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Samenvatting 

Op 21 december 2017 heeft de Nederlandse Loodsencorporatie (hierna: NLc) het 

Toerekeningssysteem 2019 - 2023 van het Loodswezen (hierna ook: Toerekeningssysteem) ter 

beoordeling voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM).  

 

In het Toerekeningssysteem is voor een bepaalde periode vastgelegd hoe de kosten van gereguleerde 

diensten van het Loodswezen moeten worden bepaald. Het Toerekeningssysteem geeft inzicht in alle 

kostenposten van het Loodswezen en de manier waarop deze kosten in de tarieven worden 

doorberekend.  

 

De ACM heeft dit Toerekeningssysteem integraal beoordeeld en heeft naar aanleiding van haar 

bevindingen vragen aan de NLc gesteld. De NLc heeft deze vragen beantwoord. Naar aanleiding van 

deze beantwoording heeft de ACM de NLc verzocht het Toerekeningssysteem op een aantal 

onderdelen aan te passen. De NLc heeft vervolgens op 26 april 2018 een bijgesteld 

Toerekeningssysteem ter beoordeling voorgelegd aan de ACM.  

 

De ACM concludeert dat het bijgestelde Toerekeningssysteem voldoet aan de gestelde eisen en 

verleent daarom instemming met het door de NLc op 26 april 2018 ingediende Toerekeningssysteem 

2019 - 2023.  
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1 Inleiding en achtergrond 

 

1. In het toerekeningssysteem van het Loodswezen is voor een bepaalde periode eenduidig 

vastgelegd hoe de kosten van gereguleerde diensten van het Loodswezen moeten worden 

bepaald. 

 

2. Op grond van artikel 27b, eerste lid, Loodsenwet (hierna: Lw) dient de ledenvergadering van 

de Nederlandse Loodsencorporatie (hierna: de ledenvergadering) een toerekeningssysteem 

vast te stellen voor de kosten van de in de Lw nader aangeduide diensten, taken en 

verplichtingen van de bij de corporatie aangesloten loodsen. Laatstelijk bij besluit van 9 juli 

2015 heeft de ACM ingestemd met het toerekeningssysteem 2016 tot en met 2018, dat de 

NLc op 17 december 2014 aan de ACM had voorgelegd. 

 

3. De looptijd van het huidige toerekeningssysteem eindigt ultimo 2018. Op 21 december 2017 

heeft de NLc de ACM verzocht om in te stemmen met het Toerekeningssysteem Loodswezen 

voor de periode 2019 - 2023. 

 

2 Het juridisch kader 

2.1 Inleiding 

 

4. De Lw bevat een regeling over het markttoezicht van de ACM op het Loodswezen, de 

toedeling van bevoegdheden aan de ACM, de grondslagen van de loodsgeldtariefstructuur, de 

wijze van vaststelling van dat tarief en de grondslag voor de periodieke evaluaties. In de 

volgende randnummers wordt - voor zover voor dit besluit relevant - de wet- en regelgeving 

ten aanzien van de procedure en inhoud betreffende het systeem van kostentoerekening op 

hoofdlijnen weergeven. 

2.2 Procedure 

 

5. Artikel 27b, eerste lid, Lw bepaalt dat de ledenvergadering in het belang van een op kosten 

georiënteerde tariefstelling een toerekeningssysteem vaststelt voor kosten van de diensten en 

taken, bedoeld in artikel 27a Lw, en de verplichtingen bedoeld in artikel 26, tweede lid onder 

a, Lw. 

 

6. Voorafgaand aan de vaststelling van het toerekeningssysteem stelt de algemene raad van de 

NLc ingevolge artikel 27b, vijfde lid, Lw vertegenwoordigers van openbare lichamen, 

aangewezen bij ministeriële regeling, in staat hun zienswijze over een ontwerp van een 

toerekeningssysteem naar voren te brengen. De NLc stelt de ACM in kennis van deze 

zienswijzen, onder motivering van haar overwegingen daaromtrent. 

 

7. Het toerekeningssysteem behoeft krachtens artikel 27b, vierde lid, Lw instemming van de 

ACM. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de ACM instemming aan het 

toerekeningssysteem slechts onder bepaalde voorwaarden onthouden.
1
 Deze voorwaarden 

zijn: strijd met het recht of een grond, opgenomen in de wet waarin de goedkeuring is 

                                                        
1
 In artikel 27b, vierde lid, Lw is Afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing 

verklaard op de instemming. 
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voorgeschreven, in dit geval de Lw. Verder is in artikel 27b, zevende lid, Lw bepaald dat het 

toerekeningssysteem uiterlijk na vijf jaar wordt herzien. 

