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Samenvatting 
 

Op 1 januari 2008 is de Wet Markttoezicht Registerloodsen1 (hierna: Wmr) in werking getreden. 

Bij deze wet is een aantal bepalingen in de Loodsenwet (hierna: Lw)2 gewijzigd en is het 

markttoezicht op de registerloodsen opgedragen aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad). Artikel 27 Lw bepaalt dat de Raad jaarlijks de 

loodsgeldtarieven vaststelt. De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) dient jaarlijks uiterlijk  

15 juli bij de Raad een voorstel in voor de loodsgeldtarieven van het daaropvolgende jaar. De Raad 

beoordeelt vervolgens dit voorstel. Indien de Raad van oordeel is dat dit voorstel in onvoldoende 

mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze, productiviteit en kwaliteit van 

de loodsdienstverlening, stelt de Raad de tarieven in afwijking van het voorstel van de NLc vast. 

De Raad heeft bovendien de mogelijkheid om bij het vaststellen van de tarieven correcties aan te 

brengen in verband met bijzondere omstandigheden. 

 

Ten tijde van het beoordelen van het voorstel voor de loodsgeldtarieven 2011 (hierna: het 

Tariefvoorstel of het Tariefvoorstel 2011) liep een aantal procedures bij het College van Beroep 

voor het Bedrijfsleven (hierna: CBb) en de rechtbank Rotterdam. Deze procedures hebben 

betrekking op het kostentoerekeningssysteem, de toe te passen vermogenskostenvoet (“WACC” 3) 

en de opgelegde efficiëntiekorting in 2010. Op 6 december 2010 heeft het CBb twee uitspraken 

gedaan en wel inzake het kostentoerekeningssysteem en de in 2010 opgelegde efficiencykorting. 

Gelet op de besluitvorming met betrekking tot de tarieven voor 2011 kwamen deze uitspraken in 

een laat stadium. De gevolgen van deze uitspraken, zoals beschreven in paragraaf 2.4. en voor 

zover relevant voor de vaststelling van de tarieven voor 2011, heeft de Raad in het onderhavige 

besluit verwerkt. De rechtbank Rotterdam heeft nog geen uitspraak gedaan inzake de WACC. 

 

De gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de beoordeling van het Tariefvoorstel 2011 zijn 

onder meer de volgende:  

 

- het kostentoerekeningssysteem zoals vastgesteld door de NLc is vastgesteld op 10 juni 2008;  

- het WACC-besluit zoals vastgesteld door de Raad op 14 april 2008. 

 

Een belangrijke factor bij het bepalen van de tarieven is de raming van het aantal loodsreizen. 

Tussen het aantal loodsreizen en de tarieven bestaat een evenredig verband: hoe hoger het aantal 

loodsreizen, hoe lager de tarieven. In overleg met de NLc is in het onderhavige besluit voor de 

raming van het aantal loodsreizen van de (hogere) economische prognosecijfers van het Centraal 

Plan Bureau (hierna: CPB) van juni 2010 (in plaats van die van maart 2010) uitgegaan. Dit 

resulteert in 1,8% extra loodsreizen en een verlaging van de  door de NLC in haar Tariefvoorstel 

tariefverhoging met 1,4 procentpunt. De CBb-uitspraken inzake het te hanteren 

                                                           
1 Stb. 2007, 559. 

2 Stb. 1988, 353. 

3 Weighted Average Cost of Capital. 
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kostentoerekeningssysteem en de methode van indexering van de arbeidsvergoeding brengen 

met zich mee dat thans vaststaat dat de Raad voor de jaren 2009 en 2010 een onjuist 

beoordelingskader heeft gehanteerd en dientengevolge te lage tarieven heeft vastgesteld. De 

effecten daarvan verrekent de Raad in de tarieven van 2011. 

 

De Raad stelt derhalve de loodsgeldtarieven voor het jaar 2011 vast op een niveau dat 2,3 

procentpunt hoger ligt ten opzichte van het op 12 juli 2010 ingediende Tariefvoorstel van de NLc 

waarin de macro tariefaanpassing 4,3% bedroeg. De macro tariefaanpassing wordt dus 

vastgesteld op 4,3% + 2,3% = 6,6% (exact: 6,55%4), waarvan 3,6 procentpunt toe te rekenen is 

aan de verrekening. 

