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Het ‘natte arbeidsrecht’
Baken voor de toekomst als het gaat om ‘fair globalization’?
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Omdat de zeevarende de geglobaliseerde werknemer 
bij uitstek is, is kennisname van de wijze waarop zijn 
rechtspositie is vormgegeven mogelijk interessant. 
Wellicht kan namelijk lering worden getrokken uit 
de wijze waarop aan de vele uitdagingen van globa-
lisering binnen de maritieme sector het hoofd wordt 
geboden. In deze bijdrage worden daarom eerst kort 
de bijzonderheden aan de rechtspositie van zee-
varenden geschetst en wordt ingegaan op de recht-
vaardiging daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan 
op de totstandkoming en inhoud van het Maritiem 
Arbeidsverdrag 2006, waarna de bijdrage wordt af-
gerond met de vraag wat het ‘droge arbeidsrecht’ 
mogelijk van het ‘natte arbeidsrecht’ kan leren.

1. Inleiding

We zien de laatste jaren een tendens vanuit de overheid om 
reguliere arbeidsrechtelijke wetten, zoals bijvoorbeeld de 
Nederlandse Wet op het minimumloon (Wml), ook op tij-
delijk in Nederland werkzame zeevarenden toe te passen, 
ongeacht of zij in Nederland woonachtig zijn. Om te kun-
nen inschatten wat het effect daarvan zal zijn, is enig be-
grip van de bijzondere aard van de arbeidsverhouding van 
de zeevarende – en de internationale bedrijfstak waarbin-
nen hij actief is – onontbeerlijk om te voorkomen dat de Ne-
derlandse economie en werkgelegenheid onnodig schade 
wordt toegebracht. In deze bijdrage2 wordt eerst ingegaan 
op de vraag wat er nu zo bijzonder is aan de arbeidsverhou-
ding van de zeevarende: hoe zijn bijzondere rechtspositie 
er uitziet (paragraaf 2) en wat de rechtvaardiging daarvoor 
is (paragraaf 3). Vervolgens wordt stilgestaan bij factoren 
die hebben bijgedragen aan het succes van het Maritiem 
Arbeidsverdrag (paragraaf 4). Afgerond wordt met een slot-
beschouwing over de relevantie van het ‘natte arbeidsrecht’ 
buiten de maritieme sector (paragraaf 5). Hoewel de meeste 
arbeidsrechtjuristen het ‘natte arbeidsrecht’ vermoedelijk 
zullen beschouwen als een niche die van weinig tot geen 
relevantie is voor het eigen werkterrein, kan het ‘droge ar-
beidsrecht’ op onderdelen wat van het ‘natte arbeidsrecht’ 
leren. De zeevarende – van oudsher werkzaam binnen dé 
geglobaliseerde bedrijfstak bij uitstek – vervult namelijk 

1 Prof. mr. G.W. van der Voet is van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 als bijzonder 
hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen – zeevarende verbonden aan 
de Erasmus School of Law (ESL) in Rotterdam. Daarnaast is zij werkzaam 
als advocaat bij AKD N.V.

2 Deze bijdrage betreft grotendeels een bewerking van de gesproken tekst 
van de oratie over het ‘natte arbeidsrecht’ die werd uitgesproken op vrij-
dagmiddag 12 oktober 2018. Voor de uitgebreidere versie zij verwezen 
naar: G.W. van der Voet, Het ‘natte’ arbeidsrecht. Een ‘baken voor de toe-
komst’ van onze ‘onder water gelopen polder’?, BJu 2018 (oratie).

een belangrijke pioniersfunctie als het gaat om globalise-
ringsvraagstukken.

2. Status aparte zeevarenden

Dat de zeevarende werknemer – dat is de werknemer die 
werkt aan boord van een zeeschip3 – binnen het arbeids-
recht een status aparte heeft, blijkt uit het feit dat er een 
eigen regeling van zijn arbeidsovereenkomst – de zee-ar-
beidsovereenkomst4 – is opgenomen in Boek 7, titel 10 
BW, namelijk in Afdeling 7.10.12 BW. Daarnaast wordt zijn 
rechtspositie geregeld in de Wet zeevarenden en de daar-
op gebaseerde regelgeving5, bevat het Arbeidstijdenbesluit 
vervoer een bijzondere rusttijdenregeling voor zeevaren-
den, komt aan de zeevarende een supervoorrecht toe op het 
zeeschip met betrekking tot zijn uit de zee-arbeidsovereen-
komst voortvloeiende vorderingen (art. 8:211 BW e.v.) en 
bevat de Schepenwet (naast de Wet zeevarenden) tot slot 
nog een aantal tuchtrechtelijke bepalingen. De zeevarende 
wordt voorts van verschillende reguliere arbeidsrechtelijke 
wetten uitgesloten:

– de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Arbeidsomstandighe-
denwet (Arbowet) zijn als hoofdregel niet van toepas-
sing op arbeid verricht in Nederland door de beman-
ning van buitenlands gevlagde zeeschepen (art. 2:9 
Atw respectievelijk art. 1.19 lid 1 Arbobesluit);

– voor zeevarenden werkzaam aan boord van Nederland-
se zeeschepen geldt zoals gezegd de bijzondere rust-
tijdenregeling in hoofdstuk 6 van het Arbeidstijden-
besluit Vervoer, in plaats van de algemene arbeids- en 
rusttijdenregeling in paragraaf 5.2 van de Arbeidstij-
denwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit 
(zie art. 6.5:1 respectievelijk art. 6.3:1 Arbeidstijden-
besluit vervoer);

– zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen 
wordt uitgesloten van de Wet arbeidsvoorwaarden ge-
detacheerde werknemers in de Europese Unie (art. 1 lid 
2 WagwEU);6

– voor arbeid van buitenlandse zeevarenden in Nederland 
geldt een uitzondering op de verplichting een tewerk-

3 Een definitie van het begrip ‘zeevarende’ is opgenomen in art. 1 lid 1 sub 
z van de Wet zeevarenden, te weten: ‘de natuurlijke persoon die in enige 
hoedanigheid werkzaamheden verricht aan boord van een schip’. Hoewel 
er geen definitie van het begrip zeevarende is opgenomen in Afd. 7.10.12 
BW heeft ten aanzien van begrip ‘zeevarende’ zoals dat in die afdeling 
wordt gehanteerd, dezelfde definitie te gelden (zie Kamerstukken II 
2010/11, 32534, 3, p. 10).

4 Gedefinieerd in art. 7:694 lid 1 BW.
5 Onder meer het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart en de Rege-

ling zeevarenden.
6 Deze uitzondering is overgenomen uit art. 1 lid 2 van de Detacherings-

richtlijn (Richtlijn 96/71/EG), die samen met de Handhavingsrichtlijn 
(Richtlijn 2014/67/EU) aan de WagwEU ten grondslag ligt en is met de her-
ziening van de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 2018/957/EU) gehandhaafd.
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stellingsvergunning aan te vragen, mits deze zeeva-
renden hun hoofdverblijf buiten Nederland hebben en 
als lid van de bemanning schepelingendienst verrich-
ten aan boord van een zeeschip in de zin van de Zee-
brievenwet (art. 1 lid 1 sub c van het op de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) gebaseerde Besluit uitvoering 
Wav (BuWav));

– hoewel zeevarenden tot slot in de Wet op het mini-
mumloon en minimum vakantiebijslag (Wmm) niet 
expliciet worden uitgezonderd, heeft de Minister van 
SZW zich onlangs nog op het standpunt gesteld dat zee-
varenden werkzaam in de internationale zeevaart niet 
onder de Wmm vallen, met uitzondering van werkne-
mers die in Nederland wonen en waarvan de werkgever 
in Nederland gevestigd is.7

Zeevarenden werden tot 10 oktober 2017 tot slot ook uit-
gezonderd van de Wet op de Europese ondernemingsra-
den (WEOR)8 en de regeling overgang van onderneming in 
Afdeling 7.10.8 BW.9 Deze uitzonderingen zijn met de im-
plementatie van de ‘Richtlijn Zeevarenden’10 echter komen 
te vervallen, omdat de Europese wetgever geen rechtvaar-
diging voor deze uitzonderingen (meer) aanwezig achtte.11

3. Rechtvaardiging status aparte

De vraag is natuurlijk waarom de zeevarende deze status 
aparte binnen het arbeidsrecht heeft gekregen. De Neder-
landse wetgever heeft dat nooit duidelijk toegelicht. Als 
reden daarvoor gaf de wetgever slechts op, dat voor de ar-
beidsverhouding tussen de rederij en de scheepsofficieren 
en scheepsgezellen al een ‘opzettelijke regeling’ was ge-
troffen in het Wetboek van Koophandel (WvK) en deze ar-
beidsverhouding zo exceptioneel was dat die niet onder de 
uniforme regeling van de Wet op de arbeidsovereenkomst 
diende te vallen.12 Logisch redenerend kunnen vier indi-
recte redenen (rechtvaardigingsgronden) en één directe re-
den (oorzaak) worden genoemd.

7 Brief van de Minister van SZW aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
van 5 maart 2019, Kamerstukken II 2018/19, 31409, 341. Hiermee staat op 
gespannen voet: ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1235. Zie over dit 
onderwerp voorts Rb. Den Haag 13 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7860 
en Rb. Den Haag 26 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5188. Zie voorts: J. 
van Drongelen & A.D.M van Rijs, ‘De zeevarende en de hoogte van zijn 
loon’, TVR 2012, p. 95-10; ‘De zeevarende en het wettelijk minimumloon’, 
TVR 2016/5, p 147-149; en ‘De zeevarende en het wettelijk minimumloon 
revisited’, TVR 2018/5-6, p. 136-138.

8 Art. 17 lid 2, derde volzin WEOR (oud).
9 Art. 7:666 lid 2 BW (oud) bepaalde dat Afdeling 7.10.8 BW niet van toepas-

sing was op zeeschepen. Art. 7:666a BW is voor deze bepaling in de plaats 
gekomen. Wanneer een transactie uitsluitend een of meer zeeschepen be-
treft is overgang van onderneming (nog steeds) niet aan de orde, aldus lid 
2.

10 Richtlijn 2015/1794/EU tot wijziging van Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/
EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG wat zeevarenden betreft. 

11 De doelstelling van de Richtlijn Zeevarenden is het verbeteren van de ar-
beidsvoorwaarden en de informatie en raadpleging van de zeevarenden 
binnen de onderneming. Op deze wijze wil de Europese wetgever ge-
lijke behandeling van zeevarenden in alle lidstaten bewerkstelligen en 
de maritieme sector voor zeevarenden van de EU aantrekkelijker maken 
(Kamerstukken II 2016/17, 34664, 3, p. 1). 