2.3 Inhoudelijk toetsingskader 

 

8. In het kader van het markttoezicht is in artikel 27a Lw bepaald dat de loodsgeldtarieven en de 

tarieven voor het verrichten van andere diensten die bij of krachtens de Lw bij uitsluiting aan 

registerloodsen zijn opgedragen, onderscheidenlijk de vergoedingen voor de taken die bij of 

krachtens de Lw aan de algemene raad of een regionale loodsencorporatie zijn opgedragen, 

worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VIA van die wet. Het gaat 

hier kortweg over het verrichten van loodsdiensten, als bedoeld in artikel 4 Lw, het verzorgen 

van opleidingen en het bevorderen van een behoorlijke beroepsuitoefening en 

vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 9 Lw, en het bijhouden van het register, als bedoeld in 

artikel 21 Lw. 

 

9. Artikel 27b, eerste lid, Lw bepaalt onder meer dat de ledenvergadering in het belang van een 

op kosten georiënteerde tariefstelling een toerekeningssysteem vaststelt voor de diensten en 

taken, bedoeld in artikel 27a, en de verplichtingen bedoeld in artikel 26, tweede lid onder a. 

Het toerekeningssysteem behoeft krachtens artikel 27 b, vierde lid, instemming van de ACM. 

 
10. Artikel 27b, tweede lid, Lw bepaalt dat het toerekeningssysteem een omschrijving bevat van: 

a. de wijze waarop de kosten van diensten en taken, bedoeld in artikel 27a, in de tarieven 

worden doorberekend, en, 

b. de wijze waarop en de frequentie waarmee de reserveringen ten behoeve van de 

financiering van de verplichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onder a, worden 

gedaan.
2
 

 

11. In de Memorie van Toelichting op de Wet markttoezicht registerloodsen is de opbouw van het 

toerekeningssysteem op hoofdlijnen als volgt geschetst: “Het kostentoerekeningsmodel zal in 

grote lijnen als volgt worden opgebouwd. Er zijn twee hoofdcategorieën kosten, de 

toerekenbare kosten (kosten die rechtstreeks aan een individuele loodsreis moeten worden 

toegerekend) en de gezamenlijke kosten (kosten die aan alle loodsreizen gezamenlijk moeten 

worden toegerekend). Beide categorieën kennen weer een onderverdeling.”
3
 

 

12. 1. Onder de toerekenbare kosten vallen: 

 a.  de kosten van de loods (de inzet van de loods die per havengebied wordt 

   bepaald, doch wordt berekend tegen een landelijk uniform uurtarief);  

 b.  de kosten van het beloodsen en plannen (de kosten nodig om een loods met 

   een vaartuig, voertuig of helikopter naar of van het schip te brengen en de 

   kosten gemoeid met de voorbereiding van de individuele loodsreis, welke 

   kosten regionaal bepaald worden). 

Deze kosten worden per reis of per categorie reizen in een zeehavengebied
4
 toegerekend. 

 

2. Onder de gezamenlijke kosten vallen:  

 c. overige regionale kosten (de kosten van de regionale loodsorganisatie, 

                                                        
2
 Het gaat hierbij om de verplichtingen, die voortvloeien uit het functioneel leeftijdspensioen van registerlooden (FLP) en 

het recht op functioneel leeftijdsontslag voor het varend personeel (FLO). 
3
 Tweede Kamer, 30913, nr. 3, p. 15. 

4
 Er worden vier regio’s onderkend: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Binnen deze 

vier regio’s is weer een onderverdeling in de volgende zeehavengebieden: Delfzijl-Eemshaven, Harlingen-Terschelling, 
Den Helder, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden-Nederlandse havens. 
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   gebouwen, regionale ICT); 

 d. landelijke kosten (de kosten van de landelijke organisatie, opleidingen, 

   gebouwen, ICT, etc.); 

e. de kosten gemoeid met de financiering van de verplichtingen voor het Functioneel 

Leeftijdsontslag voor het varend personeel (FLO) en het Functioneel 

Leeftijdspensioen voor de registerloodsen (FLP); 

 f. de kosten van de publiekrechtelijke organisatie van het Loodswezen. 

 

13. De kosten onder c worden toegerekend aan alle loodsreizen in een regio. De kosten onder d 

en e worden toegerekend aan het landelijke totaal van loodsreizen. Categorie e is tijdelijk van 

aard. In paragraaf 4.2.3 van dit besluit wordt hieraan een afzonderlijke beschouwing gewijd. 

De kosten onder f worden deels toegerekend aan alle loodsreizen in een regio en deels aan 

het landelijke totaal van loodsreizen. Alle genoemde kostenposten kunnen weer verder 

worden onderverdeeld in subcategorieën. 

 

14. Naast de bovenstaande kosten zijn er bovendien nog kosten gemoeid met de verlening van 

bijzondere diensten als loodsen op afstand, haal- of meeneemreizen, toeslag voor een tweede 

loods, het opleiden en examineren van verklaringhouders, etc. Hiervoor zullen, afhankelijk van 

de aard van de dienst, toeslagen op de reguliere tarieven of afzonderlijke tarieven moeten 

worden berekend. Ook de kosten voor andere wettelijk gereguleerde diensten dan het 

loodsen van zeeschepen zullen in het toerekeningssysteem worden opgenomen. Er bestaat 

consensus tussen overheid, Loodswezen en sector over dit kostentoerekeningsmodel. 

