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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Binnenvaart (PC139) 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 

Mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Binnenvaart, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Peter Van den abbeele, Voorzitter van het Fonds voor Rijn- en 
Binnenscheepvaart; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Jacques Kerkhof, Ondervoorzitter van het Fonds voor Rijn- en 

Binnenscheepvaart; 
 

hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Binnenvaart (PC 139) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan Fonds voor de Rijn- 
en Binnenscheepvaart, Straatsburgdok-Noordkaai 2 te 2030 Antwerpen (ondernemingsnummer: 
0416.381.804 - bankrekeningnummer: BE25 6354 0362 0182) voor de financiering van 1 VTE 
sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

De sector zal tijdens de convenantperiode, met 
het oog op verhogen van de instroom, specifiek 
promotiemateriaal ontwikkelen. Er zal één 
(digitale) folder worden uitgewerkt en verspreid. 

De folder zal worden ge-updatet en verder 
verspreid. 

 De sector zal deelnemen aan de organisatie 
van een intersectoraal infomoment voor 
begeleiders van niet-beroepsactieven 

 

PRIORITEIT 1: Verhogen instroom 

Actie 1: Promotiemateriaal ontwikkelen op 
maat van jongeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In overleg met GO! De Scheepvaartschool 
wordt bekeken of  een update nodig is. 

 

Actie 2: Jongeren bereiken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het voorjaar van 2023 zal de sector van de 
binnenvaart opnieuw deelnemen aan de 
beroepenrally van de cluster “transport en 
logistiek”. 
In maart 2023 wordt eveneens opnieuw 
deelgenomen aan de Open Scheepvaartdagen, 
i.s.m. GO! De Scheepvaartschool 
In 2022 werd een klasspel over de binnenvaart 
ontwikkeld voor leerkrachten uit de 
finaliteitsjaren van het lager onderwijs, dit kan 
vanaf voorjaar 2023 gratis geboekt worden 
door leerkrachten. 

 

Actie 3: Onderzoek naar uitbreiding naar 
andere scholen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 4: Blijvende samenwerking met 
AreYouWaterproof 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Blijvende systematische deelname. Begin 
december 2022 wordt de planning voor 2023 
vastgelegd. 

 

Actie 5: Organisatie met de cluster “transport 
en logistiek” van info- en promoacties m.b.t. de 
clusterberoepen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er komt voorjaar 2023 een nieuwe 
beroepenrally, er vindt per kalenderjaar in 
principe één Beroepenrally plaats. 

 
PRIORITEIT 2: Opvolgen van evoluties in opleidingen 

Actie 6: Binnenvaartopleiding in TSO 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector blijft ingaan op 
ondersteuningsvragen vanuit GO! De 
Scheepvaartschool. 
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Actie 7: Opvolging evoluties in de sector en de 
beroepskwalificaties 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De BKD’s van de beroepen werden 
gefinaliseerd in 2022, maar continu worden 
alle evoluties gevolgd. Het Fonds werkt mee 
aan een onderzoek naar de opportuniteit van 
een nieuwe opleiding 
‘binnenvaartondernemer’ (met Kenniscentrum 
Binnenvaart Vlaanderen, Go! De 
Scheepvaartschool, Antwerp Maritime 
Academy, Syntra Midden-Vlaanderen). 

 

Actie 8: Samenwerking over de taalgrens heen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle informatie werd en wordt overgemaakt 
aan betrokken scholen, zij dienen echter te 
beslissen hiervoor dossiers in te dienen bij de 
betrokken organisaties. Vanuit het Fonds zal 
inhoudelijke en praktische ondersteuning 
geboden worden aan de school/scholen als zij 
beslissen een dossier in te dienen.  

 
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Jaarlijks zal er minstens een mentoropleiding 
worden aangeboden, dit ter ondersteuning van 
de instroom die de sector hoopt te realiseren. 

Er werd nu reeds beslist dat er in 2023 een 
mentoropleiding doorgaat van 1,5 dag (op 3 en 
24 maart). Er zijn al inschrijvingen. 

 

PRIORITEIT 1: Zijinstroom verhogen 

Actie 1: Opleiding matroos voor volwassenen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De Europese Richtlijn inzake 
beroepskwalificaties in de binnenvaart werd in 
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Vlaanderen in september 2022 omgezet. Pas 
vanaf dan konden er nieuwe opleidingen 
worden uitgetekend en ingediend. Syntra 
Midden-Vlaanderen gaf in het najaar 2022 aan 
een opleiding te zullen ontwikkelen en ter 
goedkeuring voor te leggen aan MOW. 
Streefdoel is in voorjaar 2023 te kunnen 
heropstarten met deze opleidingen. VDAB gaf 
aan dat deze opleiding als 
werkzoekendenopleiding kan erkend worden.  

