
Voor zoet en zout



FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de

waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden

FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus International

(zeevarenden). In 2015 is FNV Waterbouw volledig onderdeel geworden

van Nautilus International. Wie lid is van FNV Waterbouw krijgt voor zijn

contributie een lidmaatschap bij FNV Waterbouw en voor dezelfde prijs

ook een bij Nautilus International.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme

sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

De Nederlandse vestiging van Nautilus International is de vroegere

Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ). Al meer dan 100 jaar

hebben zij ervaring in de maritieme sector. FNV Waterbouwleden kunnen

dus hun voordeel doen van de kennis en kunde en diensten van de

medewerkers van Nautilus International. FNV Waterbouw is met Nautilus

International gelieerd aan de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

en internationale Federaties van vakbonden.

FNV Waterbouw ziet het als haar belangrijkste taak om de belangen van

haar leden te behartigen. Dat gebeurt op verschillende manieren.



Collectieve 
belangenbehartiging
Een belangrijke taak is het afsluiten

van collectieve arbeidsovereenkom-

sten. In de cao’s maken de vak -

bonden afspraken met werkgevers

over het loon en andere arbeidsvoor-

waarden zoals pensioenen, werktij-

den, verlof, vergoedingen. Ook over

de arbeidsomstandigheden worden

afspraken gemaakt. FNV Waterbouw

sluit cao’s af met de de werkgevers-

organisatie: de Vereniging van

Waterbouwers. Bij een aantal werk -

gevers worden bedrijfsregelingen

afgesproken, zoals onder andere bij

Tideway en Smals. Met een aantal

internationaal opererende bedrijven

onderhandelt FNV Water bouw 

over een buitenlandcontract. 

FNV Waterbouw behartigt ook de

belangen van de werknemers in 

een aantal organisaties die zich

specifiek bezighoudt met een

aspect van uw werk, bijvoorbeeld

pensioen, opleiding en scholing en

uitkeringen. 

FNV Waterbouw gaat in gesprek met

de Nederlandse overheid als het

gaat om wet- en regelgeving, onder-

wijs, veiligheid, belasting en sociale

zekerheid. Zo heeft u via uw bond

invloed op complexe, landelijke

kwesties, die u direct aangaan. 



De directe voordelen
van FNV Waterbouw 
in het kort: 

invloed op uw loon- en arbeids -

voorwaarden (cao)

(rechts)bijstand bij problemen 

met werk, inkomen of letselschade

hulp en advies over sociale 

verzekeringen of pensioen

een hulplijnservice die 24 uur 

7 dagen per week bereikbaar is

advies bij Belastingaangifte

leuke extra voordeeltjes 



U kunt er jaren geen beroep op doen en toch

is het belangrijk dat het er is: de individuele

belangenbehartiging van FNV Waterbouw. 

Niemand denkt graag na over wat er mis kan

gaan, maar als er iets gebeurt dan kunt u

extra hulp of advies goed gebruiken. Bij

meningsverschillen met de werkgever kan 

de bond bemiddelen. Meestal gaat het dan

om zaken als fouten in de salaris  afrekening,

verkeerd berekende overuren, werkroosters of

over wanneer u verlofdagen opneemt. Ook de

arbeidsomstandigheden op de werkplek of de

leefbaarheid aan boord kunnen punt van 

discussie worden. FNV Water bouw vindt het

belangrijk dat de afspraken in de cao en het

buitenlandcontract goed worden nageleefd. En

dankzij signalen van werknemers kan de bond

erop toezien dat de cao en het buitenland -

contract hun waarde behouden.   

Wat nou als zo’n meningsverschil met de werk -

gever ondanks de adviezen en bemiddeling

niet tot een oplossing komt? Dan roepen we

de hulp van de kanton rechter in. Wie lid is van

FNV Waterbouw heeft recht op gratis juridische

bijstand, ook bij complexe sociale verzekerings-

kwesties, pensioenzaken en letselschade. Via

Nautilus Legal heeft u toegang tot een breed

scala aan juridische diensten. Meer informa-

tie kunt u vinden op de website van Nautlilus:

www.nautilusint.org hoofdstuk hulp nodig.

Belastingkwesties zijn voor experts al 

ingewikkeld en dat geldt nog sterker voor wie

in het buitenland werkt. 

Individuele 
belangenbehartiging
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Er kan enorm veel tijd gaan zitten in het invullen van

de jaarlijkse belas ting  aangifte. De FNV Belastingservice

is al tientallen jaren de grootste belastinghulp van

Nederland. Mede wer kers zitten door het hele land en

wijzen met kennis van zaken de weg door de formulie-

ren. Ook heeft FNV Waterbouw de kennis in huis op

het gebied van sociale zekerheid. Het kan namelijk

iedereen overkomen: door ziekte, arbeidsongeschikt-

heid of werkloosheid een beroep moeten doen op de

sociale verzekeringen. Wie weet op dat moment waar

de juiste instantie, de juiste uitkering of aanvulling te

vinden is? In dat geval is het goed om te weten dat

FNV Waterbouw haar leden ook adviseert over uit -

keringen en aanvullingen.

Aan het lidmaatschap van FNV Waterbouw zitten meer

voordeeltjes. Met de ledenpas krijgen leden korting op

vakantiereizen, elektronische apparatuur, enzovoorts.

De contributie voor FNV Waterbouw kan zelfs zeer

voordelig worden: u kunt deze eenmalig met het bruto-

loon verrekenen. Ook leden van FNV Waterbouw in

dienst bij Boskalis en bij Van Oord, vallend onder het

buitenlandcontract, kunnen de vakbondscontributie

via de werkgever verrekenen.



Word lid van FNV Waterbouw en vul onderstaande gegevens volledig in. 

Persoonsgegevens

Naam en voorletters                                                                                               M / V

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

E-mail adres

Geboortedatum                                                              Nationaliteit

Werkgevergegevens

Werkgever                                                                       te

Adres werkgever

Postcode en woonplaats

Beroep

 Contributie betaling

Ik machtig FNV Waterbouw om via Nautilus Int. de maandelijks verschuldigde 

contributie automatisch af te schrijven van mijn (post)bankrekeningnummer:

       

   Datum                                                              Handtekening

Het nieuwe lid werd aangemeld door:

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Lidnummer FNV Waterbouw lid

Ik ontvang graag de attentie

Kijk voor de meest actuele contributiebedragen 
op www.fnvwaterbouw.nl/lidmaatschap.html

KNIP DEZE BON UIT EN VERSTUUR
HEM ZONDER POSTZEGEL
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