 

15. Artikel 27l, eerste lid, Lw bepaalt onder meer dat bij algemene maatregel van bestuur nadere 

regels worden gesteld omtrent de inrichting en de mate van detaillering van het 

toerekeningssysteem. Bij het Besluit markttoezicht registerloodsen (hierna ook: het Besluit)
5
, 

dat op 1 januari 2008 in werking is getreden, zijn in hoofdstuk 2 nadere regels gesteld voor de 

inrichting van het toerekeningssysteem. 

 

16. In de artikelen 2.2 tot en met 2.4 van het Besluit is onder meer bepaald dat kosten die geheel 

aan afzonderlijke diensten of taken kunnen worden toegerekend slechts aan de betreffende 

dienst of taken worden toegerekend. Kosten die gedeeltelijk aan diensten of taken kunnen 

worden toegerekend, worden slechts in overeenstemming met het daadwerkelijke gebruik of 

verbruik aan de desbetreffende dienst of taak toegerekend. Kosten die niet behoren te worden 

toegerekend aan een dienst of taken worden niet in het systeem opgenomen. 

 

17. Volgens artikel 2.9 van het Besluit worden de kosten berekend en toegerekend op grond van 

algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. De toerekening van de kosten van 

duurzame productiemiddelen is gebaseerd op de afschrijvingsmethoden en -termijnen die 

volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn bepaald. Kosten van 

materiële vaste activa moeten worden berekend op basis van de historische kostprijs. 

Toerekening vindt plaats vanaf het moment dat deze activa in gebruik worden genomen. De 

toerekening van niet-duurzame productiemiddelen moet zijn gebaseerd op de werkelijke 

kosten. 

 

18. Artikel 2.10 van het Besluit stelt specifieke eisen aan de toerekening van kosten die verband 

houden met het loodsen van zeeschepen. De toerekening van deze kosten vindt eerst plaats 

naar rato van het aantal loodsreizen, verricht in elk afzonderlijk zeehavengebied. Vervolgens 

                                                        
5
 Besluit markttoezicht registerloodsen, Stb. 2007, 561, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 19 juni 2013, Stb. 2013, 235. 
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wordt inzicht gegeven in de toerekening naar een S(start)- en T(traject)-tarief, een A-tarief 

(voor de aanvullende diensten) en de diverse loodsvergoedingen. 

 

19. Een aantal bepalingen uit de Regeling markttoezicht registerloodsen is eveneens van invloed 

op de berekening en toerekening van kosten.
6
 Voor zover relevant komen die bepalingen aan 

bod bij de beoordeling van het Toerekeningssysteem in dit besluit. 

 

3 Beoordeling van de procedure 

 

20. Op 5 oktober 2017 heeft de NLc het concept Toerekeningssysteem ter consultatie voorgelegd 

aan vertegenwoordigers van bij ministeriële regeling aangewezen openbare lichamen, 

betrokken bij het bestuur van één of meer zeehavens en representatieve organisaties van 

ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf (hierna ook: de geconsulteerde partijen). Op 

24 oktober 2017 is een landelijke bijeenkomst gehouden waarin de geconsulteerde partijen 

mondeling hun zienswijze kenbaar konden maken. Van deze bijeenkomst en de daarbij 

gemaakte opmerkingen is verslag opgemaakt. 

 

21. Daarnaast zijn de geconsulteerde partijen tot en met 10 november 2017 in de gelegenheid 

gesteld hun zienswijzen schriftelijk in te dienen bij de NLc. Van deze gelegenheid is gebruik 

gemaakt. 

 

22. Namens enkele geconsulteerde partijen, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, de 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en het Havenbedrijf Amsterdam, zijn 

tijdens de consultatiebijeenkomst opmerkingen geplaatst dan wel vragen gesteld naar 

aanleiding van het concept Toerekeningssysteem. Daarop heeft de NLc mondeling 

gereageerd. De KVNR heeft daarnaast een schriftelijke zienswijze ingediend, die als bijlage bij 

het Toerekeningssysteem is opgenomen. Ook op die zienswijze heeft de NLc een 

onderbouwde schriftelijke reactie gegeven. 

 

23. Op 19 december 2017 heeft de ledenvergadering het Toerekeningssysteem conform de 

consultatieversie vastgesteld. Op 21 december 2017 heeft de NLc onder overlegging van het 

Toerekeningssysteem de ACM verzocht om in te stemmen met dat systeem, dat een looptijd 

heeft van vijf jaar. 