 

Actie 2: Promotie voor binnenvaartopleidingen 
gericht op neveninstromers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Pas als er duidelijkheid is over zij-
instroomopleidingen (zie hierboven), kan er 
werk gemaakt worden van promotiemateriaal. 

 

Actie 3: Overgang van zeevaart naar 
binnenvaart faciliteren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
De Europese Richtlijn betreffende de 
beroepskwalificaties in de binnenvaart, die 
werd omgezet in september 2022, laat een 
facilitering niet toe. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 4: Vacature inzameling 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedrijven krijgen ondersteuning van het 
Fonds, deze vorm van ondersteuning zal 
opnieuw op verschillende fora van de 
binnenvaart aangekondigd worden, o.a. onder 
de vorm van mailing naar alle werkgevers. 

 

Actie 5: Opleidingen in volwassenenonderwijs 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De Europese Richtlijn werd pas in september 
2022 omgezet, in 2023 wordt met het 
Volwassenenonderwijs verder bekeken welke 
pistes mogelijk zijn.  
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PRIORITEIT 2: Opleiding stimuleren 

Actie 6: Doorstroom vanuit de functie van 
matroos naar stuurman/schipper stimuleren, 
door middel van ondersteuning of incentive 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Dit wordt verder opgenomen in 2023. Deze 
actie werd nog niet uitgevoerd in 2022, mede 
doordat de Europese Richtlijn pas in 
september 2022 werd opgezet. In november 
2022 wordt een plan van aanpak voorgelegd 
op de Raad van Bestuur. 

 

Actie 7: Samenwerking tussen 
opleidingsactoren stimuleren via een 
opleidersplatform 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opleidingsplatform werd opgericht door 
Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, het 
FRB zal ook in 2023  actief deelnemen aan 
vervolgbijeenkomsten. 

 
PRIORITEIT 3: Competentiedenken stimuleren 

Actie 8: Organisatie van Lerende Netwerken 
met de cluster “transport en logistiek” 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er komt in het voorjaar 2023 een nieuw lerend 
netwerk. 

 

Actie 9: Organisatie van sectorale 
mentoropleiding 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er komt in voorjaar 2023 een sectorale 
mentoropleiding, er zijn al inschrijvingen. 

 

Actie 10: Informeren bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er werd in 2022 een brochure “De 
binnenscheepvaart terug op de kaart” 
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verspreid in de sector. Deze wordt in 2023 
systematisch geüpdatet. 

 

Actie 11: Promotie “werkbaarheidscheque” 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verdere bekendmaking, via o.a. sectorale 
website. 

 
PRIORITEIT 4: Inzetbare arbeidsmarktreserve 

Actie 12: Ondersteuning van VDAB 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er zal op iedere vraag worden ingegaan. 

 

Actie 13: Screening arbeidsmarktreserve 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Overleg met VDAB om te komen tot een 
structurele en recurrente screening.  

 
PRIORITEIT 5: Werken aan maritieme cultuur 

Actie 14: Samenwerking met andere maritieme 
sectoren 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De  sociale partners halen de banden aan met 
de andere sectoren, om zo in gelijklopende 
dossiers met één stem te spreken. Dit 
voornamelijk binnen andere sectorale fondsen. 

 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
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Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Intersectorale campagne preventie 
langdurige ziekte – werkbaar werk 

Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouder onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases : 
1. Sensibilisering : gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à één maand) zetten 
we de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim om 
het gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering : gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk : 
achtergrondinformatie, opleidingen, 
webinars, getuigenissen, instrumenten 
zoals scans.. 

3. Opvolging : na deze periode contacteren 
we de bedrijven opnieuw en beluisteren of 
er nog verdere ondersteuning, hulp, etc 
nodig is. 

Betrokken partners: betrokken sectoren, DWSE, 
Stichting Innovatie en Arbeid 
Inspanningsverbintenis:  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare kanalen binnen 
de sector. We nemen deel aan de drie fases van 
de intersectorale campagne rond preventie 
van langdurige ziekte in het kader van 
werkbaar werk. 

 
 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  

 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

 
Namens de Vlaamse Regering, 

 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 
 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Ben WEYTS 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
 

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydia PEETERS  
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Namens de sociale partners van de sector Binnenvaart (PC139), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 

Namens de heer Peter VAN DEN ABBEELE, 

Voorzitter van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Patrick VAN DROM, 
Bestuurder van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 

 

 
 
 
 
en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jacques KERKHOF, 
Ondervoorzitter van het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart 
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