12 Zie A.E. Bles, De Wet op de arbeidsovereenkomst, Deel II, Den Haag: Gebr. 
Belinfante 1908, p. 427.

Om te beginnen kan worden gewezen op het gegeven dat 
de arbeid van de zeevarende plaatsvindt aan boord van een 
zeeschip en dat een zeeschip (inclusief hetgeen aan boord 
plaatsvindt) het beste internationaal kan worden geregu-
leerd. Dit om te voorkomen dat er in ieder land waarvan het 
schip een haven aandoet – wat in de meeste gevallen maar 
zeer kortdurend is – andere regels gelden ten aanzien van 
dezelfde onderwerpen en er op volle zee sprake zou zijn van 
een rechtsvacuüm. Naast uniformiteit van regelgeving is 
uniformiteit in controle en handhaving eveneens van belang. 
Is de regelgeving in de ene havenstaat namelijk strenger of 
wordt internationale regelgeving in die havenstaat strenger 
gehandhaafd dan in de andere havenstaat, dan bestaat er 
een gerede kans dat zeeschepen havens van die ene haven-
staat gaan mijden, met alle economische nadelen voor die 
havenstaat van dien. ‘Substandard shipping’ – dat is varen 
met schepen die niet aan internationale regelgeving vol-
doen – kan op deze wijze bovendien niet effectief worden 
tegengegaan. Om die reden maken havenstaten internatio-
nale afspraken over de wijze van handhaving daarvan in de 
vorm van zogenoemde ‘Memoranda of Understanding on 
Port State Control’ (afgekort als ‘MoU’).13

Met name deze bijzonderheid aan de arbeidsverhouding 
van een zeevarende – dat hij werkt aan boord van een in-
ternationaal opererend zeeschip – dient kortom tot terug-
houdendheid te leiden als het gaat om het toepassen van ge-
wone Nederlandse arbeidswetten (het ‘droge arbeidsrecht’) 
op zeevarenden. Voorkomen moet namelijk worden dat 
Nederland hierdoor te veel uit de pas gaat lopen van de haar 
omliggende havenstaten, met alle mogelijke economische 
gevolgen van dien. Ter illustratie zij in dit verband gewezen 
op de hoge boete die door de Inspectie SZW in 2017 werd 
opgelegd aan een buitenlandse scheepvaartonderneming, 
omdat de inzet van zeevarenden bij onderhoudswerkzaam-
heden aan een cruiseschip dat op dat moment in een Rot-
terdamse droogdok lag, in strijd werd geacht met art. 2 lid 
1 Wav. Deze handelwijze heeft sindsdien geleid tot het ver-
mijden van de Nederlandse droogdokmaatschappijen door 
grote cruiseschepen, met alle economische schade voor het 
Nederlandse bedrijfsleven van dien.14 In 2018 gaf de Minis-
ter SZW aan niet te weten hoe in de ons omringende landen 
met deze materie wordt omgegaan. Met het oog op de waar-
borging van een Europees ‘level playing field’ zei de minis-
ter echter toe, de wet- en regelgeving én de handhavings-
praktijk in de ons omringende landen met betrekking tot 
buitenlandse zeevarenden te zullen inventariseren.15 Hoe-
wel dit initiatief valt toe te juichen is het voor een structure-
le waarborging van het Europees ‘level playing field’ aan te 

13 Een Memorandum of Understanding is een niet-bindende afspraak tussen 
verschillende landen. Zo kwam tussen de Europese kuststaten en Canada 
bijvoorbeeld Paris Memorandum on PSC tot stand (‘Paris MoU’) en naar 
dit voorbeeld vervolgens andere regionale MoU’s, zoals de ‘Tokyo MoU’ 
(Pacific Ocean).

14 Zie o.a. het artikel ‘Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet’, Financiee-
le Dagblad d.d. 12 februari 2018. 

15 Zie pagina 2 van de brief van de Minister van SZW aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer d.d. 17 mei 2018 (ref. 2018-0000089077). Dit onderzoek 
resulteerde in het rapport Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom 
Zeeschepen (ref. 2018-0000177722). 
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bevelen deze afstemming te institutionaliseren. Als het gaat 
om het toepasselijk minimumloon kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een Europese coördinatieverordening.16

Als tweede rechtvaardigingsgrond voor de status aparte 
van de zeevarende kan voorts worden gewezen op zijn bij-
zondere arbeids- en leefomstandigheden. Bijzonder aan de 
arbeidsverhouding van de zeevarende is bijvoorbeeld dat 
hij doorgaans lang van huis is en gedurende de reis niet al-
leen aan boord werkt, maar ook aan boord woont, zodat er 
niet alleen regels dienen te worden gesteld aan zijn arbeids-
voorwaarden en arbeidsomstandigheden, maar ook aan zijn 
leefsituatie. Op zee staat hij voorts bloot aan vele gevaren, 
zoals onder meer storm, aanvaringen en aanvallen door 
piraten. Ook aan boord dreigt gevaar: zeevarenden verrich-
ten namelijk vaak gevaarlijk werk met een aanzienlijk ri-
sico op ongevallen en beroepsziekten.17 Een risico dat wordt 
vergroot doordat zeevarenden veelal zeven dagen per week 
lange dagen en nachten in ploegendienst werken, wat kan 
leiden tot ‘fatigue’ (een vorm van algehele uitputting).18 Tot 
slot leidt de zeevarende vaak een geïsoleerd bestaan, door-
dat hij weken tot maanden achtereen doorbrengt aan boord 
van het zeeschip en daar onderdeel uitmaakt van een re-
latief kleine en vaak multinationaal samengestelde beman-
ning, terwijl het walverlof in de praktijk door tijdgebrek (en/
of het ontbreken van de benodigde visa) niet mogelijk is, of 
beperkt blijft tot hooguit een paar uur ergens in een buiten-
gebied. Al deze bijzondere omstandigheden maken de posi-
tie van zeevarende buitengewoon kwetsbaar.
Ten derde kan worden gedacht aan het veelal internationale 
karakter van de arbeidsverhouding van de zeevarende. De 
zeevarende woont meestal in een ander land, dan het land 
waar zijn werkgever gevestigd is, waardoor het voor hem las-
tig kan zijn om zijn vordering op de werkgever te verhalen.19

