerder onwaarschijnlijk dat de sector door de crisis minder 
aantrekkelijk zal worden.  

3.2. Aantrekkelijkheid van een carrière in de binnenvaart 
 
In dit punt wordt besproken om welke redenen mensen voor een carrière in de binnenvaart 
kiezen en om welke redenen zij aan boord blijven of weer aan wal gaan. 

3.2.1. Redenen om voor een carrière in de binnenvaart te kiezen 
 
Het kan geen verbazing wekken dat de redenen om voor een carrière in de binnenvaart te 
kiezen, verschillen van die om op zee te gaan werken. In de zeevaart zijn het loon en de 

                                          
30  Op zee ontwikkelen zeelieden expertise die niet te evenaren is in een baan aan wal. Deze expertise steunt op 

hun technische en operationele kennis van schepen en scheepvaart. Voorts zijn zij gewend om zelfstandig en 
onafhankelijk te werken en zo nodig (moeilijke) beslissingen te nemen. Zij leren ook problemen op creatieve 
wijze op te lossen en om te gaan met stressfactoren. 

31  Southampton Solent University, The mapping of career paths in the maritime industries, blz. 13-22. 
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carrièremogelijkheden belangrijke bepalende factoren om voor een carrière op zee te 
kiezen; in de binnenvaart is de familieachtergrond de bepalende factor. Kinderen van 
binnenschippers groeiden en groeien nog steeds deels op aan boord van binnenschepen. 
Vaak kiezen zij ervoor om de familietraditie voort te zetten door in de binnenvaartsector te 
stappen, uiteindelijk een eigen bedrijf op te zetten en op relatief jonge leeftijd in een eigen 
schip te investeren.  
 
In het kader van een onderzoek over de toekomst van familiebedrijven heeft AHA Data in 
2004 een enquête verricht in de Nederlandse binnenvaartsector. Uit deze enquête bleek dat 
86% van de mannelijke respondenten een familiale achtergrond in de binnenvaart had. Bij 
de vrouwelijke respondenten was dat voor slechts 56% het geval. Uit deze cijfers kan 
worden afgeleid dat mannen vooral door hun familiale achtergrond voor een carrière in de 
binnenvaart kiezen, en vrouwen vooral door hun huwelijk.  
 
Uit dit onderzoek bleek ook dat het aantal kinderen dat voor een carrière als zelfstandig 
ondernemer in de binnenvaartsector kiest, om twee redenen daalt: 
 
• meer mensen kiezen voor een carrière aan wal (vaak in de vervoersector); en 
• meer mensen werken liever als bemanningslid in plaats van een eigen bedrijf op te 

zetten. Dit komt onder meer doordat de echtgenote vaker aan wal blijft om de kinderen 
groot te brengen en doordat het moeilijker wordt om in een schip te investeren. 

 
De binnenvaartsector trekt ook een groeiende maar nog steeds beperkte groep jongeren 
zonder familieachtergrond in de sector aan. Hun voornaamste redenen om voor een 
carrière in de binnenvaart te kiezen, zijn persoonlijke belangstelling en idealisme. De 
meesten van hen dromen al van jongs af aan van een carrière in de binnenvaart. Ook het 
gevoel van vrijheid, het verlangen naar reizen en avontuur en de uitdaging van het 
zelfstandig ondernemerschap zijn echter belangrijke factoren. 

3.2.2. Redenen om een carrière in de binnenvaart voort te zetten 
 
Er kunnen twee redenen worden onderscheiden waarom mensen ervoor kiezen een carrière 
in de binnenvaart voort te zetten. Een positieve reden is dat zij van het werk en het leven 
aan boord houden. Zij ervaren een hoge mate van tevredenheid, ongeacht of zij zelfstandig 
ondernemer of werknemer met een zekere verantwoordelijkheid zijn.  
 
Financiële verbintenissen vormen een negatieve reden. In een schip investeren kost veel 
geld. Dit brengt zware en langdurige financiële verbintenissen met zich, die het moeilijk 
maken om het beroep te verlaten. Ook de tweedehandswaarde (of derdehandswaarde) van 
een schip kan een hinderpaal zijn. Onder gunstige economische omstandigheden, wanneer 
er veel vraag naar binnenvaart is, zoals de afgelopen jaren het geval was, kunnen schepen 
voor een goede prijs verkocht worden. Dat is echter niet altijd het geval. Overcapaciteit of 
een economische neergang kunnen de tweedehandsmarkt in korte tijd doen instorten.  
 
Zelfstandige schippers hebben andere redenen om weer aan wal te gaan dan werknemers. 
Bovengenoemd onderzoek over de toekomst van familiebedrijven betrof ook de redenen 
waarom mensen weer aan wal willen gaan. De redenen voor zelfstandige schippers zijn 
vermeld in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Redenen waarom zelfstandige schippers weer aan wal gaan 
 
Redenen om weer aan wal te gaan Respondente

n 
Percentage 

Pensioen na een volledige carrière in de binnenvaart 74 47% 
Werk en/of leven aan boord is niet langer aantrekkelijk 37 24% 
Familiegerelateerde redenen 17 11% 
Financiële noodzaak 10 6% 
Aantrekkelijke carrièremogelijkheden aan wal 7 5% 
Problemen met werknemers 6 4% 
Andere redenen 5 3% 
Totaal 156 100% 
 

Bron: AHA Data (2004) 
 
Afgezien van de groep die na een volledige carrière aan boord met pensioen gaat, hebben 
de voornaamste redenen om weer aan wal te gaan, te maken met sociale omstandigheden 
en gezinsleven. De veranderende organisatie van de economie, waarin just-in-
timeleveringen en 24 uursexploitatie steeds meer aan belang winnen, hebben negatieve 
gevolgen voor het sociale leven en het gezinsleven aan boord. Dit wordt vaak nog erger 
wanneer de kinderen de schoolgaande leeftijd bereiken: ofwel moeten zij dan naar een 
kostschool, ofwel gaat een van de ouders (gewoonlijk de moeder) weer aan wal om de 
kinderen zelf groot te brengen. In beide gevallen lijdt het gezinsleven eronder, wat mensen 
ertoe kan aansporen om naar carrièremogelijkheden aan wal te zoeken. Opmerkelijk is dat 
slechts weinig respondenten antwoorden dat zij weer aan wal willen gaan wegens 
aantrekkelijke carrièremogelijkheden. Dit is een opvallend verschil met de zeevaartsector. 
 
Werknemers aan boord hebben drie belangrijke redenen om weer aan wal te gaan: 
 
• de moeilijke combinatie met een sociaal leven en gezinsleven; 
• de hoge werkdruk; 
• de lage lonen (ter illustratie van de lonen in de binnenvaartsector is in bijlage 4 een 

overzicht van de minimumlonen van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Rijn- en 
binnenvaart opgenomen). 

3.2.3. Carrièremogelijkheden aan wal 
 
Voor wie besluit weer aan wal te gaan, is er een hele reeks carrièremogelijkheden die met 
de binnenvaart samenhangen. Het gaat onder meer om havendiensten (bv. sleepdiensten 
en scheepsbevoorrading), vervoerdiensten (bv. vervoerbedrijven) en het 
binnenvaartonderwijs. Aangezien dit soort carrièremogelijkheden weinig verschilt van die 
na een carrière op zee, zullen wij hierover niet uitweiden. 
 
Zelfstandige schippers die weer aan wal gaan, willen vaak opnieuw een eigen bedrijf 
opzetten. Aangezien zij gewend zijn om hun eigen bedrijf te beheren, hebben zij het soms 
moeilijk om voor een baas te gaan werken.  
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3.3. Functievereisten, vaardigheden en kwalificaties voor de 
binnenvaart 

3.3.1. Overzicht van relevante wetgeving 
 
Tabel 3.3 biedt een overzicht van de relevante internationale en communautaire wetgeving 
en richtlijnen op het gebied van kwalificaties, bemanningsvereisten en arbeidsvoorwaarden 
in de zeevaartsector. 
 