 

De correctie van 2,3% is als volgt samengesteld: 

 

Tariefeffect  Oorzaak  

-/ - 1,4%  

 +  1,6%  

 +  2,0% 

 +  0,1% 

ophoging van het aantal geprognosticeerde loodsreizen in 2011 

verrekening kosten directe loodsuren (aandeel 2009) 

verrekening kosten directe loodsuren (aandeel 2010) 

afronding 

 

 

1 
 

1. Op 12 juli 2010 is een voorstel van de NLc in de zin van artikel 27c, eerste lid, Lw voor 

de loodsgeldtarieven voor het jaar 2011 door de Raad ontvangen.5 

 

2. In dit besluit wordt beoordeeld of de Raad conform het Tariefvoorstel van de NLc de 

loodsgeldtarieven kan vaststellen, dan wel, ingevolge artikel 27g Lw, de tarieven in 

afwijking van het Tariefvoorstel dient vast te stellen. Daartoe heeft onderzoek met 

betrekking tot het door de NLc ingediende Tariefvoorstel plaatsgevonden en is overleg 

gevoerd tussen vertegenwoordigers van de NLc en de NMa.6 

 

3. In het kader van de beoordeling van het Tariefvoorstel vanuit het oogpunt van de 

efficiëntie, heeft de Raad bij brieven en e-mails van onder meer 30 augustus 2010, 

 4 oktober 2010, 5 november 2010 en 10 november (twee maal) 2010 aanvullende 

 informatie over mogelijke inefficiënties in het Tariefvoorstel opgevraagd bij de 

 NLc.7  

                                                           
4 De tarieftabellen bij dit besluit zijn ook gebaseerd op het exacte percentage van 6,55%. 
5 203451/14. Het Tariefvoorstel is woensdag 14 juli 2010 overhandigd ten kantore van de NMa. 

6 Overleg van 6 september, 11 oktober en 8 november 2010.  
7 Zie de dossierstukken 103451/23.B949, 103451/32.E247, 103451/33. E247, 103451/35. M763, 103451/36. M763, 103451/37. 
B247, 103451/39.E949, 103451/40. E949, 103451/43. E949, 103451/44.E949 en 103451/45.E949. 
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4. Bij brieven en e-mails van onder meer 15 september 2010, 18 oktober 2010,  

1 november 2010, 10 november 2010 en 18 november 2010. heeft de NLc aanvullende   

informatie aan de Raad verstrekt.8 

 

5. Bij brief van 5 november 2010 heeft de NMa de NLc geïnformeerd over de onderdelen 

van het Tariefvoorstel, waarvan de NMa voornemens was om bij besluit af te wijken.9  

 

6. Dit besluit heeft uitsluitend betrekking op de loodsgeldtarieven als bedoeld in artikel 

27f, eerste lid, Lw. De tarieven voor de overige diensten en taken als bedoeld in artikel 

27f, tweede lid, Lw, zijn reeds in een afzonderlijke besluit door de Raad vastgesteld.10 

 

2 

 

 

7. Op 1 januari 2008 is de Wmr in werking getreden.11 Bij deze wet is een aantal 

bepalingen van de Lw
 
gewijzigd, zijn nieuwe bepalingen aan laatstgenoemde wet 

toegevoegd en is het markttoezicht op de registerloodsen opgedragen aan de Raad. 

 

 

8. Bij artikel 27a Lw is bepaald dat de loodsgeldtarieven en de tarieven voor het verrichten 

van andere diensten die bij of krachtens de wet bij uitsluiting aan registerloodsen zijn 

opgedragen, onderscheidenlijk de vergoedingen voor de taken die bij of krachtens de 

wet aan de algemene raad of een regionale loodsencorporatie zijn opgedragen, worden 

vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VIA (Tarieven en 

markttoezicht) van de Lw. 