Ten vierde kan worden gewezen op het feit dat de zee-
scheepvaart van oudsher dé geglobaliseerde bedrijfstak 
bij uitstek is en de zeevarende de internationale werkne-
mer bij uitstek. Daardoor vindt er van oudsher een sterke 
internationale concurrentie op arbeidskostenplaats. Als er 
geen internationale bodem in de arbeidsvoorwaarden en de 
arbeids- en leefomstandigheden van de zeevarende wordt 
gelegd, is hij hierdoor overgeleverd aan een internationale 
‘race-to-the-bottom’, met inhumane en onveilige situaties 
als resultaat.
Gelet op voorgaande redenen is de International Labour Or-
ganisation (ILO) al een jaar na haar totstandkoming met een 

16 In dat verband is de suggestie van Franssen voor een Europese coördinatie-
verordening als het gaat om het toepasselijk wettelijk minimumloon op 
mobiele werknemers binnen de transportsector interessant (zie E.J.A. 
Franssen, ‘De mobiele werknemer en het minimumloon’, ArbeidsRecht 
2018/26 (p. 21 e.v.)).

17 In 2016 zijn er bijvoorbeeld 106 dodelijke ongevallen gerapporteerd door 
EU-lidstaten en 957 ongevallen waarbij mensen gewond zijn geraakt. Zie 
‘Annual overview of marine casualties and incidents 2017’ gepubliceerd 
door de European Maritime Safety Agency op haar website (emsa.europa.
eu).

18 N.S. de Haas & G.W. van der Voet, ‘Pauzeregeling zeevarenden flexibeler ter 
voorkoming van fatigue’, Tijdschrift voor Vervoer en Recht 2017/5-6, p. 155 
e.v.

19 Deze omstandigheid vormt bijvoorbeeld de rechtvaardiging voor een bij-
zonder voorrecht op het zeeschip (art. 8:211 e.v. BW).

aanbeveling gekomen om de positie van de zeevarende door 
middel van internationale regelgeving te versterken. Deze 
aanbeveling vormde het startschot voor de totstandkoming 
van tientallen verdragen met betrekking tot de rechtsposi-
tie van de zeevarende. Doordat het aantal ratificaties door-
gaans laag bleef, schoot de zeevarende daar per saldo alleen 
weinig mee op. Bovendien was de rechtspositie van de zee-
varende aan het eind van de vorige eeuw onoverzichtelijk 
geworden door al die (deels verouderde) verdragen. De ILO 
streefde er daarom naar de verdragen samen te brengen in 
één verdrag en de inhoud daarvan te actualiseren. Tegelij-
kertijd streefde de ILO ditmaal naar een hoog aantal rati-
ficaties. Een en ander leidde in 2006 tot de aanname van 
het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV 2006), internationaal 
bekend als de ‘Maritime Labour Convention’ (MLC 2006), 
dat inmiddels door 93 lidstaten is geratificeerd die samen 
meer dan 90% van brutotonnage van de wereldvloot verte-
genwoordigen. Omdat Nederland dit verdrag heeft geratifi-
ceerd en geïmplementeerd, evenals een belangrijk deel van 
de voorafgaande ILO-verdragen, kan worden geconcludeerd 
dat de directe reden voor de afwijkende nationale rechtspo-
sitie van de zeevarende is gelegen in de aanwezigheid van 
internationaal recht.

4. Het MAV 2006, een interessante route naar 
‘fair globalization'?

Gezien het hoge aantal ratificaties van het MAV 2006 – bij-
na de hele bedrijfstak heeft het verdrag geratificeerd – kan 
worden geconcludeerd dat de in dit verdrag gekozen in-
steek, succesvol is gebleken.
Dit grote aantal ratificaties was nodig om het doel van het 
MAV 2006 te kunnen bereiken. Dit doel is enerzijds het ver-
beteren en versterken van de rechtspositie van 1,5 miljoen 
zeevarenden wereldwijd (‘decent work for seafarers’) en an-
derzijds het creëren van een internationaal gelijk speelveld 
voor scheepvaartbedrijven.
De vraag rijst hoe het komt dat dit verdrag – in vergelijking 
tot andere ILO-verdragen, waarbij het aantal ratificaties 
vaak laag blijft – tot op heden zo’n succes is. Oorzaken daar-
voor kunnen worden gevonden in een aantal succesfacto-
ren, waarop in deze paragaaf zal worden ingegaan.
McConnell, Devlin en Doumbia-Henry (het voormalige 
hoofd van de ‘International Labour Standards Department’ 
van de ILO, onder wiens leiding het MAV 2006 tot stand 
kwam), zien de totstandkoming, inhoud, ratificering en 
werking van het MAV 2006 in ieder geval als een interes-
sante route naar ‘fair globalization’, waarbij uitbuiting van 
werknemers geen concurrentievoordeel oplevert.20 Zo zeg-
gen zij over dit verdrag onder meer:

20 De organisatie die zich bij uitstek bezighoudt met het streven naar ‘fair 
globalization’ – de ILO – is inmiddels 100 jaar oud. Door het vaststellen van 
vele internationale conventies en aanbevelingen tracht deze organisatie 
al een eeuw lang een ‘internationaal Wetboek van de Arbeid’ tot stand te 
brengen. Zie over de werkzaamheden van de ILO onder meer het bijzon-
dere jubileumnummer hierover van het Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 
dat recent uitkwam, te weten TRA 2019, afl. 1.
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‘The MLC, 2006 reflects a unique legal regulatory 
framework for labour standards on the global scale for 
the most globalized of economic sectors – a truly global 
response to a global problem. It is a ‘bill of rights for sea-
farers’ and provides a level playing field for shipowners 
as well as seeking to assist States in the compliance of 
their international obligations. It is truly an international 
regulatory response of an appropriate kind and a beacon 
for the future.’21

4.1 ‘Firm on rights, flexible on implementation’
Als eerste succesfactor kan worden gewezen op het aan het 
aan de vormgeving van het verdrag ten grondslag liggende 
uitgangspunt ‘firm on rights, flexible on implementation’.22 
Een belangrijke reden waarom lidstaten in de praktijk niet 
tot ratificatie van een ILO-verdrag overgaan, is dat een aan-
tal bepalingen uit het verdrag technisch gezien moeilijk 
inpasbaar is in hun nationale wetgeving, ook al hebben zij 
geen principieel inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud 
van het verdrag. Dat is natuurlijk zonde en daarom heeft de 
ILO de inhoud van het MAV, 2006 zodanig flexibel vormge-
geven dat dit bezwaar om tot ratificatie over te gaan, zich 
ditmaal niet zou voordoen. Het verdrag bestaat uit een alge-
meen deel (bestaande uit Artikelen) en een inhoudelijk deel 
(bestaande uit Voorschriften en een Code). Het algemene 
deel bevat onder meer:

– de werkingssfeer van het verdrag en de definities van 
begrippen;

– fundamentele rechten en beginselen, waaronder de 
fundamentele arbeids- en sociale rechten van zee-
varenden;

– een regeling inzake het overleg met organisaties van 
reders en zeevarenden in het kader van de flexibele 
toepassing en eventuele wijziging van de Code;

– de procedure tot wijziging van het verdrag en een ver-
eenvoudigde procedure tot wijziging van de Code en de 
rol van het Bijzonder Tripartiet Comité23 daarbij.

Het inhoudelijke deel van het verdrag (bestaande uit Voor-
schriften en de Code) is opgedeeld in vijf titels, waarin res-
pectievelijk worden geregeld:

I. de minimumvereisten aan zeevarenden om op een 
schip te mogen werken;

II. arbeidsvoorwaarden24;

21 Moira L. McConnell, Dominik Devlin & Cleopatra Doumbia-Henry, The Ma-
ritime Labour Convention, 2006. A Legal Primer to an Emerging International 
Regime, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2011, p. 62 en p. 571.

22 Moira L. McConnell, Dominik Devlin, Cleopatra Doumbia-Henry, a.w. (noot 
20), p. 56, 57 en 567.

23 Dit Comité is samengesteld uit twee vertegenwoordigers benoemd door 
de regering van elke ratificerende lidstaat en uit vertegenwoordigers van 
scheepsbeheerders respectievelijk zeevarenden.

24 Zo schrijft Leidraad B2.2.4 van het MAV 2006 een mondiaal minimumloon 
voor, voor volmatrozen. Verwezen wordt naar het periodiek door de ‘Ge-
mengde Maritieme Commissie’ (een daartoe door de IAO gemachtigd or-
gaan) vastgestelde bedrag. Dit minimum maandbedrag vormt de bodem in 
de onderhandelingen van sociale partners wereldwijd, bij de totstandko-
ming van internationale cao’s die van toepassing zijn op zeevarenden.

III. huisvesting, recreatievoorzieningen, voeding en cate-
ring;

IV. bescherming van de gezondheid, de medische zorg, 
welzijn en sociale zekerheid;

V. naleving en handhaving.

In de Artikelen en Voorschriften is een gedegen reeks van 
rechten en beginselen opgenomen waarbij vorm is gege-
ven aan het uitgangspunt ‘firm on rights’. Om wetstech-
nische bezwaren tegen implementatie weg te nemen is 
de Code – die bestaat uit Normen (A-bepalingen) en Lei-
draden (B-bepalingen) – vervolgens vormgegeven aan de 
hand van het uitgangspunt ‘flexible on implementation’. 
Zo zijn de A-bepalingen vrij algemeen geformuleerd, 
waardoor de lidstaten bij de implementatie ruimte hebben 
bij het kiezen van de concrete invulling. Daar waar deze 
bepalingen desondanks toch niet kunnen worden geïm-
plementeerd, bestaat er voorts de mogelijkheid van alter-
natieve implementatie, mits het resultaat daarvan maar 
‘wezenlijk gelijkwaardig’ is (‘substantial equivalent’).25 De 
B-bepalingen – die veelal een wat gedetailleerder karak-
ter hebben – zijn voorts niet bindend, maar gebaseerd op 
het uitgangspunt ‘pas toe, of leg uit’. Dit uitgangspunt van 
‘firm on rights and flexible on implementation’ – dat bij 
het MAV 2006 tot succes heeft geleid – lijkt goed toepas-
baar in andere (niet maritieme) ILO-verdragen. Wel is aan 
deze flexibiliteit natuurlijk het nadeel verbonden dat er 
verschillen kunnen optreden in de implementatiewetge-
ving tussen lidstaten, met een zekere mate van rechtson-
gelijkheid tot gevolg. Ook kan er in geval van alternatieve 
implementatie voorts discussie ontstaan in hoeverre deze 
implementatie daadwerkelijk wezenlijk gelijkwaardig is 
aan de regels zoals het verdrag die voorschrijft. Bij deze 
vorm van regelgeving dient er door de opstellers van het 
verdrag kortom verstandig te worden gemanoeuvreerd 
tussen enerzijds een (te) lage ratificatiegraad en ander-
zijds regelgeving die (te) onduidelijk is en/of niet goed 
handhaafbaar.
Een van de aspecten waarbij de flexibiliteit in het MAV 
2006 te ver lijkt te zijn doorgeschoten betreft de wer-
kingssfeer. In het verdrag is gekozen voor een ruim toepas-
singsgebied, zodat er zoveel mogelijk zeevarenden – zowel 
werknemers als ZZP’ers – van de bescherming van het 
verdrag zouden kunnen profiteren. Zo wordt onder ‘zee-
varende’ verstaan:

‘de natuurlijke persoon die in enige hoedanigheid werk-
zaamheden verricht aan boord van een schip waarop het 
verdrag van toepassing is.’

Nu zal in de meeste gevallen duidelijk sprake zijn van een 
zeeschip en van een zeevarende. Er doen zich in de prak-
tijk echter ook twijfelgevallen voor. Opvallend genoeg laat 
het MAV 2006 het echter aan de lidstaten over om in deze 
gevallen tot nadere interpretatie over te gaan van de be-
grippen ‘zeevarende’ (zie art. II lid 3 MAV 2006) respec-

25 Art. VI leden 3 en 4 MAV 2006.

T2b_TRA_1908-09_bw_V04.indd   19T2b_TRA_1908-09_bw_V04.indd   19 7/29/2019   8:38:47 PM7/29/2019   8:38:47 PM



Afl. 8/9 - augustus 201920 TRA  2019/68

VerdiepingHET ‘NATTE ARBEIDSRECHT’

tievelijk ‘schip’ (art. II lid 5 MAV 2006). Hierdoor kan het 
bijvoorbeeld per lidstaat verschillen of een private bevei-
liger werkzaam aan boord van een zeeschip om eventuele 
aanvallen door piraten af te slaan, wordt beschouwd als 
een ‘zeevarende’.26 Hetzelfde geldt ten aanzien van aller-
hande ‘offshore werkers’ die niet behoren tot de klassieke 
bemanning van een koopvaardijschip. Denk in dit verband 
bijvoorbeeld aan de bouwers van windmolenparken op 
zee, die per zeeschip naar de locatie varen, het werk ge-
deeltelijk aan boord verrichten en gedeeltelijk op de off-
shore installatie en vervolgens slapen aan boord.27 Ook 
kan het hierdoor bijvoorbeeld per lidstaat verschillen of 
een mobiel olie- of gasplatform als (zee)schip wordt be-
schouwd en de daarop werkzame personen, als zeevaren-
den.28

De flexibiliteit van het MAV 2006 mag uiteraard niet ten 
koste gaan van haar doelen. Nu er ten aanzien van de wer-
kingssfeer op het niveau van de lidstaten sprake lijkt te 
zijn van een grote variëteit aan uitzonderingen, dreigen 
deze doelen echter wel degelijk in het geding te komen. 
Om die reden is het interessant om rechtsvergelijkend na 
te gaan hoe voornoemde kernbegrippen uit de werkings-
sfeer van het MAV 2006 tot op heden in de verschillende 
lidstaten zijn geïmplementeerd, waarom daarbij bepaalde 
keuzes zijn gemaakt en of die passen bij het doel en de 
strekking van het MAV 2006. Dit zou tot bezinning kun-
nen leiden op de vraag of en zo ja op welke wijze har-
monisatie is aangewezen. Daarbij zij opgemerkt dat meer 
uniformiteit bijdraagt aan een internationaal ‘level play-
ing field’ en zorgt voor meer duidelijkheid en rechtsge-
lijkheid.

4.2 Een effectief controle- en handhavingssysteem
Om de doelen van het MAV 2006 te bereiken, is ook een ef-
fectief controle- en handhavingssysteem nodig. Daarom is 
in het verdrag gekozen voor een systeem waarbij de vlag-
genstaten die het verdrag hebben geratificeerd, hun sche-
pen met behulp van classificatiebureaus inspecteren en – in 
geval van naleving – certificeren, resulterend in een ‘Certi-
ficaat maritieme arbeid’ dat aan de boord aanwezig dient te 
zijn, ten bewijze van de naleving van het verdrag. Dit sys-
teem van inspectie en certificering op het niveau van de 
werkplek – in dit geval op scheepsniveau – lijkt ook toepas-
baar binnen het droge arbeidsrecht.29

Van belang is voorts dat havenstaten de buitenlands gevlag-
de schepen die hun havens aandoen controleren op de na-
leving van het MAV 2006 op basis van het uitgangspunt van 

26 Zie o.a.: M. Vasili, ‘Private armed guards as seafarers under the Maritime 
Labour Convention 2006’, Journal of International Maritime Law (2017) 23, 
p. 34 e.v.

27 Op 25 november 2016 heeft de Maritime Safety Committee (MSC) van de 
International Maritime Organisation (IMO) van de VN hier een resolutie 
over aangenomen, te weten de ‘IMO Resolution for the Carriage of Indu-
strial Personnel on board Vessels Engaged on International Voyages’.

28 D. Arvanitis & J. Constantino Chagas Lessa, ‘‘Offshore Platforms’ seafarers: 
An excluded group within an overlooked sector? Does the MLC consider 
personnel of offshore installations to be seafarers?’, European Transport 
Law, 2014, p. 133 e.v.

