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18 mei 2020
Verzoek tot vaststellen latere datum indienen TV 2021

Geachte mevrouw Hibbert,
Ten aanzien van de gestelde termijn voor het indienen van het Tariefvoorstel (TV 2021) en het voorstel
voor de andere tarieven 2021 doen wij hierbij het volgende verzoek.
Een voorstel van de algemene raad met betrekking tot de loodsgeldtarieven dient op grond van artikel
4.10 eerste lid Besluit marktoezicht registerloodsen door de algemene raad uiterlijk 15 juli van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop die tarieven betrekking hebben aan de ACM te worden gezonden.
Tevens is bepaald dat de ACM op verzoek van de algemene raad een latere datum kan vaststellen.
Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving, de economie en ook de 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.
Gelet op bovenstaande verzoekt het Loodswezen de ACM het indienen van het TV 2021 en het voorstel
voor de andere tarieven 2021 op een latere datum vast te stellen, te weten 15 oktober a.s. en dit te
combineren met het Bijgestelde TV 2021. In deze in te dienen versie zal dan ook de bijstelling van de
reizenraming (o.b.v. de realisatie tot en met augustus en de CPB cijfers van Prinsjesdag) en de daarmee
samenhangende kosten, specifiek benoemde voorbehouden en zaken voortkomende uit de consultatie
worden verwerkt, conform het bepaalde in hoofdstuk 5.5 van het KTS 2019-2023. De consultatie
bijeenkomst zal dan in september a.s. plaatsvinden. Met het versturen van de consultatieversie van het
TV 2021 in september a.s. aan de sector zal ook de ACM hiervan een afschrift ontvangen.
Wij zullen in de reeds geplande consultatie bijeenkomst in juni a.s. wel de Kwaliteitsverantwoording te
consulteren zodat deze op 15 juli a.s. bij de ACM kan worden ingediend.
Indien de ACM akkoord gaat met bovengenoemd verzoek zal het Loodswezen in de brief aan de sector
en in de bijeenkomst in juni a.s. toelichten hoe de procedure er uit gaat zien. Tevens kan het
Loodswezen de inzichten van de sector over de reizenraming in juni ophalen en deze kunnen bespreken
zodat Ecorys deze kan meenemen in de reizenraming 2021.

Graag zien wij uw schriftelijke reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Algemene Raad van de NLc

J.B. Mulder
Voorzitter
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