Tabel 3.3  Relevante wetgeving en richtlijnen betreffende de zeevaart 
 
Verdrag / richtlijn Jaar Onderwerp 

Kwalificaties   
Internationaal Verdrag 
betreffende de normen voor 
zeevarenden inzake opleiding, 
diplomering en wachtdienst van 
de Internationale Maritieme 
Organisatie 

Goedgekeurd in 1978; 
in werking getreden in 1984; 
gewijzigd in 1995; 
in werking getreden in 1997 

Uniforme kwalificatienormen voor 
kapiteins, officieren en wachtlopende 
zeelieden op koopvaardijschepen op 
zee 

Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad  

7 september 2005 Erkenning van beroepskwalificaties 

Richtlijn 2008/106/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 

19 november 2008 Minimumopleidingsniveau van 
zeevarenden 

Bemanningsvereisten   
SOLAS-verdrag van de 
Internationale Maritieme 
Organisatie 

Goedgekeurd in 1974; 
in werking getreden in 1980; 
laatstelijk gewijzigd in mei 2008; 
wijzigingen treden in werking op 1 
juli 2010 

Beveiliging van mensenlevens op zee 

Resolutie A.890(21) van de 
Internationale Maritieme 
Organisatie 

Goedgekeurd op 25 november 
1999 

Beginselen van veilige bemanning 

Resolutie A.955(23) van de 
Internationale Maritieme 
Organisatie 

Goedgekeurd op 5 december 2003 Wijziging van resolutie A.890(21) 

Arbeidsvoorwaarden   
Richtlijn 1999/63/EG van de 
Raad 

21 juni 1999 Organisatie van de arbeidstijd van 
zeelieden 

Verdrag betreffende maritieme 
arbeid van de Internationale 
Maritieme Organisatie 

7 februari 2006 Internationaal erkende arbeidsnormen 
die de rechten van zeevarenden 
beschermen 

Besluit 2007/431/EG van de 
Raad 

7 juni 2007 Machtigt de lidstaten het Verdrag 
betreffende maritieme arbeid te 
ratificeren 

Bronnen: diverse 
 
Genoemde onderwerpen worden in de hiernavolgende paragrafen nader besproken. 

3.3.2. Kwalificaties 
 

Het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, 
diplomering en wachtdienst (STCW) legt de wereldwijde kwalificatienormen vast voor 
kapiteins, officieren en wachtlopende zeelieden op koopvaardijschepen op zee32.  Het STCW 
van 1978 was het eerste verdrag waarin basisvereisten op het gebied van opleiding, 
certificering en wachtlopen voor zeelieden werden vastgelegd op internationaal niveau. 

                                          
32  Het STCW-verdrag is goedgekeurd in 1978 door de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO) in Londen en is in 1984 in werking getreden. Het verdrag is in 1995 ingrijpend gewijzigd. 
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Individuele landen dienen op zijn minst deze vereisten na te leven. Vóór dit verdrag werden 
de normen op het gebied van opleiding, certificering en wachtlopen voor kapiteins en 
matrozen vastgesteld door de afzonderlijke regeringen, meestal zonder rekening te houden 
met de in andere landen gehanteerde normen. Tengevolge daarvan liepen de normen en 
procedures sterk uiteen. 

Er kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst bij de kwalificaties die in de STCW-code 
zijn vastgelegd: 
 
1. De code schrijft slechts minimumeisen voor. In werkelijkheid sluiten deze 

minimumnormen niet altijd aan op de eisen voor zeevarend personeel die werkgevers 
stellen, met name niet voor gespecialiseerde sectoren, onder meer vanwege de 
voortdurend toenemende technische complexiteit van de schepen en de 
scheepsapparatuur. Daarom is aanvullende training voor zowel officieren als matrozen 
onmisbaar. Niettemin zij erop gewezen dat de maritieme sector zeer positief is over de 
STCW-code. Een recente richtlijn van het Europees Parlement en de Europese Raad 
bepaalt dat de lidstaten hogere minimumnormen kunnen vaststellen dan die in de 
STCW-code33.  

2. In de EU heerst een gebrek aan harmonisatie van training en opleiding. Over het 
algemeen valt het zeevaartonderwijs onder de bevoegdheid van de nationale ministeries 
van onderwijs, terwijl de certificering van zeevarenden onder de bevoegdheid van de 
nationale ministeries van vervoer valt. Nationaal zeevaartonderwijs moet voldoen aan 
de minimumeisen die zijn vastgelegd in de STCW-code, maar toch loopt het 
zeevaartonderwijs in de lidstaten uiteen. Deze verschillen hebben betrekking op de 
lengte van het onderwijs, de lengte van de stageperiode aan boord van een schip, de 
lesstof en de graad die kan worden behaald na het volgen en succesvol afronden van 
het onderwijs. Kader 11 geeft een indruk van de manier waarop het zeevaartonderwijs 
is opgezet aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, een van de belangrijkste 
instellingen voor zeevaartonderwijs in de EU.  

 
 
 
 
 

                                          
33  Overweging 8 van Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 

inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden: "De lidstaten mogen strengere normen dan de in het 
STCW-verdrag en in deze richtlijn vervatte minimumnormen voorschrijven". 
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Kader 11  De Hogere Zeevaartschool Antwerpen 
 
De Hogere Zeevaartschool Antwerpen is de enige hogeschool in België die opleidingen 
"Nautische Wetenschappen" en "Scheepswerktuigkunde" aanbiedt. De lessen worden zowel 
in het Nederlands als in het Frans gegeven en voldoen aan de internationale 
kwaliteitsnormen van de STCW-code. Het aantal studenten is de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen. Voor Nautische Wetenschappen is het aantal studenten gestegen van circa 
200 in 2000 tot 477 in 2008. Voor Scheepswerktuigkunde is het aantal gestegen van 50 in 
2000 tot 127 in 2008. Circa 26% zijn studenten uit het buitenland van 17 verschillende 
nationaliteiten. 15% van de studenten is vrouw. 
 
De opleiding Nautische Wetenschappen bestaat uit twee cycli: 
• Na de eerste cyclus van drie jaar kan het diploma Bachelor in de Nautische 

Wetenschappen worden behaald, overeenkomend met het STCW Operational Level. Dit 
diploma maakt het dekofficieren mogelijk te werken in de functies 3de en 2de officier. 

• Na een tweede cyclus van één jaar kan het diploma Master in de Nautische 
Wetenschappen behaald worden. Dit diploma komt overeen met het STCW Management 
Level, waarmee dekofficieren in aanmerking komen voor de functie 1ste officier of 
kapitein. 

De opleiding Scheepswerktuigkunde bestaat uit één cyclus van drie jaar en leidt tot het 
diploma van Bachelor in de Scheepswerktuigkunde, overeenkomend met het STCW 
Management Level. Studenten die dit diploma hebben behaald kunnen hun maritieme 
carrière starten als 4de werktuigkundige. 
 
Vele officieren kiezen voor een walfunctie na hun loopbaan op zee. Dit moet tot uiting 
komen in de lessen die tijdens de opleiding worden aangeboden. Daarom biedt de Hogere 
Zeevaartschool Antwerpen een opleiding afgestemd op twee carrières: ten eerste de 
loopbaan op zee als koopvaardijofficier, waarbij de functie kapitein of 
hoofdwerktuigkundige bereikt kan worden; ten tweede een loopbaan aan de wal in een 
nautisch-economische of nautisch-technische functie. De bacheloropleiding bestaat uit 
specifiek nautische vakken (zoals navigatie en navigatiemiddelen, exploitatie en 
scheepstechniek en toegepaste wetenschappen), maar ook uit algemene 
managementvakken (zoals economie en management en sociale wetenschappen en talen). 
De masteropleiding is opgezet in samenwerking met verschillende universiteiten en bestaat 
uit een aantal verplichte vakken plus verscheidene keuzevakken die te maken hebben met 
vaste onderzoeksdomeinen binnen de Zeevaartschool.  Daarnaast dienen masterstudenten 
een masterscriptie te schrijven. 
 
Niet alleen nauwe samenwerking met andere universiteiten wordt geacht belangrijk te zijn 
voor een brede opleiding, ook nauwe banden met de scheepvaartindustrie leveren een 
belangrijke bijdrage aan het voorbereiden van de studenten op een dubbele carrière op zee 
en aan de wal. De samenwerking met beide sectoren vindt plaats door middel van de 
uitwisseling van docenten en de integratie in het onderwijs en de onderzoeksdomeinen van 
kwesties die in de maritieme sector spelen.  
 
In het eerste jaar van de opleiding lopen alle studenten een maand stage op zee onder 
begeleiding van docenten van de zeevaartschool en begeleiders van rederijen. Tijdens deze 
stage op zee leren zij diverse facetten van het zeemanschap: ze leren de natuurkrachten 
en de gevaren op zee kennen, ze ervaren hoe het is om langere tijd van huis weg te zijn, 
ze werken in een team en leren elkaar respecteren. Studenten moeten in totaal 12 
maanden op zee doorbrengen voordat ze onafhankelijk (d.w.z. zonder toezicht) aan dek 
mogen werken. Binnen de opleiding wordt een equivalent van zeven maanden aangeboden, 
waarvan 1 maand op zee en de rest in een simulator (1 uur in een simulator staat gelijk 
aan 5 uur op zee). De rest van de stage op zee moet door de studenten zelf worden 
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georganiseerd, meestal tijdens vakantieperiodes. Hierdoor kunnen zij reeds tijdens hun 
opleiding contacten leggen met toekomstige werkgevers en leren ze zich te presenteren.  
 