 

9. Ingevolge artikel 27c, eerste lid, Lw doet de NLc aan de Raad een voorstel voor de 

tarieven en vergoedingen voor de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a Lw. 

 

10. Een voorstel als bedoeld in artikel 27c, eerste lid, Lw dient ingevolge het tweede lid van 

artikel 27c Lw te worden opgesteld met inachtneming van het uitgangspunt dat elk 

afzonderlijk tarief redelijk en non-discriminatoir is. Het derde lid van dit artikel voegt 

daaraan toe dat het voorstel voor de loodsgeldtarieven wordt opgesteld met 

inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

a. de loodsgeldtarieven zijn voor het geheel kostengeoriënteerd en 

                                                           
8 Zie de dossierstukken 103451/24, 103451/34, 103451/28, 103451/38, 103451/41, 103451/42, 103451/47 en 103451/48 
9 Zie dossierstuk 103451/37.B247. 

10 Besluit d.d. 19 november 2010.  

11 Stb. 2007, 560. 

5                         OPENBAAR 



 

 

b. bij een voorstel voor gedifferentieerde aanpassing van de tarieven per 

zeehavengebied wordt een bijdrage geleverd aan een meer kostengeoriënteerd 

tarief per individueel schip. 

 

11. Voorafgaand aan de indiening van een voorstel voor de loodsgeldtarieven bij de Raad 

moet de NLc ingevolge artikel 27c, vierde lid, Lw een zienswijze vragen aan een bij 

ministeriële regeling te bepalen aantal regionale overlegcommissies, bestaande uit het 

bestuur van de desbetreffende regionale loodsencorporatie, vertegenwoordigers van 

openbare lichamen betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en 

representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf. 

 

12. Bij artikel 3 van de Regeling markttoezicht registerloodsen12 (hierna: Rmr) zijn de 

regionale overlegcommissies ingesteld.  

 

13. Ingevolge artikel 27c, vijfde lid, Lw is een voorstel met betrekking tot de 

loodsgeldtarieven mede gebaseerd op de financiële verantwoording van het aan de 

indiening voorafgaande kalenderjaar en heeft het betrekking op het volgende 

kalenderjaar. 

 

14. Bij artikel 27c, zesde lid, Lw is bepaald dat een voorstel met betrekking tot de 

loodsgeldtarieven ten minste moet bevatten:  

a. een raming van alle in het desbetreffende kalenderjaar te leveren loodsverrichtingen per 

tarief en het voorgenomen kwaliteitsniveau; 

b. een raming van de met de loodsverrichtingen, bedoeld onder a, te behalen omzet, die 

mede is gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet in het kalenderjaar 

voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het voorstel wordt gedaan; 

c. een raming van de arbeidsvergoeding die is gebaseerd op de daadwerkelijk ontvangen 

vergoeding in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het voorstel 

wordt gedaan; 

d. een raming van de wijzigingen in de kosten van de materiële vaste activa, de geraamde 

investeringen en het geraamde rendement; 

e. een raming van de overige omzet en kosten, die mede is gebaseerd op de daadwerkelijk 

gerealiseerde omzet en kosten in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar 

waarin het voorstel wordt gedaan; 

f. een raming van de kosten, de stortingen en het rendement van de gestorte bedragen, 

gemoeid met de verplichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onder a, voor het 

desbetreffende kalenderjaar; 

g. een raming van de voor het desbetreffende kalenderjaar voorziene algemene besparing 

op de kosten; 

                                                           
12 Stcrt. 2007, 251. 
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h. de voor het desbetreffende kalenderjaar voorziene correctie in verband met bestaande 

onregelmatigheden in de mate van kostendekkendheid van de tarieven voor de 

verschillende zeehavengebieden; 

i. een verrekening van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde 

wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het kalenderjaar voorafgaande aan 

het jaar waarin het voorstel wordt gedaan; 

j. een onderbouwing van de ramingen, bedoeld onder a tot en met g. 