29 Zie ook: Moira L. McConnell, Dominik Devlin, Cleopatra Doumbia-Henry, 
a.w. (noot 20), p. 7, 28 en 564.

‘no favourable treatment’. Daarmee wordt bedoeld dat sche-
pen varend onder de vlag van landen die het MAV 2006 niet 
hebben geratificeerd, geen gunstigere behandeling krijgen. 
Is er een Certificaat maritieme arbeid aan boord, dan geldt 
dit als bewijs op het eerste gezicht dat het MAV 2006 wordt 
nageleefd. Is geen certificaat aanwezig of is in een oogop-
slag, of na een klacht van een zeevarende of vakbond, dui-
delijk dat het MAV 2006 toch niet (juist) wordt nageleefd, 
dan zal het schip door de havenstaatautoriteit op naleving 
worden gecontroleerd. Geconstateerde tekortkomingen in 
de naleving van het verdrag kunnen in het ergste geval lei-
den tot het vasthouden van het schip in de haven; iets wat 
scheepsvaartbedrijven uiteraard koste wat kost zullen wil-
len voorkomen.
Het MAV 2006 kent voorts een klachtrecht toe aan zee-
varenden. Het legt de verplichting op aan scheepvaart-
bedrijven om een klachtenregeling aan boord te hebben die 
voldoet aan de eisen uit het verdrag en die de zeevarende in 
staat stelt te klagen over de niet-naleving van het verdrag bij 
onder meer de havenstaatautoriteit.30 De zeevarende dient 
een kopie van de klachtenregeling ter hand te worden ge-
steld.
Nieuw is voorts dat het verdrag een eigen verantwoordelijk-
heid voor de naleving van het verdrag legt op zogenoemde 
‘labour-supplying-countries’.31 Dat zijn lidstaten als bijvoor-
beeld de Filipijnen en Indonesië waar veel zeevarenden 
woonachtig zijn en waar ‘crewing agencies’ zijn gevestigd. 
Gewezen zij in dit verband onder meer op de exploitatie-
vereisten voor werving- en arbeidsbemiddelingsbureaus 
in Norm A1.4 en op de handhaving daarvan door de betref-
fende lidstaat via een systeem van inspectie en monitoring 
en van gerechtelijke procedures voor inbreuken op vergun-
ningen en andere in Norm A1.4 bedoelde exploitatievereis-
ten (zie Norm A5.3). De private wervings- en arbeidsbemid-
delingsdiensten voor zeevarenden die bemiddelen bij de 
plaatsing van zeevarenden bij scheepsbeheerders, moeten 
voorts worden verplicht te garanderen dat deze scheeps-
beheerders de voorwaarden van de met de zeevarenden 
gesloten arbeidsovereenkomsten naar behoren nakomen 
(Leidraad B5.3).

4.3 Vereenvoudigde wijzigingsprocedure
Ook nieuw is dat het MAV 2006 een vereenvoudigde proce-
dure kent tot wijziging van de Code (zie art. XV MAV 2006). 
Doordat niet alle verdragsluitende staten daar expliciet mee 
hoeven in te stemmen, kunnen wijzigingen waarover ten tij-
de van de totstandkoming van het verdrag nog onvoldoende 
consensus bestond, nadien alsnog snel worden doorgevoerd 
en kan het verdrag relatief eenvoudig ‘up-to-date’ worden 
gehouden. Zo is de Code, na de inwerkingtreding van het 
MAV 2006 op 20 augustus 2013, reeds gewijzigd op 11 juni 

30 De zeevarende kan echter bijvoorbeeld ook klagen bij een vertrouwens-
persoon aan boord, de kapitein, dan wel de vlaggenstaatautoriteit. Zie 
Voorschrift, Norm en Leidraad 5.1.5.

31 Zie Voorschrift 1.4 en Voorschrift 5.3 en de uitwerking daarvan in Norm 
A1.4 en A5.3 en Leidraad B1.4 en B5.3.
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201432, 21 juli 2016 en 27 april 2018.33 Ook dit onderdeel van 
het MAV 2006 zou op zich kunnen worden getransponeerd 
naar andere sectoren.

4.4 ‘De polder op zijn best’
De totstandkoming van het MAV 2006 is tot slot een demon-
stratie geweest van tripartite overleg op zijn best, waarbij 
de sociale partners overeenstemming hebben weten te be-
reiken over een aantal zeer controversiële onderwerpen.34 
Het MAV 2006 stimuleert het tripartite overleg op nationaal 
niveau voorts op structurele wijze, door in geval van afwij-
king van het verdrag in het kader van de implementatie 
overleg met organisaties van scheepvaartbedrijven en zee-
varenden voor te schrijven.
Ook binnen de EU is er goed ‘gepolderd’. Zo sloten de Ver-
eniging van Reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) 
en de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) op 
19 mei 2008 een overeenkomst met betrekking tot de im-
plementatie van het MAV 2006. Deze overeenkomst is op 
hun gezamenlijk verzoek omgezet in een Europese richtlijn 
(Richtlijn 2009/13/EG). Deze richtlijn (houdende de veror-
deningen en normen uit het MAV 2006) is tegelijkertijd met 
het MAV 2006 in werking getreden, waarna de EU-lidsta-
ten nog uiterlijk een jaar hadden – dus tot uiterlijk 20 au-
gustus 2014 – om tot implementatie daarvan over te gaan, 
ook al hadden zij het verdrag zelf (nog) niet geratificeerd. 
De Europese sociale partners en de Europese Unie hebben 
zo op een belangrijke manier bijgedragen aan het bereiken 
van een wereldwijd ‘level playing field’. Een mooie vorm van 
samenwerking dus tussen de EU en de ILO, die op zich ook 
ten aanzien van andere ILO-verdragen zou kunnen worden 
toegepast.35