De Hogere Zeevaartschool Antwerpen besteedt veel aandacht aan de brede ontwikkeling 
van zijn studenten. Discipline is van cruciaal belang, zowel in hun algemene gedrag als in 
de manier waarop ze studeren. Het academiejaar wordt ingedeeld in 4 modules van 6 
weken (elke module wordt gevolgd door examens).  De studenten zijn dus niet alleen 
gedwongen om gedurende het gehele jaar te studeren, maar ook hebben zij meer kans om 
met succes af te studeren. Deze discipline wordt beschouwd als het belangrijkste aspect 
voor hun toekomstige carrières als officieren aan boord van schepen. 
 

Bron: Interview met Kapt. P. Blondé, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen 
 

3.3.3. Bemanningsvereisten 
 
In het STCW wordt geen aandacht besteed aan de minimum bemanningssterkte. Dit 
onderwerp wordt geregeld in Hoofdstuk V, voorschrift 14 van het SOLAS-verdrag34 van de 
Internationale Maritieme Organisatie. Dit voorschrift behandelt de volgende kwesties: 
 
1. Verdragsluitende staten verbinden zich ertoe voor alle schepen die onder hun vlag 

varen maatregelen te handhaven of waar nodig vast te stellen om te waarborgen dat op 
alle schepen voldoende bemanning aanwezig is met het oog op de beveiliging van 
mensenlevens op zee.  

2. Elk schip waar het verdrag op van toepassing is dient voorzien te zijn van een 
document waarin is vastgelegd wat de minimale veilige bemanningssterkte is of van een 
gelijksoortig document, afgegeven door de overheid, als bewijs van de minimum 
bemanningssterkte die nodig wordt geacht om te voldoen aan de vereisten van artikel 
1. 

 
Voorschrift 14 van het SOLAS-verdrag wordt gesteund door "resolutie A.890(219 over de 
beginselen van veilige bemanning", goedgekeurd door de vergadering van de IMO in 1999 
en gewijzigd bij resolutie A.955(23) in december 2003. In deze resoluties wordt erop 
gewezen dat de minimale veilige bemanningssterkte van een schip moet worden 
vastgesteld door rekening te houden met alle relevante factoren, zoals de omvang en het 
type van het schip, de constructie en uitrusting, de te vervoeren lading, de lengte en de 
aard van de reizen en vele andere factoren. De IMO bepaalt dus in wezen, zonder minimale 
hoeveelheden bemanning vast te stellen, dat de overheden een voldoende hoeveelheid 
zeevarenden aan boord van een schip moeten waarborgen om ervoor te zorgen dat 
schepen op veilige en efficiënte wijze worden gebruikt, met voldoende aandacht voor de 
veiligheid in alle omstandigheden. Bij het toepassen van deze beginselen moeten 
overheden rekening houden met de bestaande voorschriften van de IMO, alsmede met 
andere voorschriften. 

3.3.4. Arbeidsvoorwaarden 
 
Terwijl de IMO zich vooral bezig houdt met de ontwikkeling van internationale voorschriften 
voor de scheepvaartindustrie, met name op het gebied van veiligheid, milieu, juridische 
kwesties en beveiliging, vaardigt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) internationaal 
erkende arbeidsnormen uit die de rechten van zeevarenden beschermen (zoals 
minimumsalarissen). De ILO behelst een sociaal partnerschap van overheden, werkgevers 

                                          
34 Beveiliging van mensenlevens op zee. 
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en vakbonden. Een recente mijlpaal van de ILO was de goedkeuring van het "Verdrag 
betreffende maritieme arbeid" in februari 2006.  
 
Dit verdrag stelt minimumnormen vast ter waarborging van goede arbeidsvoorwaarden 
voor zeevarenden over de hele wereld. Het betreft onder meer: 
 

• Arbeidsovereenkomsten en maandelijks salaris;  
• Goede arbeids- en levensomstandigheden aan boord; 
• Een maximale dienst van 14 uur gedurende elke periode van 24 uur en een maximum 

van 72 uur gedurende elke periode van zeven dagen; 
• Specifieke vereisten voor bemanningsverblijven en recreatieve faciliteiten; 
• Toegang tot medische zorg en repatriëring van zeevarenden in gevallen van ziekte, 

verwonding, geldgebrek, enz. 
 
Zodra het is geratificeerd moeten schepen aan het verdrag voldoen door middel van een 
Maritime Labour Certificate en een Declaration of Maritime Labour Compliance, afgegeven 
door de vlaggenstaat, die aan boord aanwezig moeten zijn om in havens gecontroleerd te 
kunnen worden.  Tot nu toe hebben vijf landen het Verdrag geratificeerd35. 
Op 15 juni 2007 is een belangrijke stap genomen toen de Raad van de EU een besluit heeft 
goedgekeurd waarmee alle lidstaten van de EU toestemming kregen het verdrag vóór 31 
december 2010 te ratificeren. In januari 2009 ondertekenden de sociale partners van de EU 
een overeenkomst om de bepalingen van het verdrag om te zetten in communautaire 
wetgeving door middel van een richtlijn van de EU. 

3.4. Functievereisten, vaardigheden en kwalificaties voor de 
binnenvaart 

3.4.1. Overzicht van relevante wetgeving 
 
Tabel 3.4 biedt een overzicht van de relevante internationale en communautaire wetgeving 
en richtlijnen op het gebied van kwalificaties, bemanningsvereisten en arbeidsvoorwaarden 
in de binnenvaart. 
 
Tabel 3.4 Relevante wetgeving en richtlijnen betreffende de binnenvaart 
 

Verdrag / richtlijn Jaar Onderwerp 
Het Patentreglement Rijn, 
uitgevaardigd door de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart 

Laatste actualisering 29 mei 2008 Minimumeisen voor vaarbewijzen 
voor de binnenvaart op de Rijn 
 

Aanbevelingen voor de afgifte 
van vaarbewijzen voor de 
Donau, uitgevaardigd door de 
Donau-commissie 

1995 Minimumeisen voor vaarbewijzen 
voor de binnenvaart op de Donau 
 

Richtlijn 95/50/EG van de 
Raad, uitgevaardigd door de Raad 
van de Europese Unie  

23 juli 1996 Harmonisatie van de voorwaarden 
voor de afgifte van nationale 
vaarbewijzen voor 
binnenvaartuigen welke bij het 
goederen- en personenvervoer in 
de Gemeenschap gebruikt worden 

Het Reglement Onderzoek 
schepen op de Rijn, uitgevaardigd 
door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart 

Laatste actualisering 13 maart 2009 Hoofdstuk 23 van dit reglement 
omschrijft de vereisten voor 
minimale bemanning op schepen op 
de Rijn 
 

 

Bron: diversen 
                                          
35  Bahama's (februari 2008), Liberia (juni 2006), Marshalleilanden (september 2007), Noorwegen (februari 2009) 

en Panama (februari 2009).  
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Uit interviews met verschillende binnenvaartorganisaties en binnenvaartschippers zijn drie 
hoofdproblemen naar voren gekomen met betrekking tot kwalificaties en 
bemanningsvereisten die mede debet zijn aan het tekort van gekwalificeerd personeel: 
 
• Gebrek aan harmonisatie van beroepskwalificaties en vereisten inzake 

bemanningssterkte in de EU; 
• Belemmering van de horizontale instroom van zeevervoer naar binnenvaart; 
• Gebrek aan harmonisatie van vaarbewijzen. 
 
Deze problemen worden in de volgende paragrafen besproken. 

3.4.2. Gebrek aan harmonisatie van kwalificaties en bemanningsvereisten 
 
Terwijl voor het zeevervoer internationale uniforme kwalificatienormen en algemene 
beginselen voor de veilige bemanning van schepen zijn vastgesteld, is dit niet geval voor 
de binnenvaart. Op EU-niveau bestaan er tot nu geen uniforme beroepskwalificatie-eisen of 
geharmoniseerde vereisten inzake bemanningssterkte. In plaats daarvan vallen deze 
onderwerpen binnen de bevoegdheid van de zogeheten riviercommissies en de nationale 
overheden.  
 
Binnen de EU zijn de twee belangrijkste internationale riviercommissies de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart (CCNR) en de Donau-commissie (DC):  
 
• De CCNR, gevestigd te Straatsburg, is verreweg de belangrijkste riviercommissie in 

Europa. De commissie bevat leden uit Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en 
Zwitserland en vertegenwoordigt daarmee vier van de vijf belangrijkste 
binnenvaartlanden van de EU. De commissie heeft verschillende reglementen en 
richtsnoeren voor de veiligheid van de Rijnvaart vastgesteld, alsmede het "Reglement 
Onderzoek schepen op de Rijn". Hoofdstuk 23 van laatstgenoemd reglement betreft 
bemanningsvereisten. Over het algemeen is dit reglement in de vijf lidstaten omgezet in 
nationale wetgeving, waarmee het ook van kracht is op de nationale binnenwateren van 
deze lidstaten (hoewel er nog wel praktische verschillen tussen de lidstaten kunnen 
voorkomen). 

