
 
Geachte inspecteur, 
 
 
Namens de Nederlandse Zeemanscentrale, een stichting waarin o.m. de zeemanshuizen in Amsterdam, 
Duisburg, Harlingen, Eemshaven, Moerdijk, Schiedam en Vlissingen samenwerken, zou ik u langs deze weg 
willen vragen om het toezicht te verscherpen op deel 4.4.2. van MLC 2006. Tevens wil ik uw aandacht vragen 
voor een toelichting bij dit verzoek. 
 
Aanleiding voor dit schrijven is een gesprek van ondergetekende met uw senior inspecteur Norwin E. Kraaij. 
Wij hebben gesproken over de situatie bij de Amsterdamse terminal ‘Eggerding’ waarbij scheepsagenten niet 
altijd de moeite nemen om de sleutel van het hek aan boord te brengen. Toen  Stichting Zeemanswelvaren 
Amsterdam (eigenaar van het zeemanshuis in Amsterdam) deze kwestie aan de orde stelde kregen we 
onmiddellijk een eigen sleutel ter beschikking. Dit heeft het probleem wel verkleind maar niet opgelost. 
Immers worden alleen zeevarenden die naar het zeemanshuis willen en op de hoogte zijn dat we een sleutel 
hebben nu geholpen.  
 
Een tweede bedrijf in de Amsterdamse haven waar zeevarenden moeilijk van boord kunnen is de  
Rietlanden. Zeevarenden mogen hun terminals niet over het terrein maar alleen voor 80 EUR per overtocht 
(per schip van de Koperen Ploeg) dus 160 EUR totaal verlaten (en terugkeren). Deze bedragen staan in geen 
enkele verhouding tot de inkomens van de lagere bemanningen aan boord. Klachten hebben ertoe geleid dat 
middels een omslachtige procedure 8 bemanningen per jaar op kosten van de Rietlanden naar de wal 
mogen. Dit is natuurlijk meer dan niets maar vooral vervelend voor de bemanningen die ‘buiten de boot’ 
vallen. 
 
Bij gesprekken die ik aan boord met de zeevarenden op de schepen op de betreffende terminals voer, 
kunnen de emoties hoog oplopen wanneer de toegang tot de wal het onderwerp van gesprek vormt. 
Bijkomend aspect is dat zeevarenden die geen tijd of zin hebben de wal op te gaan wel graag gebruik willen 
maken van een betaalbare internetverbinding. In de regel worden SIM-kaartjes op verzoek meegenomen 
door collegae die wel de wal op gaan. Vastgesteld is dat op afgesloten terminals zwarthandel plaatsvindt 
door bijvoorbeeld medewerkers van agentschappen of bunkerboot.  Zij verkopen kaartjes voor prijzen die 
het dubbele tot het vijfvoudige zijn van die  in het zeemanshuis. 
 
De toegang tot welzijnsvoorzieningen aan de wal is regelmatig onderwerp van gesprek bij de Nederlandse 
Zeemanscentrale. Een opvallend aspect is dat deze erg uiteenloopt. Geconcludeerd is dat het bij vrijwel alle 
soorten terminals mogelijk is om toegang tot de wal te verlenen. Vaak wordt het vermoeden uitgesproken 
dat het om gemakzucht gaat wanneer het ontzegd wordt. 
 
Tot slot wil ik opmerken dat wanneer u mocht besluiten tot een scherpere controle op de naleving van norm 
A.4 van MLC, we van harte bereid zijn om een lijst op te stellen van terminals en haventerreinen die ons 
inziens onvoldoende oog hebben voor de belangen en rechten van zeevarenden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Nederlandse Zeemanscentrale, 
 
 
Drs W. van Til (secretaris) en  
 
Dominee L.J. Rasser (havenpastor verbonden aan het Seamen's Centre Amsterdam) 
 
Veembroederhof 164 
1019HC Amsterdam 
tel 020 6690065 / 06 220 90 334 