 

24. De ACM heeft het ingediende Toerekeningssysteem vervolgens beoordeeld. Haar 

bevindingen hebben geleid tot het stellen van schriftelijke vragen aan de NLc. Deze vragen 

heeft de NLc schriftelijk beantwoord en hebben geleid tot het verzoek van de ACM aan de 

NLc om het op 21 december 2017 ingediende Toerekeningssysteem op een aantal 

onderdelen aan te passen. 

 

25. De ledenvergadering van de NLc heeft dit bijgestelde Toerekeningssysteem op 17 april 2018 

vastgesteld. De NLc heeft het bijgestelde Toerekeningssysteem op 26 april 2018 aan de ACM 

toegezonden met het verzoek daarmee in te stemmen. 

 

26. Gelet op het voorgaande concludeert de ACM dat aan de procedurele vereisten van artikel 

27b Lw is voldaan.  

 

                                                        
6
 Stcrt. 2007, 51, laatstelijk gewijzigd bij Regeling van 17 juni 2013, Stcrt. 2013, 16365. 
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4 Beoordeling van de inhoud van het Toerekeningssysteem 

 

4.1 Proces 

 

27. Ten behoeve van de beoordeling heeft de ACM bij brieven van 25 januari en 7 februari 2018 

een aantal vragen aan de NLc voorgelegd. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord op 

respectievelijk 14 februari en 7 maart 2018. Daarnaast heeft op 6 maart 2018 een telefonische 

bespreking tussen de ACM en de NLc plaatsgevonden. De beoordeling van de ACM is met 

name gericht op de wijzigingen in het Toerekeningssysteem ten opzichte van het nu geldende 

toerekeningssysteem 2016 - 2018.  

 

28. Als voorlopige afronding van deze beoordeling heeft de ACM per email van 13 maart 2018 

aan de NLc verzocht om het Toerekeningssysteem bij te stellen conform de door de ACM 

gewenste aanpassingen. De NLc heeft deze aanpassingen verwerkt in een bijgesteld 

Toerekeningssysteem en deze bijgestelde versie ter vaststelling voorgelegd aan de NLc 

ledenvergadering. 

 

29. Het bijgestelde Toerekeningssysteem is op 17 april 2018 door de ledenvergadering van de 

NLc vastgesteld. Op 26 april 2018 heeft de NLc het bijgestelde Toerekeningssysteem ter 

instemming aan de ACM aangeboden. 

 

4.2 Beoordeling wijzigingen Toerekeningssysteem 

 

30. In deze paragraaf wordt de beoordeling van een aantal onderdelen van het 

Toerekeningssysteem besproken. De ACM heeft het Toerekeningssysteem integraal 

beoordeeld, maar richt zich in dit besluit met name op de belangrijkste doorgevoerde 

wijzigingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 2018. Naast de beoordeling van 

de belangrijkste wijzigingen, heeft de ACM het door de NLc voorgelegde 

Toerekeningssysteem in het kader van dit besluit integraal beoordeeld. Voor zover het 

Toerekeningssysteem niet is gewijzigd ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 

2018, wordt voor de beoordeling verwezen naar het voorgaande ACM-besluit.
7
 Aangezien er 

geen aanleiding is om hiervan af te wijken, houdt de ACM vast aan de beoordeling in dat 

besluit. 

 

31. Eén van de belangrijkste wijzingen ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 2018 

betreft de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het 

Nederlands Loodswezen. In het hiernavolgende beoordeelt de ACM de kostenverrekening 

tussen de Vlaamse Loodsdienst en het Nederlandse Loodswezen en de kostentoerekening 

aan de Scheldevaart. Daarnaast heeft de ACM in haar beoordeling extra aandacht besteed 

aan de afschrijvingsmethode voor materiële vaste activa (aangezien de beschrijving hiervan is 

gewijzigd). Ten slotte zal de ACM de wijzigingen van het Toerekeningssysteem met 

betrekking tot FLO/FLP beoordelen, alsmede de beschrijving van de gehanteerde werkwijze 

voor de bijstelling van het tariefvoorstel en de overige wijzigingen in het 

Toerekeningssysteem.  

                                                        
7
 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 27b, vierde lid, van de Loodsenwet met betrekking 

tot het toerekeningssysteem Loodswezen 2016 -2018. 
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4.2.1 Samenwerkingsovereenkomst Scheldevaart 

 

32. Op 24 december 2015 hebben het Nederlands Loodswezen en het Vlaamse Gewest een 

Samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze Samenwerkingsovereenkomst wordt 

beschreven hoe de kosten die de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst maken ten behoeve 

van de Scheldevaart worden verrekend tussen beide partijen en hoe de kosten worden 

toegerekend aan de Scheldevaart.
8
 Deze Samenwerkingsovereenkomst is niet openbaar en 

maakt geen onderdeel uit van het Toerekeningssysteem.
9
 

 

33. In het toerekeningssysteem 2016 - 2018 werd de verrekening en toerekening van kosten voor 

de Scheldevaart nog expliciet beschreven. In het op 21 december 2017 ingediende 

Toerekeningssysteem verwijst de NLc voor beschrijvingen van de kostenverrekening en 

kostentoerekening Scheldevaart naar de Samenwerkingsovereenkomst. Het 

Toerekeningssysteem was hierdoor, anders dan het toerekeningssysteem 2016 – 2018, wat 

betreft de toerekening van deze kosten niet zelfstandig leesbaar. 