 

15. Ingevolge artikel 27d, eerste lid, Lw worden bij algemene maatregel van bestuur in het 

belang van de vaststelling van kostengeoriënteerde loodsgeldtarieven nadere regels 

gesteld met betrekking tot de redelijkheid en de kostenoriëntatie en kunnen overige 

maatstaven voor de structuur van deze tarieven worden geregeld. Dit is neergelegd in 

het Besluit markttoezicht registerloodsen13 (hierna: Bmr).  

 

16. Ingevolge artikel 27g, eerste lid, Lw stelt de Raad de loodsgeldtarieven vast in afwijking 

van het desbetreffende voorstel, indien het voorstel naar het oordeel van de Raad: 

a. niet voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 27c tot en met 27e gestelde eisen; 

b. in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van 

registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening, of, 

c. niet is gebaseerd op een redelijk rendement op investeringen. 

 

17. De Raad heeft daarnaast op basis van artikel 27g, tweede lid, Lw de bevoegdheid 

ambtshalve of op verzoek van de NLc, bij de vaststelling van de tarieven en 

vergoedingen correcties aan te brengen in verband met bijzondere omstandigheden. 

 

 

 

18. In het Bmr zijn in hoofdstuk 4 (“Loodsgeldtarieven, andere tarieven en 

leveringsvoorwaarden”) onder meer nadere regels gesteld met betrekking tot de 

loodsgeldtarieven. Deze nadere regels dienen bij het opstellen van het voorstel en de 

vaststelling van de tarieven in acht te worden genomen. 

 

19. Het Bmr voorziet ook in een regeling voor inkomsten uit andere diensten of taken dan 

die, bedoeld in artikel 27a Lw (inkomsten verworven uit de niet gereguleerde 

activiteiten). Bij artikel 2.5 Bmr is bepaald dat de kosten gemoeid met andere diensten 

of taken dan die, bedoeld in artikel 27a Lw, kunnen worden toegerekend aan diensten 

of taken, bedoeld in artikel 27a Lw (de loodsdiensten en de andere bij of krachtens de 

wet opgedragen taken) indien de inkomsten uit die andere diensten of taken minder 

bedragen dan 1% van de totale inkomsten uit alle tarieven. Het gaat derhalve om 

                                                           
13 Stb. 2007, 561. 
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inkomsten met een bagatelkarakter. Daarbij geldt dat de kosten van de andere 

diensten of taken de inkomsten niet overtreffen en dat in dat geval de opbrengsten van 

die andere taken en diensten ook aan de desbetreffende diensten of taken, bedoeld in 

artikel 27a Lw, worden toegerekend. 

 

20. Een voorstel voor de loodsgeldtarieven dient vergezeld te gaan van een verklaring van 

een onafhankelijke accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek, zo bepaalt artikel 4.21, derde lid, Bmr. Daarin dient de accountant 

te verklaren dat het voorstel is opgesteld in overeenstemming met het van kracht 

zijnde kostentoerekeningssysteem, bedoeld in artikel 27b van de wet, en dat de 

bijbehorende ramingen correct zijn opgesteld. 

    

 

 
21. In het kader van de vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2011 zijn de volgende 

eerdere besluiten van de Raad en uitspraken van de rechtbank c.q. het CBb relevant.  

 

2.4.1. WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

22. De Raad heeft ingevolge artikel 2.9, zesde lid, Bmr op 14 april 2008 een besluit 

genomen waarbij de vermogenskostenvoet (ook wel: Weighted Average Cost of 

Capital) werd vastgesteld (hierna: het WACC-besluit).14 Bij dit besluit is de 

vermogenskostenvoet vastgesteld op 11,1 %. De tegen dit besluit gerichte bezwaren 

zijn bij besluit van 30 september 2008 door de Raad ongegrond verklaard.15 De NLc 

heeft tegen laatstgenoemde beslissing beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. 