 
• De Donau-commissie, gevestigd te Boedapest, bestaat uit 11 leden, te weten de Donau-

oeverstaten: Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Duitsland, Hongarije, Moldavië, Roemenië, 
Rusland, Slowakije, Servië en Oekraïne. Het Donau-verdrag bevat enkele 
bemanningsvereisten, hoewel het hier alleen gaat om aanbevelingen. Bovendien is 
onduidelijk in welke mate de wetgeving van de verschillende Donau-oeverstaten in 
overeenstemming is met de aanbevelingen van het Donau-verdrag. 

3.4.3. Belemmering van de horizontale instroom vanuit het zeevervoer 
 
Zoals reeds genoemd bevat hoofdstuk 23 van Het Reglement Onderzoek schepen op de 
Rijn de meest uitgebreide regels en voorschriften betreffende minimum kwalificatie- en 
bemanningsvereisten.  
 
De in hoofdstuk 23 omschreven kwalificaties van zeelieden kunnen op drie manieren 
verworven worden: 
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• Door middel van beroepsonderwijs (minimaal 17 jaar oud en minimaal 3 jaar 
vaarervaring36); 

• Door middel van een stage (minimumleeftijd voor het beginnen van een stage is 15 
jaar; om matroos te worden is drie jaar vaartijd vereist); 

• Door middel van werkervaring (minstens 19 jaar oud en na op zijn minst 3 jaar vaartijd 
als lid van de dekbemanning, waarvan minstens 1 jaar op de binnenvaart en de andere 
2 jaar ofwel op de binnenvaart, ofwel op de zeevaart, de kustvaart of in de visserij37). 

 
De eerste twee manieren zijn gericht op de instroom van jonge mensen via het onderwijs. 
Er zij op gewezen dat het onderwijs binnen de bevoegdheid van de nationale ministeries 
van onderwijs valt en dat er geen harmonisatie op EU-niveau bestaat. Het 
beroepsonderwijs in Duitsland duurt bijvoorbeeld drie jaar, terwijl dit in Nederland maar 
twee jaar is. Een normale beroepsopleiding in België duurt vier jaar. Aan de andere kant 
maakt de derde mogelijkheid de horizontale instroom van voormalige zeelieden mogelijk. 
Niettemin vormt de minimaal vereiste vaartijd een belemmering (Tekstvak 11).  
 

Kader 12  Uittreksel uit het gesprek met CFNR (FR) 
 
Over het algemeen neemt het opleiden van personeel lange tijd in beslag. Na hun 
schoolopleiding hebben stagiaires nog geen ervaring en zijn vaak niet ouder dan 17 jaar. 
Bovendien is het de vraag in hoeverre het beroepsonderwijs aansluit bij het feitelijk werken 
aan boord van binnenschepen. Verdere opleiding "on-the-job" is altijd nodig om de 
specifieke kenmerken van de binnenvaart te leren kennen.  
 
Momenteel kunnen stagiaires pas een examen van de CCNR afleggen als zij 18 jaar zijn. 
Dankzij technologische ontwikkelingen en moderne onderwijsfaciliteiten kunnen de 
opleiding voor het CCNR-diploma en het examen sneller plaatsvinden indien de regels 
worden gewijzigd. Bijvoorbeeld: een officier wil na 10 jaar op zee een baan in de 
binnenvaart. Deze 10 jaar tellen slechts voor 2 jaar vaartijd voor de binnenvaart, zodat hij 
of zij nog een jaar als lid van het dekpersoneel moet werken alvorens matroos te kunnen 
worden. Dit betekent dat hij of zij weer op het laagste niveau moet beginnen voor een veel 
lager loon dan hij of zij op zee verdiende. Na nog een aantal jaren kan hij of zij het 
vaarbewijs verkrijgen. Dit betekent dat bij een overstap van de zee- naar de binnenvaart 
pas na een aantal jaren weer hetzelfde verantwoordelijkheidsniveau kan worden bereikt. 
 

Interview met dhr. Alain Meder, directeur Human Resources 

3.4.4. Gebrek aan harmonisatie van vaarbewijzen. 
 
Momenteel bestaan er in de EU twee verschillende wettelijke regelingen voor de afgifte van 
vaarbewijzen. Het "Patentreglement Rijn", vastgesteld door de lidstaten van de CCNR, is 
van toepassing op de Rijnvaart. Voor de afgifte van vaarbewijzen voor de overige 
binnenwateren in de EU geldt Richtlijn 96/50/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende 
de harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor 
binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt 
worden.   
 
In deze richtlijn wordt in beginsel bepaald dat de vaarbewijzen worden afgegeven door de 
bevoegde instanties van elke lidstaat, in overeenstemming met de bepalingen van deze 
richtlijn (in de meeste gevallen zijn dit de nationale ministeries van vervoer). De 

                                          
36  180 vaardagen wordt beschouwd als 1 jaar vaartijd. 
37  Voor zeevaart, kustvaart of visserij bestaat een jaar vaartijd uit minimaal 250 vaardagen.  
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vaarbewijzen gelden voor alle binnenwateren van de lidstaten behalve waterwegen met een 
maritiem karakter, met als belangrijkste uitzondering de waterwegen waarvoor het 
Patentreglement Rijn van kracht is. 
 
Het Rijnpatent geldt voor alle communautaire binnenwateren, met uitzondering van 
bepaalde binnenwateren waarvoor specifieke kennis van plaatselijke 
navigatieomstandigheden is vereist. Vaarbewijzen die zijn afgegeven uit hoofde van 
Richtlijn 96/50/EG gelden daarentegen niet automatisch voor de Rijnvaart, tenzij enkele 
gecompliceerde procedures zijn doorlopen.  Het is duidelijk dat deze verschillende 
wettelijke regelingen een belemmering vormen voor het vrij verkeer van goederen en 
werknemers binnen de EU. 
 
Uit interviews met belanghebbenden in de binnenvaart blijkt dat de vereiste vaartijd voor 
het verkrijgen van het vaarbewijs als te lang wordt beschouwd. Een verkorting van deze 
periode zou het beroep aantrekkelijker maken en zou de horizontale instroom verbeteren. 
In tabel 3.5 wordt de vereiste beroepservaring voor het verkrijgen van een vaarbewijs 
zoals bepaald in de twee regelingen vergeleken.  
 
Tabel 3.5 Vereiste beroepservaring 
 

 Patentreglement Rijn Richtlijn 96/50/EG 

Algemene regel 4 jaar vaartijd, waarvan ten minste 
2 jaar in de binnenvaart als matroos 
of matroos-motordrijver dan wel ten 
minste 1 jaar als volmatroos  

4 jaar vaartijd als dekbemanningslid 

Uitzondering 1 De vereiste 4 jaar vaartijd kan worden 
verkort met max. 3 jaar voor de tijd in 
een opleidingsprogramma. 

De vereiste 4 jaar vaartijd kan 
worden verkort met max. 3 jaar 
voor de tijd in een 
opleidingsprogramma met 
praktijkstages voor het besturen 
van een vaartuig. 

Uitzondering 2 De vereiste 4 jaar vaartijd kan worden 
verkort met max. 2 jaar voor ervaring op 
zee. 

De vereiste 4 jaar vaartijd kan 
met max. 3 jaar worden verkort 
voor beroepservaring op een 
zeeschip als lid van de 
dekbemanning (voor verkorting 
met 3 jaar is 4 jaar ervaring op 
zee vereist). 

Uitzondering 3  De vereiste 4 jaar vaartijd kan 
met max. 3 jaar worden verkort 
voor het afleggen van een 
praktijkexamen voor het 
besturen van een vaartuig.  Het 
vaarbewijs is dan slechts geldig 
voor vaartuigen die vergelijkbaar 
zijn met het schip waarvoor het 
praktische examen werd 
afgelegd. 

 

Bron: Group of volunteers on boatmasters’ licences (2008) 
 
De tabel bevestigt dat de beide regelingen veel overeenkomsten vertonen voor wat betreft 
de algemene regel en de eerste uitzondering die betrekking heeft op opleiding en training. 
Een eerste belangrijk verschil is te vinden in de tweede uitzondering, met betrekking tot de 
horizontale instroom van voormalige zeelieden. Het Patentreglement Rijn bepaalt dat deze 
voormalige zeelieden twee jaar als dekbemanningslid moeten werken voordat zij hun 
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vaarbewijs kunnen krijgen. In de EU-richtlijn is een verkorting met 3 jaar mogelijk. De 
horizontale instroom van zeelieden wordt daarom sterker gestimuleerd in de EU-richtlijn 
dan in het Patentreglement Rijn, dat de belangrijkste binnenvaartlanden vertegenwoordigt 
en daarmee het grootste deel van de vraag naar gekwalificeerd personeel. 
 