  

34. De ACM heeft de NLc om die reden verzocht om deze informatie uit de 

Samenwerkingsovereenkomst expliciet in het Toerekeningssysteem op te nemen. De NLc 

heeft aan dit verzoek voldaan door beschrijvingen toe te voegen (of uit te breiden) van de 

samenwerkingskosten en buiten-samenwerkingskosten, de verrekening tussen de Vlaamse 

Loodsdienst en het Nederlands Loodswezen en de toerekening van kosten aan de 

Scheldevaart aan de Nederlandse zijde. De ACM oordeelt dat de verrekening en toerekening 

van kosten van de Scheldevaart hiermee voldoende duidelijk is beschreven in het 

Toerekeningssysteem. 

 

35. De methode van toerekening is in het Toerekeningssysteem niet substantieel anders dan die 

in het toerekeningssysteem 2016 – 2018. De ACM is van oordeel dat de toerekening 

plaatsvindt op basis van het gebruik en conform algemeen aanvaarde bedrijfseconomische 

principes. Door het toevoegen en uitbreiden van beschrijvingen van de methode is dit 

onderdeel van het Toerekeningssysteem transparanter dan de versie die de NLc op 21 

december 2017 aan de ACM had voorgelegd en transparanter dan het toerekeningssysteem 

2016 - 2018.  

4.2.2 Waardering materiële vaste activa 

 

36. De beschrijving van de waardering van materiële vaste activa in paragraaf 4.4.2 van het 

Toerekeningssysteem is gewijzigd ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 2018. 

Ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 2018 wordt in het op 21 december 2017 

ingediende Toerekeningssysteem een uitgebreidere beschrijving gegeven van de methode 

van afschrijving van vaartuigen. Er zijn twee wijzigingen te identificeren. Ten eerste wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de afschrijving van de SWATH-vaartuigen en de afschrijving van 

de overige vaartuigen (tenders en jollen).
10

 In het toerekeningssysteem 2016 - 2018 maakten 

                                                        
8
 Met kostenverrekening wordt bedoeld de verdeling van kosten tussen de Vlaamse en Nederlandse Loodsdienst en met 

kostentoerekening wordt bedoeld de verdeling aan Nederlandse zijde tussen de Nederlandse wetschepen en de 
Scheldevaart. 
9
 De ACM heeft deze overeenkomst wel ingezien.  

10
 SWATH staat voor Small Waterplane Area Twin Hull (een vaartuig met twee drijflichamen). Dit vaartuig heeft een 

stabiele ligging en kan in bijna alle weersomstandigheden worden ingezet. Tenders zijn vaartuigen die door het 
Loodswezen worden gebruikt om loodsen aan boord van zeeschepen te zetten (beloodsen) en om loodsen snel en veilig 
te vervoeren. Een jol is een kleiner vaartuig waarmee een loods naar of van een zeeschip kan worden vervoerd (de jollen 
hangen aan het loodsvaartuig). Ten slotte beschikt het Loodswezen over loodsvaartuigen. Een loodsvaartuig is een groter 
vaartuig dat als pilotstation is gestationeerd op zee (stationsvaartuig). 
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deze vaartuigen nog onderdeel uit van één categorie vaartuigen. Ten tweede wordt 

uitgebreider ingegaan op de afschrijvingsmethode voor levensverlengende investeringen in 

vaartuigen. 

 

37. De ACM heeft geconstateerd dat de aanpassingen in de beschrijving van de waardering van 

vaartuigen niet een inhoudelijke wijziging van de afschrijvingsmethode tot gevolg had. De 

aanpassingen leidden tot een gedetailleerdere beschrijving van de gehanteerde 

afschrijvingsmethode van de verschillende componenten van de verschillende vaartuigen. 

Daarmee zouden de aanpassingen tot een vergroting van de transparantie in het 

Toerekeningssysteem moeten leiden. De ACM heeft de aanpassingen bestudeerd en was van 

oordeel dat de beschrijving van de afschrijvingsmethode van vaartuigen in het 

Toerekeningssysteem op een aantal punten onvoldoende duidelijk was. De ACM heeft de NLc 

daarom bij brief van 25 januari 2018 hierover vragen gesteld. 

