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Nr 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-
LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 14 september 1984 

Op verzoek van mijn ambtgenote, staatssecretaris mevrouw Korte van 
Hemel, u mede namens haar te informeren over de voorlichting aan 
Kaapverdiërs over voor hun rechtspositie relevante onderwerpen in de 
Portugese taal kan ik u het volgende mededelen. 

Door het departement wordt subsidie verleend aan de Stichting Zeemans-
welzijn Nederland (SZN). Deze stichting is tripartite samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de 
zeevaart en van de rijksoverheid. De Stichting subsidieert onder andere 
particuliere zeemanswelzijnsorganisaties werkzaam in de Nederlandse 
zeehavens. De uitvoering van het zeemanswelzijnswerk ligt in handen van 
het particulier initiatief. 

Alhoewel thans de Kaapverdische zeelieden specifieke aandacht vragen, 
herinner ik eraan dat ook vele andere buitenlandse werkzoekende zeevarenden 
de gevolgen van de teruglopende werkgelegenheid in de bedrijfstak 
zeevaart ervaren. In 1981 bleek uit rapportages van de zeemanswelzijnsor-
ganisaties, dat de buitenlandse zeelieden in toenemende mate, door onder 
andere onbekendheid met de verschillende regelgeving ten aanzien van 
verblijfsvergunningen, arbeidsbemiddeling en huisvesting, problemen 
ondervonden. 

Op initiatief van de SZN werd begin 1982 met medewerking van het 
departement en in overleg met de Stichting Zeemanshuis Rotterdam voor 
een proefperiode van twee jaar bij die stichting een sociaal raadsman 
aangesteld. 

De aanstelling van deze sociaal raadsman bij het particulier initiatief 
voorzag in de behoefte aan een vertrouwenspersoon die geen bindingen 
had met de werkgevers in de zeevaart of met de rijks- c.q. lokale overheden, 
belast met de uitvoering van regelgevingen als genoemd. 
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De sociaal raadsman houdt twee ochtenden in de week spreekuur in een 
ruimte, beschikbaar gesteld door het Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart, 
een onderdeel van het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam. Daarnaast is 
de sociaal raadsman te bereiken in het Rotterdamse zeemanshuis en is 
zonodig beschikbaar om als tolk te fungeren bij gesprekken tussen reders, 
overheidsinstellingen en zeevarenden. De sociaal raadsman maakt zonodig 
gebruik van het door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur gesubsidieerde tolkencentrum te Rotterdam. 

Tevens heeft de sociaal raadsman de beschikking over foldermateriaal in 
de Spaanse en Portugese taal handelend over relevante onderwerpen 
betreffende het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. 

De taakstelling van de sociaal raadsman is als volgt: «Onafhankelijke 
informatieverstrekking aan de in Nederland verblijvende zeevarenden 
ongeacht hun nationaliteit ten aanzien van»: 

- Wettig verblijf in Rotterdam c.q. Nederland aan de hand van de 
reglementen van de Vreemdelingendienst; 

- Rechten en plichten in geval van werkloosheid, ziekte, overlijden, aan 
de hand van de reglementen van het GAK; 

- Mogelijkheden van aanmonsteren in Rotterdam; 
- Mogelijkheden ter verkrijging van rechtsbijstand in geval van arbeids-

conflicten; 
- Kinderbijslagregelingen ingeval de betreffende zeeman zogenaamd 

gelijkberechtigd is; 
- Arbeidscontracten bij indiensttreding op een schip onder buitenlandse 

vlag; 
- Mogelijkheden behandeling van geslachtsziekten; 
- Overnachtingsmogelijkheden in zeemanshuizen in Rotterdam c.q. 

Nederland dan wel voor de zeeman betaalbare hotelaccommodatie; 
- Ondersteuning bij het invullen van formulieren en zonodig het vertalen 

van brieven. 

De sociaal raadsman beheerst de volgende talen: Nederlands, Engels, 
Frans, Duits, Spaans en Portugees. 

Naast een groot aantal Kaapverdische zeelieden doen ook vele zeelieden 
van andere nationaliteiten een beroep op de sociaal raadsman. 

Volledigheidshalve deel ik u nog mede dat eind 1984 op grond van een 
evaluatierapport bekeken zal worden of een sociaal raadsman voor buiten-
landse zeelieden in een behoefte voorziet en ook in de naaste toekomst in 
stand moet worden gehouden. Bij de besluitvorming zullen de ervaringen 
van zowel de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zeevaart 
alsook van de directeur van het Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart met 
het functioneren van een sociaal raadsman specifiek voor zeevarenden, 
worden betrokken. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L de Graaf 
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