5. Ten slotte: wat het ‘droge arbeidsrecht’ van 
het ‘natte arbeidsrecht’ kan leren

Geconcludeerd kan worden dat veel van de in paragraaf 4 
besproken succesfactoren ook buiten de maritieme sector 
lijken te kunnen worden toegepast. Dit geldt ook voor de 
meeste onderdelen van het in het MAV 2006 gekozen con-
trole- en handhavingssysteem. Interessant bijvoorbeeld is 

32 Zie www.ilo.org. De wijziging van 11 juni 2014 betreft onder meer een 
belangrijke versterking van het recht op repatriëring (Verordening 2.5, 
Norm A2.5 en Leidraad B2.5) ingeval van achterlating door de werkgever 
(‘abandonment’). Zie J. Constantino Chagas Lessa, ‘The Maritime Labour 
Convention: an overview’, Journal of International Maritime Law, (2016) 22, 
p. 379 e.v.

33 Door dit amendement is de verplichting in het MAV 2006 opgenomen dat 
de zee-arbeidsovereenkomst blijft doorlopen als de zeevarende bij pirate-
rij of gewapende overvallen in gevangenschap is genomen, ook al loopt de 
contractuele looptijd daarvan in die periode af. Het MAV 2006 biedt daar-
mee een antwoord op arbeidsrechtelijke vragen die speelden ten aanzien 
van door piraten gegijzelde zeevarenden.

34 Zie hierover uitgebreid: Moira L. McConnell, Dominik Devlin, Cleopatra 
Doumbia-Henry, a.w. (noot 20), p. 62 en p. 565.

35 Zo zegt Hendrickx over de samenwerking tussen de IAO en de EU – die hij 
omschreef als een “‘network” governance approach’ – in zijn algemeen-
heid: ‘The European Union and the ILO also need each other. Global actors 
need strong reciprocal regional actors with global ambitions. Their relation-
ship should thus be conceived in terms of partnership.’ Zie: F. Hendrickx, 
Social justice and labour rights: EU and ILO face palms in the governance 
web, Universiteit Leiden 2017, p. 17 (oratie).

het systeem van certificering op de werkvloer en de vraag 
in hoeverre in Nederland reeds functionerende certifice-
ringssystemen36 in de praktijk werken en breder binnen 
het arbeidsrecht zouden kunnen worden toegepast. De 
controle door de havenstaat op basis van ‘no favourable 
treatment’ – die in de praktijk natuurlijk een sterke ‘stok-
achter-de-deur’ vormt – is natuurlijk uitsluitend toepas-
baar binnen de zeescheepvaart. Ten aanzien van andere 
typen transnationaal werkende werknemers (zoals bijvoor-
beeld vrachtwagenchauffeurs en personeel aan boord van 
binnenvaartschepen) zou mogelijk nog een vergelijkbaar 
systeem kunnen worden toegepast, maar in sectoren waar 
door werknemers geen (of minder frequent) internationale 
reizen worden gemaakt, lijkt het zaak om te zoeken naar 
een ander element dat mogelijk als ‘stok-achter-deur’ zou 
kunnen fungeren.37 Hoewel het MAV 2006 weliswaar geen 
‘blauwdruk’ vormt voor deze andere sectoren, kan worden 
geconcludeerd dat de inhoud daarvan en de wijze waarop 
het verdrag tot stand is gekomen, in ieder geval tot inspira-
tie kan dienen voor het ‘droge’ arbeidsrecht bij het zoeken 
van nieuwe wegen in het gebruik van internationaal recht 
bij het streven naar ‘fair globalization’.38 Wat dat betreft is 
het MAV 2006 dus terecht getypeerd als een ‘baken voor 
de toekomst’.39 Wel vereist dit de aanwezigheid van sociale 
partners die bereid en in staat zijn om daadwerkelijk met 
elkaar in gesprek te gaan en over de landsgrenzen heen – op 
Europees en wereldwijd niveau – met elkaar samen te wer-
ken. Goed polderwerk blijft kortom een belangrijke voor-
waarde.

36 Denk bijvoorbeeld aan certificering op grond van art. 20 van de Ar-
beidsomstandighedenwet, de certificering van uitzendbureaus door de 
Stichting Normering Arbeid resulterend in het ‘SNA-keurmerk’, maar ook 
aan certificering aan de hand van NEN-EN-ISO-normen.

37 Dit wordt ook opgemerkt door McConnel, Devlin en Doumbia-Henry. Zie: 
Moira L. McConnell, Dominik Devlin, Cleopatra Doumbia-Henry, a.w. (noot 
20), p. 565 en 570. Dit zal de nodige creativiteit vergen. Te denken valt wel-
licht aan controle op certificaten en kwaliteitskeurmerken door opdracht-
gevers respectievelijk groothandelaren en consumenten. 

38 Zie ook: Moira L. McConnell, Dominik Devlin, Cleopatra Doumbia-Henry, 
a.w. (noot 20), p. 570. 

39 In dat verband zij tevens gewezen op het in februari 2019 door de IAO ge-
publiceerde rapport ‘Work for a brighter future’ van de ‘Global Commis-
sion on the future of work’ waarin eveneens naar dit verdrag wordt verwe-
zen als inspiratiebron, meer in het bijzonder als ‘(…) a source of inspiration 
in addressing the challenges of workers, employers, platforms and clients 
operating in different jurisdictions’.
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