 

Vragen over deze wijzigingen 

38. De ACM heeft de NLc verzocht om toe te lichten hoe er concreet invulling wordt gegeven aan 

de componentenmethode
11

 bij de afschrijving van de verschillende soorten vaartuigen 

(loodsvaartuigen, SWATH-vaartuigen, tenders en jollen). Daarnaast heeft de ACM de NLc 

verzocht om een toelichting te geven met betrekking tot de afschrijvingstermijn van de 

motoren in relatie tot de belasting van motoren en het rouleren van motoren over 

verschillende vaartuigen.  

 

39. Per brief van 14 februari 2018 heeft de NLc gereageerd op de vragen van de ACM over de 

afschrijving van vaartuigen. De uitgebreide antwoorden van de NLc hebben de 

onduidelijkheden over de verschillende aspecten van de afschrijving van vaartuigen 

weggenomen. Specifiek heeft de NLc in haar antwoord een onderscheid gemaakt tussen 

vaartuigen waar de componentenmethode niet wordt toegepast en vaartuigen waar de 

componentenmethode wel wordt gehanteerd. Ook heeft de NLc uitleg gegeven over waarom 

en op welke manier motoren over vaartuigen worden gerouleerd, het effect hiervan op de 

afschrijvingstermijn en hiermee samenhangend het beschouwen van motoren als afzonderlijk 

materieel vast actief. 

 

40. Ten aanzien van de afschrijving van levensduurverlengende investeringen in vaartuigen heeft 

de ACM de NLc verzocht om een toelichting te geven op de verschillende soorten 

investeringen (dokking-plus en mid-life-dokking).
12

 Daarnaast heeft de ACM de NLc verzocht 

om toe te lichten hoe concreet invulling wordt gegeven aan de componentenmethode bij de 

afschrijving van de levensduurverlengende investeringen voor de verschillende soorten 

vaartuigen.  

 

41. Per brief van 14 februari 2018 heeft de NLc een toelichting gegeven bij de twee verschillende 

vormen van levensverlengende investeringen. Het verschil in de gehanteerde 

afschrijvingsmethoden hangt samen met de verschillen tussen deze investeringen. Uit de 

toelichting van de NLc blijkt dat dokking-plus-beurten niet meer voor zullen komen. De nieuwe 

generatie vaartuigen zal een mid-life-dokking ondergaan. Deze investering wordt in 

componenten afgeschreven.  

                                                        
11

 Dit is een afschrijvingsmethode waarbij het vaartuig in verschillende delen (componenten) wordt opgedeeld, waarbij de 
verschillende componenten een verschillende levensduur hebben. De componenten worden afzonderlijk geactiveerd en 
afgeschreven.  
12

 Bij een mid-life-dokking wordt een vaartuig op ongeveer de helft van de levensduur van onder tot boven gestript, 
gerepareerd, gerenoveerd en gereviseerd. Hierna is het schip weer up-to-date voor de tweede helft van de levensduur. 
De dokking-plus is een minder uitgebreide variant hiervan, waarbij onder andere het casco wordt gerepareerd en 
versterkt.  
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42. Naar aanleiding van deze toelichting van de NLc heeft de ACM de NLc verzocht om de 

beschrijving van de afschrijvingsmethode van de vaartuigen op een aantal punten aan te 

passen. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de NLc in het bijgestelde Toerekeningssysteem 

de volgende toevoegingen opgenomen: 

 Beschrijving onderscheid tussen nieuwbouw en gebruikt aangeschafte vaartuigen; 

 Beschrijving verdeling in componenten van SWATH-vaartuigen; 

 Beschrijving van rouleren van motoren over vaartuigen en de wijze van belasting van 

motoren; 

 Toelichting over de toepassing van dokking-plus en mid-life-dokking; 

 Beschrijving leeftijdsopbouw van de vloot. 

 

Beoordeling bijgesteld Toerekeningssysteem 

43. De ACM constateert dat de methode van afschrijving van vaartuigen in het 

Toerekeningssysteem niet is gewijzigd ten opzichte van het toerekeningssysteem 2016 - 

2018. De ACM concludeert dat de toevoegingen in het Toerekeningssysteem leiden tot een 

meer gedetailleerde beschrijving van de methode van de waardering van vaartuigen. De ACM 

is van oordeel dat met deze uitgebreidere beschrijving de waardering van materiële vaste 

activa (paragraaf 4.4.2) in het bijgestelde Toerekeningssysteem, ten opzichte van het 

toerekeningssysteem 2016 - 2018, verfijnder is omschreven en daarmee transparanter is 

geworden.  

 

44. De NLc beschrijft bovendien in het Toerekeningssysteem dat zij streeft naar een gelijkmatige 

opbouw van de vloot met een gelijkmatige verdeling van investeringen. Om dit te realiseren is 

een vlootplan opgesteld waarin gericht wordt op gelijkmatige investeringen en een 

gelijkmatige leeftijdsopbouw van de vloot. Zo is het vlootplan bijvoorbeeld gericht op het 

jaarlijks in gebruik nemen van een nieuwe tender. Volgens de NLc is hierdoor sprake van een 

systeem dat een ideaalcomplex
13

 benadert. De ACM is van oordeel dat deze beschrijving in 

het Toerekeningssysteem aansluit bij het vereiste van berekening en toerekening van kosten 

van materiële vaste activa conform algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. De 

ACM is van oordeel dat het bijgestelde Toerekeningssysteem voldoet aan de hieraan gestelde 

eisen in artikel 2.9 van het Besluit (zie randnummer 17).  

