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Geachte heer Mulder,

U heeft ter onderbouwing van het verzoek om uitstel onder meer het volgende naar voren
gebracht:

maritieme sector. Een van de meest cruciale onderdelen van het jaarlijkse tariefvoorstel is de
raming van het aantal te loodsen scheepsreizen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft
onlangs een viertal mogelijke scenario’s van het Coronavirus op de Nederlandse economie
geschetst en geeft daarbij aan dat er sprake is van grote onzekerheden en nauwelijks harde
cijfers en dat zij ook geen uitspraak kunnen doen over de waarschijnlijkheid van de scenario’s.
Met deze wetenschap is het voor ons niet mogelijk nu een enigszins betrouwbare inschatting
van het aantal te loodsen scheepsreizen voor 2021 te maken. In de zomer zal er hopelijk iets
meer duidelijkheid zijn over de impact van het virus op de economie. Derhalve stelt het
Loodswezen voor om het TV 2021 uiterlijk 15 oktober a.s. bij de ACM in te dienen en in
september a.s. het TV aan de sector te consulteren. Het TV kan dan gebaseerd worden op de
reizen realisatie van het eerste halfjaar 2020 en de inzichten die er dan zijn rondom de impact
van het virus. Hoe later het TV wordt ingediend, hoe realistischer het voorstel zal zijn. Dit is in
het belang van alle partijen.”
De ACM onderschrijft de opvatting van het Loodswezen dat het belang van de gehele sector is
gediend met een tariefvoorstel dat is gebaseerd op een zo realistisch mogelijke raming van het
aantal te loodsen scheepsreizen.
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“Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving, de economie en ook de

Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

Bij brief van 18 mei jl. met bovengenoemd kenmerk heeft u namens het Loodswezen verzocht
om uitstel voor het indienen van het jaarlijkse tariefvoorstel (TV 2021) en het jaarlijkse voorstel
voor de andere tarieven voor het jaar 2021. Daarbij heeft u gewezen op het bepaalde in artikel
4.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen, op grond waarvan de ACM kan bepalen
dat het tariefvoorstel later dan op 15 juli wordt ingediend.
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Gelet hierop en op de verdere onderbouwing van het verzoek stemt de ACM ermee in dat het
Loodswezen het Tariefvoorstel 2021 in september consulteert en op 15 oktober a.s., met
inachtneming van de tijdens de consultatie ingebrachte zienswijzen en met het voorstel voor
de andere tarieven voor 2021, bij de ACM indient.
Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
w.g.
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