De derde uitzondering houdt in dat de vier jaar vaartijd met drie jaar kan worden verkort 
indien een praktijkexamen is afgelegd. Er kan een beperkt vaarbewijs worden afgegeven 
dat alleen geldt voor gelijksoortige schepen als het schip waarvoor het examen is afgelegd. 
Deze uitzondering is niet te vinden in het Patentreglement Rijn. Verschillende 
binnenvaartorganisaties zijn van mening dat deze uitzondering de horizontale instroom van 
personen uit andere sectoren dat de zeevaart aanzienlijk zou kunnen stimuleren. Zo moet 
een inwoner van een van de lidstaten van de CCNR die een binnenvaartonderneming wil 
starten momenteel vier jaar als bemanningslid werken alvorens hij het vaarbewijs kan 
verkrijgen, terwijl zijn collega's in andere lidstaten van de EU het vaarbewijs na slechts één 
jaar kunnen verkrijgen uit hoofde van de EU-richtlijn. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

• Beide sectoren hebben te maken met problemen op het gebied van beschikbaarheid 
van gegevens, gegevensvergaring en de aantrekkelijkheid van het beroep.  

• De problemen met de uitstroom uit de sector en het gebrek aan harmonisatie doen 
zich met name voor in de binnenvaart. Om deze problemen aan te pakken zijn 
recentelijk verschillende maatregelen doorgevoerd.  

 
In de voorgaande hoofdstukken is achtergrondinformatie gegeven over de situatie in de 
zeevaart- en de binnenvaartsector, alsmede over de factoren die vraag en aanbod van 
varend personeel bepalen. In dit hoofdstuk worden enkele algemene conclusies gegeven 
(paragraaf 4.1). De tweede paragraaf biedt een overzicht van de maatregelen die op EU-
niveau reeds zijn goedgekeurd of doorgevoerd om het probleem van het te lage aanbod 
aan te pakken. Daarnaast bevat deze paragraaf enkele aanvullende aanbevelingen voor 
beleidsmakers van de EU. 

4.1. Algemene conclusies  

4.1.1. Zeevaart 
 
De zeevaart is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit heeft geleid tot omvangrijke 
investeringen in nieuwe capaciteit en een sterke vraag naar zeevarend personeel. De 
meeste werkgelegenheidscijfers zijn gebaseerd op schattingen en het is duidelijk dat de 
sector te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerd personeel, met name officieren. 
Het toegenomen aanbod van officieren van de afgelopen paar jaar is ontoereikend gebleken 
om te voldoen aan de groeiende vraag. Het aanbod van officieren kan op twee manieren 
worden benaderd: 
 
1. Instroom: het aantal jongeren dat een carrière op zee kiest. Deze factor wordt 

beïnvloed door de achtergrond van de jongeren en hun idealen, alsmede hun financiële 
en loopbaanverwachtingen. Hoe meer jongeren een carrière op zee kiezen, hoe hoger 
het aanbod van officieren. De kwalificaties waaraan zij moeten voldoen om in de 
zeevaart te kunnen werken zijn in algemene zin vastgelegd in het STCW-verdrag.  

2. Uitstroom: de meeste officieren beschouwen hun tijd op zee als tijdelijk. De 
vaardigheden en kwalificaties die zij verwerven op zee zijn zeer gewild bij werkgevers 
aan de wal, waardoor een breed scala aan carrièremogelijkheden aan de wal voor hen 
openstaat. Ook wordt deze uitstroom beïnvloed door aspecten als 
levensomstandigheden aan boord en de onverenigbaarheid van een baan op zee met 
het sociale en gezinsleven. Er zij op gewezen dat de uitstroom niet zozeer een verlies 
inhoudt voor de maritieme cluster, aangezien de meeste voormalige officieren in deze 
sector werkzaam blijven. Hun vaardigheden en kwalificaties vormen een meerwaarde 
voor de activiteiten aan de wal van de zeevaartsector en aanverwante bedrijven. 

 
De huidige financiële en economische crisis heeft aanzienlijke gevolgen voor de 
zeevaartsector. Hoewel de eerste tekenen van overcapaciteit al te herkennen zijn (groot 
aantal ongebruikte schepen, meer sloop van schepen en schrapping of uitstel van orders) 
staat vast dat de capaciteit van de vloot verder zal toenemen. De gevolgen voor de vraag 
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naar zeelieden is onduidelijk. Eerdere ramingen van de toekomstige vraag naar 
vervoersdiensten, uitbreiding van de vloot en vraag naar officieren zijn verouderd. 
Aangenomen kan worden dat: 
 
• Het personeelstekort op de korte tot middellange termijn zal verminderen en 
• De ingebruikname van nieuwe en grotere vaartuigen zal voortduren in een markt van 

verminderde wereldwijde vraag naar vervoersdiensten. 

4.1.2. Binnenvaart 
 
Terwijl de zeevaartsector vooral wordt beheerst door grote en kapitaalintensieve rederijen 
met vloten die voor 100% bezet zijn met ingehuurd personeel, bestaat de 
binnenvaartsector vooral uit kleinere gezinsbedrijven met één schip.  Ook is de 
binnenvaartsector de afgelopen jaren krachtig gegroeid. Deze sterke groei heeft geleid tot 
aantrekkelijke marktvoorwaarden, leidend tot nieuwe investeringen in vlootcapaciteit. 
Hierbij gaat het om investeringen in grotere schepen. De kleinere scheepstypes verdwijnen 
geleidelijk.  
 
De economische crisis zal zonder twijfel gevolgen hebben. Helaas is het onmogelijk om 
betrouwbare ramingen op te stellen vanwege een gebrek aan beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van gegevens en de hoge mate van onbestendigheid. 
 
Het gegevensprobleem maakt het ook lastig om een samenhangend overzicht te geven van 
de vraag naar en het aanbod van varend personeel op EU-niveau. Zoals reeds aangegeven 
kunnen in de binnenvaart twee categorieën varend personeel worden onderscheiden: 
 
• Zelfstandig ondernemers wier familiegeschiedenis de belangrijkste bepalende factor 

is voor het kiezen van een loopbaan in de binnenvaart. Zij die kiezen voor een loopbaan 
in de binnenvaart zien dit als een keuze voor het leven. Tegenwoordig kiezen steeds 
minder jongeren ervoor om hun ouders na te volgen en zelf te beginnen als ondernemer 
in de binnenvaart. 

• Dit heeft, samen met de groeiende vlootcapaciteit en de veranderende 
exploitatievormen, geleid tot een groeiende vraag naar varend personeel. Deze 
groeiende vraag heeft een tekort aan gekwalificeerd varend personeel tot gevolg. De 
afgelopen jaren is dit tekort deels aangevuld door het inhuren van bemanning uit Oost-
Europese lidstaten en, meer recentelijk, uit de Filippijnen. 

 
Het is onduidelijk welke gevolgen de economische crisis zal hebben voor de 
binnenvaartsector. Het lijkt echter wel duidelijk dat een lagere vraag naar vervoersdiensten 
op korte termijn zal leiden tot een lagere vraag naar ingehuurd personeel. Als de crisis 
voortduurt kan de overcapaciteit ook leiden tot slechte marktomstandigheden, die op 
middellange termijn weer gevolgen zullen hebben voor de aantrekkelijkheid van het 
ondernemerschap in deze sector (uit recente gegevens blijkt dat de vrachtprijzen in de 
binnenvaart de afgelopen maanden reeds met meer dan 25%-50% zijn gedaald38). Daarom 
zou de economische crisis de sector op middellange termijn dubbel kunnen treffen, met een 
inkrimping van de vloot en een lagere vraag naar ingehuurd personeel: 
 
• Sommige ondernemers zouden kunnen overgaan tot het beëindigen van hun bedrijf 

omdat de bedrijfskosten te hoog zijn en de opbrengsten te laag.  
• De instroom van nieuwe ondernemers zou kunnen afnemen met het minder 

aantrekkelijk worden van de marktvoorwaarden. 

                                          
38  Periodiek Schuttevaer (4 februari 2009 en 6 februari 2009); Periodiek "Nieuwsblad Transport" (11 maart 2009). 
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Gezien de lage kwaliteit van de beschikbare gegevens kan onmogelijk voorspeld worden 
hoe een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van varend personeel bereikt zal 
worden. Niettemin kan op de lange termijn de verslechtering van het beroep van 
zelfstandig ondernemer eventueel leiden tot een worst case scenario van tekort aan 
capaciteit en een tekort aan personeel.  
 
Voor wat betreft kwalificatienormen en bemanningsvereisten kan een gebrek aan 
harmonisatie op EU-niveau worden vastgesteld. Deze kwesties vallen binnen de 
bevoegdheid van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donau-commissie en de 
nationale overheden. Ook heerst er op het gebied van vaarbewijzen een gebrek aan 
harmonisatie en bovendien wordt de gebrekkige horizontale instroom in de sector gezien 
als een probleem. 