4.2.3 FLO/FLP  

 

45. Een andere wijziging van het Toerekeningssysteem ten opzichte van het 

toerekeningssysteem 2016 - 2018 betreft de beschrijving van de jaarlijkse opslag op de 

loodsgeldtarieven als gevolg van de financiering van de verplichtingen voor FLO/ FLP. 

 

46. Vanaf 2009 bedroegen de lasten voor FLO/FLP een door de ACM vastgesteld percentage van 

de loodsgeldomzet. Vanaf het jaar 2017 is dit percentage op nul gesteld, omdat op basis van 

actuarieel onderzoek is gebleken dat de beschikbare reserveringen voor FLO en FLP 

inmiddels voldoende waren om de backservice voor FLO en FLP te financieren. Daarom heeft 

de NLc diverse passages in het Toerekeningssysteem die betrekking hebben op de 

toerekening van de kosten voor FLO en FLP geactualiseerd aan de hand van de thans 

bestaande situatie. 

 

47. De ACM heeft de desbetreffende onderdelen van het Toerekeningssysteem beoordeeld en 

vervolgens aan de NLc verzocht om de tekst van onderdeel B van paragraaf 6.3.5 van het 

                                                        
13

 Gelijkmatige investeringen in en een gelijkmatige leeftijdsopbouw van de activabasis. 
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Toerekeningssysteem, wat betreft de wijze van toerekening van de kosten voor FLO/FLP, aan 

te passen. Conform het verzoek van de ACM heeft de NLc die tekst gewijzigd, in die zin dat 

de wijze waarop het in 2019 bestaande positieve saldo zal worden toegerekend, onderwerp is 

van toekomstig overleg met en besluitvorming van de ACM en/of het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

4.2.4 Procedure voor de bijstelling van het jaarlijkse tariefvoorstel 

 

48. In paragraaf 4.2.2 van het Toerekeningssysteem, zoals dat is ingediend op 21 december 

2017, heeft de NLc de planning- en controlcyclus voor het jaarlijks op te stellen tariefvoorstel 

beschreven. Omdat het tariefvoorstel in consultatie moet worden gebracht en al moet worden 

ingediend op 15 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het tariefvoorstel betrekking 

heeft, is dat voorstel gebaseerd op ramingen. De cijfers van het lopende boekjaar zijn dan 

immers beperkt beschikbaar. De NLc is daarom in het verleden met de ACM 

overeengekomen dat op 15 oktober van datzelfde jaar een bijgesteld tariefvoorstel wordt 

ingediend, dat is gebaseerd op actuelere gegevens. 

 

49. Deze bijstelling heeft betrekking op een tweetal posten en moet voldoen aan bepaalde 

voorwaarden, die zijn beschreven in de schriftelijk vastgelegde meerjarenafspraken tussen de 

ACM en de NLc.
14

 Deze komen erop neer dat een bijstelling van het op 15 juli ingediende 

tariefvoorstel plaatsvindt indien mutaties van de raming van het aantal te loodsen 

scheepsreizen en de kostentoerekening aan de Scheldevaart gezamenlijk tot een afwijking 

leiden die meer bedraagt dan 0,8% van het op 15 juli ingediende tariefvoorstel. In de versie 

van het Toerekeningssysteem van 21 december 2017 heeft de NLc slechts volstaan met een 

verwijzing naar deze meerjarenafspraken. 

 

50. De ACM heeft de NLc verzocht om de beschrijving in de genoemde paragraaf aan te passen 

en deze meerjarenafspraken uit het oogpunt van transparantie expliciet in het 

Toerekeningssysteem op te nemen. In reactie daarop heeft de NLc paragraaf 4.2.2. 

aangepast en in paragraaf 5.5 een uitvoerige beschrijving en uitwerking opgenomen van de 

bovengenoemde twee posten, waarop de bijstelling van het oorspronkelijke tariefvoorstel 

conform de meerjarenafspraken tussen de ACM en de NLc uitsluitend betrekking kan hebben. 

Daarnaast zijn enkele posten vermeld, die in eerdere jaren incidenteel met instemming van de 

ACM tot een bijstelling hebben geleid, zoals laatstelijk voor de jaren 2017 en 2018, de 

frequentiekorting als gevolg van de toenemende alliantievorming in de containervaart en de 

claims tot restitutie als gevolg van de herziene tariefbesluiten 2014 en 2015. 