Ten tijde van het nemen van het onderhavige besluit heeft de rechtbank Rotterdam 

inzake het WACC-besluit nog geen uitspraak gedaan. Dit betekent dat de Raad inzake 

de WACC bij het nemen van het onderhavige besluit is uitgegaan van haar besluit in 

primo van 14 april 2008.16 

 

2.4.2. Het kostentoerekeningssysteem 

23. Ingevolge artikel 27b, eerste lid, Lw stelt de NLc in het belang van een op de kosten 

gebaseerde tariefstelling een toerekeningssysteem vast voor de kosten van de 

diensten, taken en verplichtingen van het Loodswezen. Dit kostentoerekeningssysteem 

(hierna: KTS) behoeft de instemming van de Raad. Bij besluit van 16 juli 2008 heeft de 

Raad niet ingestemd met het door de NLc vastgestelde Kostentoerekeningssysteem 

Loodswezen 2009-2013, dat de NLc op 10 juni 2008 heeft vastgesteld.  

                                                           
14 Besluit van 14 april 2008, kenmerk 200101/14.BT763. 

15 Besluit van 30 september 2008, kenmerk 200108/27. 
16 Uit de beslissing op bezwaar van de Raad blijkt immers dat haar primaire besluit ongewijzigd in stand is gebleven 
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 Op 29 september 2008 heeft de NLc, naar aanleiding van het besluit van de Raad van 

16 juli 2008, waarin tevens een last onder dwangsom is opgelegd, een nieuw KTS 

vastgesteld, waarmee de Raad bij besluit van 24 september 2008 heeft ingestemd. 

 
24. Tegen beide besluiten heeft de NLc beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Bij 

uitspraak van 25 januari 2010 heeft de rechtbank Rotterdam beide eerdergenoemde 

besluiten vernietigd en zelf in de zaak voorzien door in te stemmen met het KTS zoals 

dat op 10 juni 2008 door de NLc is vastgesteld17. De Raad heeft tegen de uitspraak van 

de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het CBb. Het CBb heeft op 6 december 2010, 

na uitleg van de Loodsenwet en daarop gebaseerde nadere regelgeving, de uitspraak 

van de rechtbank bevestigd18. Het vorenstaande betekent dat thans vaststaat dat de 

Raad dient uit te gaan van het KTS zoals dat op 10 juni 2008 door de NLc is 

vastgesteld. 

 

2.4.3. De methode van indexering van de arbeidsvergoeding. 

25. Voor wat betreft het KTS verschilden de NLc en de Raad slechts van mening over de 

methode van indexering van de arbeidsvergoeding. In zijn uitspraak van  

 6 december 2010 met kenmerk AWB 10/26019 inzake de loodsgeldtarieven voor 2010 

oordeelt het CBb dan ook, gelet op zijn uitspraak van dezelfde datum met kenmerk 

AWB 10/19920 inzake de onthouding van goedkeuring door de Raad van het KTS, dat, 

nu de Raad verplicht is het KTS zoals dat op 10 juni 2008 door de NLc is vastgesteld te 

hanteren, de Raad de methode van indexering van de arbeidsvergoeding in haar 

Tarievenbesluit 2010 onjuist heeft toegepast. Dit betekent dat thans kan worden 

vastgesteld dat de Raad over de jaren 2009 en 2010 de tarieven voor de loodsen te 

laag heeft vastgesteld. De Raad corrigeert de effecten daarvan in het onderhavige 

besluit, middels verrekening, door een verhoging van de tarieven voor 2011. Zie 

daarvoor paragraaf 5.2. 

 

2.4.4. Het Tarievenbesluit 2010. 

26. Bij besluit van 17 december 2009 heeft de Raad de loodsgeldtarieven voor het jaar 

2010 vastgesteld in afwijking van het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 van de NLc, 

gedateerd 3 november 200921. Naar het oordeel van de Raad kon een totaal van € 

4.895.969 aan kosten niet in de tarieven worden doorberekend. Dit resulteerde in een 

algemene tariefverlaging van 4,1% ten opzichte van het (bijgesteld) Tariefvoorstel 

2010. De NLc heeft tegen het besluit van 17 december 2009 rechtstreeks beroep 

                                                           
17 Nrs. AWB 08/4096 BC-T1 en AWB 08/4182 BC-T1. 
18 AWB 10/199, NMa 200113. 
19 CBb 6 december 2010, LJN: BO6669.
20 CBb 6 december 2010, LJN: BO6663.
21 Zie dossierstuk 200136/60. 
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ingesteld bij het CBb. Op 6 december 2010 heeft het CBb (kenmerk 10/260) in deze 

zaak de hiervoor in randnummer 25 vermelde uitspraak gedaan. 