4.2. Aanbevelingen 
 
Hieronder worden vier aanbevelingen voor EU-beleidsmakers geformuleerd: 
 
• De gegevensverwerking moet worden geharmoniseerd, zowel voor de zee- als voor de 

binnenvaart; 
• De instroom in de sector moet worden gestimuleerd, zowel voor de zee- als voor de 

binnenvaart; 
• De uitstroom uit de sector moet worden verminderd (deze aanbeveling heeft alleen 

betrekking op de binnenvaart); 
• Kwalificaties, bemanningsvereisten en certificering moeten worden geharmoniseerd 

(alleen voor de binnenvaart); 
• Het onderwijs in beide sectoren moet beter worden afgestemd op het aanbod van en de 

vraag naar varend personeel. 

4.2.1. Harmonisering van de gegevensvergaring 
 
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens vormen zowel in de zee- als in de 
binnenvaart een probleem. 
 
Zeevaart 
 
De werkgelegenheidsstatistieken zijn onvolledig. De algemene statistieken zijn vooral 
gebaseerd op schattingen en geven geen goed beeld van de totale 
werkgelegenheidssituatie in alle lidstaten van de EU. Op EU-niveau worden de 
werkgelegenheidsstatistieken gepubliceerd door Eurostat, overeenkomstig de NACE Rev. 1-
classificatie39.  Deze statistieken hebben echter betrekking op werkgelegenheid in bedrijven 
die zich vooral met de zeevaart bezighouden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
zeevarend personeel en personeel aan de wal. Evenmin wordt het werkelijke aantal 
zeevarenden weergegeven dat aan boord van de EU-vloot werkt (vanwege de onduidelijke 
situatie met betrekking tot eigendom, controle en registratie van schepen, als genoemd in 
paragraaf 2.1.1). 

                                          
39  NACE (Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes Europeennes) is een 

statistisch classificatie-instrument op het gebied van de werkgelegenheid in de verschillende economische 
activiteiten en sectoren. Met dit instrument kunnen werkgelegenheidsgegevens op geharmoniseerde wijze 
worden geclassificeerd door aan elke activiteit een letter- en cijfercode toe te kennen. 
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Binnenvaart 
 
De opmerking met betrekking tot de werkgelegenheidsstatistieken geldt ook voor de 
binnenvaartsector, dat wil zeggen dat de cijfers van Eurostat zowel het varend personeel 
als het personeel aan de wal omvatten. Bovendien is onduidelijk in welke mate deze cijfers 
betrekking hebben op zelfstandige ondernemers (nog altijd het grootste deel van de in 
deze sector werkzame personen). Preciezere cijfers kunnen worden verkregen van 
nationale instanties, maar dit kost zeer veel tijd en is nog altijd niet bijzonder betrouwbaar, 
omdat er geen geharmoniseerde methode is voor het bijhouden van nationale cijfers. Dit 
wordt weerspiegeld in het feit dat verschillende statistische bronnen vaak uiteenlopende 
cijfers melden. Hetzelfde geldt voor de vlootstatistieken.   
 
Aanbeveling 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de sector en om betrouwbare 
voorspellingen te kunnen doen zouden de beleidsmakers van de EU een communautaire 
benadering voor de geharmoniseerde vergaring en publicatie van gegevens kunnen 
bevorderen. 

4.2.2. Stimuleren van de instroom in de sector 
 
De instroom in de zee- of binnenvaart hangt vooral af van persoonlijke interesse.  
 
Zeevaart 
 
De keuze voor een loopbaan in de zeevaart wordt vaak gemaakt op basis van persoonlijke 
interesse en idealisme. Aangezien veel zeevarenden afkomstig zijn uit kustregio's en van 
eilanden lijkt de plaats waar men is geboren of opgegroeid een grote invloed te hebben op 
deze keuze. Aangezien 22 lidstaten een lange kustlijn bezitten zijn er kansen te over om 
meer jongeren te interesseren in een loopbaan in de zeevaart.  
 
Binnenvaart 
 
De keuze voor een loopbaan in de binnenvaart heeft vooral te maken met de 
familiegeschiedenis. Bovendien worden jonge mensen door het beroep aangetrokken 
vanwege de reizen, het avontuur en de kans om al op relatief jonge leeftijd een 
binnenvaartonderneming te starten.  Veel jongeren zijn zich echter niet bewust van deze 
positieve kanten.  In de praktijk kiezen de meeste jongeren een loopbaan in de binnenvaart 
niet vanwege hun familiegeschiedenis maar omdat zij in contact zijn gekomen met iemand 
uit de sector. Niettemin speelt ook de plaats waar men is geboren of opgegroeid een rol. 
 
Uit interviews is gebleken dat er in de EU een groot potentieel aanwezig is voor horizontale 
instroom. Dit potentieel bestaat vooral uit voormalig zeelieden, maar omvat ook mensen 
afkomstig uit andere sectoren. De kwalificatie-eisen vormen echter een belemmering, 
vooral voor laatstgenoemde groep.  
 
Aanbevelingen 
 
Op EU-niveau is veel aandacht besteed aan de bevordering van de zeevaart, de kustvaart 
en de binnenvaart als milieuvriendelijke vormen van vervoer. Tot nu toe zijn alleen op 
nationaal niveau campagnes gevoerd om de nautische sectoren onder de aandacht te 
brengen als aantrekkelijke sectoren om een loopbaan op te bouwen. Een EU-campagne zou 
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doeltreffender kunnen zijn en daarom moeten de beleidsmakers van de EU de mogelijkheid 
van een dergelijke campagne onderzoeken.  
 

De binnenvaartsector zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door de barrières voor 
horizontale instroom te verminderen. Richtlijn 96/50/EG maakt het mogelijk om de vereiste 
vaartijd van vier jaar voor het verkrijgen van een vaarbewijs te verkorten tot slechts één 
jaar (zie par. 3.4.3). Deze mogelijkheid biedt het Patentreglement Rijn niet. Daarom 
moeten de beleidsmakers van de EU zich samen met de CCNR en de Donau-commissie 
buigen over de mogelijkheden van harmonisering en het vergemakkelijken van de 
instroom.  

4.2.3. Vermindering van de uitstroom uit de sector 
 
Zeevaart 
 
De uitstroom uit de zeevaartsector wordt beïnvloed door een aantal factoren: 
 
• Positieve: loopbaankansen op de wal; 
• Negatieve: slechte verenigbaarheid met het sociale en gezinsleven, slechte 

levensomstandigheden aan boord en andere problemen die met het werk te maken 
hebben. 

 
Deze uitstroom houdt echter in de meeste gevallen geen verlies voor de sector in 
aangezien de meeste voormalige officieren hun loopbaan binnen de maritieme cluster 
voortzetten, waar hun kwalificaties en ervaring zeer gewild zijn.  
 
Binnenvaart 
 
Het Europees Parlement kan bijdragen aan het verminderen van de uitstroom uit de 
binnenvaartsector. Zoals genoemd in paragraaf 3.2.3 zijn de belangrijkste redenen om 
terug te keren naar de wal de onverenigbaarheid met het sociale en gezinsleven, de hoge 
werkdruk en de lage inkomsten.  
 
Aanbeveling 
 
Er vindt momenteel een sociale dialoog plaats tussen de Europese Commissie, de Europese 
werkgeversorganisaties EBU en ESO en de Europese werknemersorganisatie voor het 
vervoer, die in 2006 van start is gegaan en waarin aandacht wordt besteed aan het 
probleem van de hoge werkdruk. De resultaten van deze dialoog zijn echter nog onduidelijk 
en de meningen over de doeltreffendheid ervan lopen uiteen. De beleidsmakers van de EU 
zouden een initiatief kunnen starten om deze dialoog te versoepelen. 
 
Ook kunnen zij de invoering van nieuwe logistieke concepten vergemakkelijken waarmee 
de tijd die aan boord wordt doorgebracht wordt verminderd ten gunste van de tijd aan de 
wal. Deze concepten houden in dat bemanningen om de dag worden vervangen en dat 
hetzelfde traject wordt bevaren40. 

                                          
40  Dit concept kan bijvoorbeeld worden toegepast op binnenschepen die een vaste route varen. Door 

bemanningsleden te selecteren die halverwege het traject wonen, kunnen bemanningen om de dag of om de 
twee dagen worden vervangen. Een dergelijke werkorganisatie leidt tot regelmatiger werktijden, veel kortere 
perioden aan boord en maakt het combineren van werk met het sociale en het gezinsleven veel gemakkelijker. 
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4.2.4. Harmonisatie van kwalificaties, bemanningsvereisten en certificering 
 
Zeevaart 
 
In de zeevaart vallen kwalificaties, bemanningsvereisten en certificering binnen de 
bevoegdheid van internationale organisaties als de IMO en de ILO. Deze organisaties 
hebben op wereldwijde schaal minimumnormen vastgesteld. De beleidsmakers van de EU 
kunnen strengere minimumnormen vaststellen, die echter geen negatieve gevolgen mogen 
hebben voor het concurrentievermogen van Europese reders. 
 