 

51. Naar het oordeel van de ACM voldoet het Toerekeningssysteem hiermee ook op dit onderdeel 

aan de daaraan te stellen eisen op grond van artikel 27b, tweede lid, van de Lw en hoofdstuk 

2 van het Besluit. 

4.2.5 Beoordeling overige wijzigingen 

 

52. Op verzoek van de ACM heeft de NLc een aantal (kleine) wijzigingen aangebracht in het 

Toerekeningssysteem, om bepaalde zaken te actualiseren of duidelijker uit te leggen. De 

inhoud van deze wijzigingen wordt hierna besproken.  

 

                                                        
14

 Zie het document “Bevestiging meerjarenafspraken ACM-NLc” die laatstelijk zijn geactualiseerd en vastgelegd op 1 
april 2016, ACM/DTVP/2016/201851 (gepubliceerd op www.acm.nl). 
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53. In paragraaf 3.2.3 van het Toerekeningssysteem heeft de NLc onderscheid gemaakt tussen 

de wettekst en de door de NLc toegevoegde tekst. 

 

54. In paragraaf 5.2 heeft de NLc de omzet, behaald met niet-gereguleerde activiteiten, 

geactualiseerd. Daarnaast heeft de NLc in paragraaf 5.2 de beschrijving van de opslag ter 

dekking van algemene kosten consistent gemaakt voor de verschillende niet-gereguleerde 

activiteiten. 

 

55. In paragraaf 6.2.2.5 was de post ‘werkplaatsen’ niet genoemd onder de kostenpost ‘kosten 

ligplaatsen en overige operationele locaties’, terwijl deze hier in het Tariefvoorstel 2018 wel 

onder viel. De NLc heeft dit aangevuld in het Toerekeningssysteem. 

  

56. In paragraaf 6.2.2.10 heeft de NLc de totstandkoming van de overige vervoerskosten 

uitgebreider toegelicht, waarbij is beschreven hoe de contracten met de taxibedrijven in de 

verschillende regio’s zijn ingericht.  

 

57. In paragraaf 6.3.1.3 was de post ‘research & development’ niet genoemd onder de kostenpost 

‘algemene regionale kosten’, terwijl deze hier in het Tariefvoorstel 2018 wel onder viel. De 

NLc heeft dit aangevuld in het Toerekeningssysteem. 

  

58. In paragraaf 6.3.4 heeft de NLc de passage over het WACC-percentage geactualiseerd. 

Hierbij is door de NLc verwezen naar het vigerende WACC-besluit van de ACM voor het 

WACC-percentage voor het jaar 2019. De WACC voor de jaren 2020 en verder zal in een 

toekomstig besluit door de ACM worden vastgesteld.  

 

59. De ACM concludeert dat de NLc de punten uit randnummers 53 tot en met 58 correct heeft 

verwerkt in het Toerekeningssysteem.  

 

5 Beoordeling van de looptijd van het 

Toerekeningssysteem  

 

60. De NLc verzoekt de ACM om in te stemmen met een looptijd van 5 jaar voor het 

Toerekeningssysteem. De keuze van de NLc hangt samen met de onzekerheid over het 

tijdstip waarop de evaluatie van de Lw leidt tot wijzigingen in het huidige toezichtsmodel. Met 

de voorgestelde looptijd kan het Toerekeningssysteem volgens de NLc als de te wijzigen wet- 

en regelgeving na 2020 in werking treedt, maximaal voor het tariefvoorstel 2023 worden 

gehanteerd. Hierdoor wordt een extra vaststellingsprocedure voorkomen, omdat een 

Toerekeningssysteem als het eenmaal is vastgesteld niet kan worden verlengd. Indien het 

eerste tariefvoorstel waarop de gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing wordt, vóór 

2023 ligt, zal het Loodswezen de looptijd van het Toerekeningssysteem bekorten door eerder 

een nieuw Toerekeningssysteem op te stellen en te laten vaststellen. 

 

61. Naar het oordeel van de ACM is het aan de NLc om een voorstel te doen voor de looptijd van 

het Toerekeningssysteem. Met de in het Toerekeningssysteem gegeven toelichting van de 

NLc om deze looptijd te bepalen op vijf jaar is het Toerekeningssysteem naar het oordeel van 

de ACM in overeenstemming met artikel 27b, zevende lid, van de Lw. 
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6 Besluit 

 

62. Gelet op het voorgaande, verleent de Autoriteit Consument en Markt instemming als bedoeld 

in artikel 27b, vierde lid, van de Lw, met het Toerekeningssysteem van het Loodswezen voor 

de jaren 2019 - 2023, dat de Nederlandse Loodsencorporatie op 26 april 2018 heeft 

ingediend. 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

W.g. 

 

dr. F.J.H. Don  

waarnemend bestuursvoorzitter 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ACM, 

Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een 

belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de ACM 

verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.  

 

 

 

 

 

 