 

27. De Raad gaat thans in op de beslissingen die het CBb in laatstgenoemde uitspraak 

heeft genomen en op welke gevolgen deze heeft voor het onderhavige besluit, dat ziet 

op de tarieven voor 2011. De Raad merkt daarbij op dat zij voornemens is in 2011 een 

nieuw besluit te nemen op het (op onderdelen) vernietigde Tarievenbesluit 2010. 

 

2.4.5. De beoordelingsvrijheid van de Raad. 

28. De NLc had, kort gezegd, aangevoerd dat de Raad tariefvoorstellen slechts marginaal 

mag toetsen. Het CBb komt echter tot de conclusie dat de Raad beoordelingsvrijheid 

in deze toekomt. Het CBb is het dus met de Raad eens dat haar bevoegdheid zich niet 

slechts uitstrekt tot een marginale toetsing van tariefvoorstellen. Het CBb merkt ook 

op dat de beoordelingsvrijheid van de Raad aan de andere kant niet onbegrensd is. Uit 

het in artikel 27g, eerste aanhef en onder b Lw neergelegde criterium vloeit naar de 

mening van het CBb onder meer voort dat ‘met enige evidentie moet blijken dat een 
post niet aan dit criterium voldoet, wil de NMa ten aanzien van die post van het 
tariefvoorstel kunnen afwijken’. Het CBb besluit met op te merken ‘dat de wetgever de 

mogelijkheid van het opleggen van een generieke efficiencykorting door de NMa 

uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen’22. 

 

29. Nadat het CBb aldus de beoordelingsvrijheid van de NMa heeft benadrukt en het 

beoordelingskader heeft geschetst, gaat zij in op die onderdelen van het Tariefbesluit 

2010, die voor de Raad destijds aanleiding waren om af te wijken van het (bijgesteld) 

tariefvoorstel 2010. De Raad behandelt deze in de volgorde van de CBb-uitspraak. 

 

2.4.6. Beschikbaarheidsuren. 

30. Het aantal beschikbaarheidsuren vormt mede de grondslag voor de raming van de 

arbeidsvergoeding van de NLc. De Raad heeft in het Tarievenbesluit 2010 een korting 

toegepast op de door de NLc destijds geraamde arbeidsvergoeding voor 2010. Daar 

het aantal door de NLc geraamde beschikbaarheidsuren naar het oordeel van de Raad 

te hoog was, bracht dit met zich mee dat de raming van de arbeidsvergoeding door de 

NLc voor 2010 eveneens te hoog was. Dit was de reden voor de Raad om de raming 

voor 2010 te verlagen. Bij het bepalen van de verlaging van de raming van de 

arbeidsvergoeding voor 2010 heeft de Raad, uit het oogpunt van zorgvuldigheid, de 

gegevens uit 2003 als uitgangspunt genomen. Hoewel de Raad van oordeel was dat 

ook de gegevens uit 2008 betrouwbaar en bruikbaar zijn, zou vergelijking met 2008 

een grotere verlaging opleveren dan vergelijking met 2003. Kiezen voor 2008 zou voor 

                                                           
22 Zie paragraaf 3.2.4. van de uitspraak. 
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de NLc dus ongunstiger zijn. De verlaging van de door de NLc geraamde 

arbeidsvergoeding voor 2010 bedroeg ongeveer 4 miljoen euro23. 