Binnenvaart 
 
In de binnenvaart is echter nog maar weinig geharmoniseerd. Vaak blijft deze harmonisatie 
beperkt tot het erkennen van de wetgeving van andere landen. Op EU-niveau zijn 
verschillende maatregelen getroffen. 
 
NAIADES 
 
NAIADES is een geïntegreerd Europees actieprogramma voor de binnenvaart dat in 2006 
van start is gegaan en nog tot 2013 loopt. Het programma omvat verschillende acties ter 
bevordering van het vervoer via binnenwateren. De nadruk wordt hierbij gelegd op vijf 
strategische terreinen: 
 
1) Verbetering van de marktcondities 
2) Modernisering van de vloot 
3) Verbetering van het menselijk kapitaal 
4) Verbetering van het imago van de binnenvaart 
5) Verbetering van de infrastructuur  
 
Het belangrijkste strategische terrein van deze studie is de verbetering van het menselijk 
kapitaal. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van banen en vaardigheden. Binnen het 
programma NAIADES is de verbetering van de arbeids- en sociale omstandigheden in de 
sector een van de centrale doelstellingen. De beste manier om deze doelstellingen te 
bereiken is een dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau, zoals hierboven 
reeds genoemd.   
 
Tevens maken de harmonisatie van minimumeisen inzake bemanningssterkte en een 
uniform vaarbewijs dat geldig is op alle communautaire waterwegen deel uit van dit 
strategische terrein. Het startschot voor beide acties werd gegeven op een bijeenkomst van 
deskundigen die plaatsvond op 4 juli 2008 te Brussel. 
 
PLATINA 
 
De tenuitvoerlegging van de acties van het programma NAIADES wordt ondersteund door 
het PLATINA-platform, opgericht in oktober 2008. PLATINA brengt 22 partners uit 9 
Europese landen bijeen. Het heeft tot taak om: 
 
• Technische en organisatorische ondersteuning te leveren door middel van de deelname 

van de voornaamste belanghebbenden, verenigingen en nationale instanties in deze 
sector;  

• Bijeenkomsten en werkgroepen van deskundigen te organiseren; 
• Studies uit te voeren naar de wijze waarop de acties die in NAIADES zijn geselecteerd 

ten uitvoer moeten worden gelegd. 

 72 



Het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de zee- en binnenvaart 
 

 

Aanbevelingen 
 
Aangezien de platforms die zijn opgericht ter bevordering van de binnenvaart pas 
recentelijk van start zijn gegaan, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Niettemin 
kunnen enkele aanbevelingen worden gegeven: 
 
• De beleidsmakers van de EU dienen de goede werking van deze platforms in het 

oog te houden en te bevorderen.  
• De tweede aanbeveling heeft betrekking op het werkterrein van de platforms. 

Aangezien de binnenvaart de grenzen van de EU overschrijdt dient gestreefd te worden 
naar harmonisatie op Europees niveau, en niet slechts op EU-niveau.  

• De derde aanbeveling heeft betrekking op de bemanningsvereisten in verband met de 
technologische ontwikkelingen. In paragraaf 2.2.2 is aangegeven dat de technische 
ontwikkelingen een vermindering van het aantal bemanningsleden mogelijk zou kunnen 
maken. De beleidsmakers van de EU kunnen, in samenwerking met de 
riviercommissies, onderzoek doen naar de mogelijkheid van het verminderen van de 
minimumeisen inzake bemanningssterkte op het netwerk van Europese 
binnenwateren.  

4.2.5. Betere afstemming van het onderwijs in beide sectoren op het aanbod van en de 
vraag naar varend personeel. 

 
Zeevervoer 
 
Over het algemeen valt het zeevaartonderwijs onder de bevoegdheid van de nationale 
ministeries van onderwijs. Nationaal zeevaartonderwijs moet voldoen aan de 
minimumeisen die zijn vastgelegd in de STCW-code, maar toch loopt het zeevaartonderwijs 
in de lidstaten uiteen. In het STCW-verdrag zijn slechts minimumnormen voor zeevarenden 
vastgelegd. Deze minimumnormen zijn echter niet altijd afgestemd op de kwalificaties die 
vereist zijn in gespecialiseerde sectoren (zoals het zeevervoer van vloeistoffen in bulk). 
 
Binnenvaart 
 
Ook het binnenvaartonderwijs valt onder de bevoegdheid van de nationale ministeries van 
onderwijs. Kortgeleden is een eerste stap gezet naar de verbetering van het 
binnenvaartonderwijs met de start van het programma NAIADES. 
 
EDINNA 
 
EDINNA (EDucation in INland NAvigation) is een platform voor samenwerking tussen 20 
Europese scholen en onderwijsinstellingen voor de binnenvaart dat in februari 2009 van 
start is gegaan. Deze samenwerking is gericht op het harmoniseren van minimumnormen 
voor het binnenvaartonderwijs (analoog aan het STCW in de zeevaart) die moeten gelden 
in alle lidstaten van de EU. In de eerste fase kunnen lidstaten zelfstandig bepalen hoe deze 
minimumnormen worden geïntegreerd in de nationale onderwijsstructuren. In de tweede 
fase zal het platform de mogelijkheden bestuderen van een harmonisatie van de 
onderwijsstructuren. In de derde fase zal het geharmoniseerde onderwijsstelsel verder 
worden ontwikkeld door de opleidingen af te stemmen op de feitelijke vraag uit de sector, 
met name door minder aandacht te besteden aan theorie en meer aan praktijkervaring. 
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Aanbevelingen 
 
Hoewel kwalificaties, bemanningsvereisten en certificering in de zeevaart worden geregeld 
op internationaal niveau, kunnen drie aanbevelingen worden gedaan: 
• Het zeevaartonderwijs in de EU is van cruciaal belang voor het versterken van de 

maritieme cluster. Anders dan in andere takken van onderwijs vindt er slechts in 
beperkte mate internationale uitwisseling en benchmarking plaats. De beleidsmakers 
van de EU dienen een initiatief op te zetten om de samenwerking op EU-niveau tussen 
nationale zeevaartscholen te stimuleren. 

• Verder kunnen de beleidsmakers van de EU een Europees trainingscentrum oprichten 
voor aanvullende trainingen voor gespecialiseerde sectoren. Op deze wijze kan 
het Europese zeevaartonderwijs niet alleen beter worden afgestemd op de 
gespecialiseerde kwalificaties die sommige rederijen eisen, maar zou het ook een 
leidersrol gaan spelen door te voorzien in hooggekwalificeerde officieren. Met andere 
woorden zou de EU zichzelf kunnen positioneren als wereldwijd maritiem kenniscentrum 
voor de hoogste functieprofielen. 

• Tenslotte kan het zeevaartonderwijs beter worden toegesneden op de vereisten van de 
maritieme cluster. Er moet proactief worden toegewerkt naar een nauwe samenwerking 
van zeevaartscholen met rederijen, baggerondernemingen, enz. 

  
Aangezien EDINNA, opgericht ter bevordering van het binnenvaartonderwijs, pas 
recentelijk van start is gegaan, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Niettemin kan 
worden aanbevolen dat de beleidsmakers van de EU de goede werking van dit platform 
in het oog houden en bevorderen.  
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BIJLAGE 

Bijlage 1  Herkomst wereldvloot 
 
Tabel De 35 landen met de grootste vloten (op 1 januari 2008) 
 

Aantal vaartuigen Draagvermogen Wer
eld-
rang
num
mer 

Land waar de 
eigenaar 

gevestigd is 

National
e vlag 

Buitenla
ndse 
vlag 

Totaa
l 

Nationale 
vlag 

Buitenlan
dse vlag 

Totaal Totaal in % van 
wereldwijd 

1 Griekenland 736 2,379 3,115 
55,766,36

5 
118,804,1

06 
174,570,47

1 
16.81% 

2 Japan 714 2,801 3,515 
11,620,38

1 
150,126,7

21 
161,747,10

2 
15.58% 

3 Duitsland 404 2,804 3,208 
14,588,06

6 
79,634,72

1 
94,222,787 9.07% 

4 China 1,900 1,403 3,303 
34,351,01

9 
50,530,68

4 
84,881,703 8.18% 

5 Noorwegen 792 1,035 1,827 
14,182,84

1 
32,689,25

5 
46,872,096 4.51% 

6 
Verenigde 

Staten 855 914 1,769 
20,301,15

4 
19,526,99

6 
39,828,150 3.84% 

7 Korea 756 384 1,140 
19,122,77

6 
18,580,93

1 
37,703,707 3.63% 

8 Hongkong 311 346 657 
18,228,65

1 
15,195,78

8 
33,424,439 3.22% 

9 Singapore 536 333 869 
16,440,27

0 
12,192,28

4 
28,632,554 2.76% 

10 Denemarken 317 544 861 
10,466,92

0 
16,967,72

3 
27,434,643 2.64% 

11 Taiwan 93 497 590 3,986,356 
22,163,93

6 
26,150,292 2.52% 

12 
Verenigd 

Koninkrijk 394 482 876 
10,479,29

6 
15,522,24

4 
26,001,540 2.50% 

13 Canada 206 213 419 2,352,552 
16,395,89

3 
18,748,445 1.81% 

14 
Russische 
Federatie 1,532 579 2,111 5,986,569 

12,051,32
1 

18,037,890 1.74% 

15 Italië 559 214 773 
11,419,63

3 
6,320,035 17,739,668 1.71% 

16 India 474 60 534 
13,956,57

5 
2,096,910 16,053,485 1.55% 

17 Turkije 495 531 1,026 6,431,016 6,728,712 13,159,728 1.27% 

18 Saudi-Arabië 61 103 164 801,539 
12,144,92

6 
12,946,465 1.25% 

19 België 87 146 233 6,087,051 6,067,624 12,154,675 1.17% 
20 Maleisië 314 78 392 7,399,196 3,769,710 11,168,906 1.08% 
21 Iran 116 63 179 5,080,136 5,176,747 10,256,883 0.99% 

22 
de Verenigde 

Arabische 
Emiraten 

54 370 424 521,677 8,403,618 8,925,295 0.86% 

23 Nederland 503 259 762 4,136,349 4,499,185 8,635,534 0.83% 
24 Cyprus 111 144 255 2,828,540 4,484,942 7,313,482 0.70% 
25 Indonesië 728 122 850 4,807,801 2,450,354 7,258,155 0.70% 
26 Zweden 154 211 365 1,758,402 5,159,712 6,918,114 0.67% 
27 Frankrijk 182 176 358 3,036,041 3,490,150 6,526,191 0.63% 
28 Koeweit 40 29 69 3,953,100 1,348,386 5,301,486 0.51% 
29 Vietnam 358 50 408 3,192,261 1,394,075 4,586,336 0.44% 
30 Spanje 190 192 382 1,422,309 3,075,812 4,498,121 0.43% 
31 Brazilië 130 14 144 2,472,017 1,949,344 4,421,361 0.43% 
32 Thailand 302 39 341 3,520,841 500,984 4,021,825 0.39% 
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33 Zwitserland 29 129 158 847,265 2,731,566 3,578,831 0.34% 
34 Bermuda 0 62 62 0 3,216,806 3,216,806 0.31% 
35 Kroatië 78 39 117 2,086,397 978,977 3,065,374 0.30% 
         

 
Totaal 35 

landen 14,511 17,745 
32,25

6 
323,631,3

62 
666,371,1

78 
990,002,54

0 
95.35% 

         

 
Wereldwijd 

totaal 16,798 19,515 
36,31

3 
342,662,7

55 
695,633,8

34 
1,038,296,5

89 
100% 

 

Bron: UNCTAD (2008) 
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Bijlage 2  Aanbod zeevarend personeel 
 
Tabel Geraamd wereldwijd aanbod zeevarend personeel, 200841 
 

Leverend land 

Aantal 
officieren 

BIMCO/ISF 
2005 

Aantal 
matrozen 

BIMCO/ISF 
2005 

Aantal 
officieren 

BIMCO/PAL 
2008 

Aantal 
matrozen 

BIMCO/PAL 
2008 

Australië 4,800 3,200 3,200 5,300 
Bangladesh 4,500 4,000 4,800 3,700 
Brazilië 4,500 12,200 5,500 12,000 
Bulgarije 2,100 3,100 2,800 3,200 
Canada 4,600 10,100 4,600 8,000 
China 42,700 79,500 51,800 104,200 
Kroatië 10,300 9,200 16,000 10,000 
Denemarken 5,500 4,200 6,000 4,600 
Egypte 4,000 18,000 3,500 18,000 
Duitsland 4,800 1,900 6,700 3,000 
Griekenland 17,000 15,000 17,000 15,000 
Honduras 4,200 15,300 4,200 15,300 
India 46,500 32,400 31,200 56,000 
Indonesië 7,800 34,000 8,000 34,000 
Italië 9,600 11,400 12,000 18,000 
Japan 13,000 6,900 12,700 6,100 
Letland 7,500 10,000 6,700 7,800 
Maleisië 4,200 8,400 4,000 7,000 
Mexico 4,000 5,300 4,500 5,500 
Myanmar 6,000 23,000 10,000 20,000 
Nederland 3,900 1,000 3,600 900 
Noorwegen 8,100 7,300 8,300 7,700 
Filippijnen 46,400 74,000 50,400 80,000 
Polen 8,400 4,700 8,700 4,700 
Roemenië 8,400 4,700 9,000 6,200 
Rusland 21,700 34,000 22,700 34,500 
Zuid-Korea 8,200 5,000 7,000 4,500 
Spanje 4,000 6,000 4,500 5,500 
Zweden 4,900 9,000 5,000 8,000 
Taiwan 4,300 2,700 4,300 2,700 
Turkije 22,100 60,300 32,400 53,000 
Oekraïne 28,900 36,100 35,400 40,000 
Verenigd Koninkrijk 14,000 4,500 15,400 5,000 
VS 6,400 14,100 6,400 11,000 
Vietnam 10,500 7,000 10,500 7,000 
Overige 58,700 143,500 60,000 120,000 
Totaal 466,500 721,000 498,800 747,400 

 

Bron: Drewry Shipping Consultants (2008) 

 

 

                                          
41  De lijst omvat slechts de 35 landen met een aanbod in 2005 (cijfers Bimco) van meer dan 4000 officieren. 
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Bijlage 3  Indicatieve salarissen van officieren in een aantal 
landen  

 
Tabel Indicatieve salarissen van officieren in een aantal landen42, omgerekend 

in euro43 
 

Land  Kapitein 2de officier 
Tanker 7800 - 10900 5400 - 7600 

Denemarken 
Droge lading 6500 - 9500 4900 - 5400 
Tanker 6100 - 9500 2100 - 3700 

Letland 
Droge lading 3900 - 4900 1900 - 2700 
Tanker 6800 - 9500 2400 - 4100 

Polen 
Droge lading 4100 - 5800 2400 - 3900 
Tanker 5400 - 8200 2900 - 3500 

Roemenië 
Droge lading 4100 - 5800 2000 - 3000 
Tanker 6100 - 10900 4400 - 6500 

Spanje 
Droge lading 5400 - 9500 2900 - 3200 
Tanker 10200 - 15600 4800 - 6800 

VK 
Droge lading 8800 - 15000 3500 - 4400 

 

Bron: Drewry Shipping Consultants (2008) 

 

                                          
42  Deze salarissen omvatten basissalaris, vakantiegeld, gegarandeerd/vast overwerk en verloftoelage. 
43  In veel gevallen worden officieren in dollars uitbetaald. Bij het omrekenen van deze salarissen naar euros is 

een wisselkoers van € 1 = $ 1.4708 gehanteerd. 
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Bijlage 4  Minimumsalarissen in de binnenvaart in Nederland  
 
Tabel Minimumsalarissen in de binnenvaart in Nederland 
 

Minimumsalarissen in de binnenvaart in Nederland * 
Vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Geldig met ingang van 1 januari 2009 
   
 Tankers Motorschepen 
Kapitein   

Laadvermogen > 2500 ton € 2.265,09 € 2.033,69 
L > 86 m € 2.210,00 € 1.994,86 
70 m < L < 86 m € 2.145,78 € 1.953,30 
L > 70 m € 2.081,56 € 1.913,60 

   
Schipper € 1.935,25 € 1.837,07 
   
Stuurman  € 1.669,94 

L > 86 m € 1.757,94  
L < 86 m € 1.693,24  

   
Vol matroos   

Leeftijd ≥ 23 jaar € 1.669,94 € 1.638,28 
Leeftijd < 23 jaar   

3 jaar ervaring € 1.565,45 € 1.565,45 
2 jaar ervaring € 1.421,80 € 1.421,80 
1 jaar ervaring € 1.278,09 € 1.278,09 
geen ervaring € 1.134,61 € 1.134,61 

   
Matroos   

Leeftijd ≥ 23 jaar € 1.646,28 € 1.613,76 
Leeftijd < 23 jaar   

3 jaar ervaring € 1.406,53 € 1.406,53 
2 jaar ervaring € 1.262,44 € 1.262,44 
1 jaar ervaring € 1.118,78 € 1.118,78 
geen ervaring € 975,26 € 975,26 

   
* Deze salarissen omvatten geen toelagen voor overuren, weekends of 24 uur per etmaal 
vaartijd 

 
Bron: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
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