 

31. Het CBb onderschrijft voorts het standpunt van de Raad dat het totale aantal uren dat 

loodsen worden ingeroosterd niet is vastgelegd, in die zin dat wijziging ten opzichte 

van voorgaande jaren mogelijk moet zijn. Het geschil spitst zich toe op de vraag of en 

zo ja, welke gevolgen de vermindering van het aantal directe loodsuren in 2010 (ten 

gevolge van een economisch minder jaar) moet hebben voor het aantal 

beschikbaarheidsuren, aldus het CBb. De NLc had gesteld en gemotiveerd dat in 2010 

evenveel loodsen als in voorgaande jaren benodigd zijn om pieken in het 
scheepvaartbod te kunnen opvangen. Als gevolg hiervan neemt, bij een lager aantal 

geraamde directe loodsuren, het aantal geraamde beschikbaarheidsuren toe. 

 

32. Het CBb oordeelt vervolgens dat de NMa onvoldoende heeft gemotiveerd welke 

minimum beschikbaarheid van loodsen noodzakelijk is om pieken in het 

scheepvaartaanbod te kunnen opvangen, en zich heeft gebaseerd op 

veronderstellingen in plaats van een feitelijke analyse. Gelet hierop, aldus het CBb, is 

dan ook de conclusie van de NMa dat de verhouding tussen het aantal 

beschikbaarheids- en directe uren in 2010 hetzelfde kan zijn onvoldoende gemotiveerd. 

Het CBb vernietigt om die reden het Tarievenbesluit 2010 op het onderdeel 

beschikbaarheidsuren en draagt de NMa op een nieuw besluit te nemen. Het CBb 

benadrukt dat, alvorens de Raad een nieuw besluit neemt, zij eerst moet overleggen 

met het Loodswezen en nader onderzoek moet doen. 

 

33. De Raad zal het in het vorige randnummer beschreven overleg en onderzoek eerst, 

gelet op het korte tijdsbestek tussen de CBb-uitspraak en de noodzaak het onderhavige 

besluit nog in 2010 te kunnen, vorm kunnen geven in 2011, en dan ook in 2011 

opnieuw besluiten. Voor wat betreft de gevolgen die de uitspraak van het CBb inzake 

het onderdeel beschikbaarheidsuren heeft voor het onderhavige besluit, verwijst de 

Raad naar paragraaf 4.7. 

 

2.4.7.Scheldevaart. 

34. Het CBb heeft in zijn uitspraak overwogen dat de systematiek waarbij de totale kosten 

van het Loodswezen worden verminderd met de opbrengsten van de Scheldevaart, 

zoals de Raad in haar Tarievenbesluit 2010 voorstond, geen steun lijkt te vinden in het 

KTS, en daarin in ieder geval niet expliciet is beschreven. Het CBb ziet hierin grond om 

het Tarievenbesluit 2010 op dit onderdeel te vernietigen en de Raad op te dragen een 

nieuw besluit te nemen, waarbij de Raad inzichtelijk zal moeten maken of en waarom 

het toepassen van een effenciencykorting over alle beschikbaarheidsuren, derhalve ook 

over de uren die aan de Scheldevaart toegerekend worden, gerechtvaardigd is. 

                                                           
23 Zie Tarievenbesluit 2010, rnrs 241 -243. € 4.010.999. 
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35. Het vorenstaande brengt, naar de mening van de Raad, met zich mee dat het CBb 

weliswaar het Tarievenbesluit 2010 van de Raad op het onderdeel van de vermindering 

met de opbrengsten van de Scheldevaart heeft vernietigd, maar dat de Raad de 

mogelijkheid heeft de korting vanwege Scheldevaart te handhaven c.q. opnieuw kan 

opleggen indien zij in staat is deze beter te motiveren. In 2011 zal de Raad op dit 

onderdeel van het Tarievenbesluit 2010 een nieuw besluit nemen.  

 

2.4.8. Overheadkosten. 

36. Het CBb herhaalt voor wat betreft het onderdeel overheadkosten (zie eerder 2.3.4. van 

zijn uitspraak inzake het Tariefbesluit 2010), dat, wil de Raad afwijken ten aanzien van 

een bepaalde post in het tariefvoorstel, er met‘enige evidentie’ sprake van dient te zijn 

dat die post niet voldoet aan de eisen van efficiëntie, produktiviteit of kwaliteit. De 

argumentatie voor de door de Raad in het Tarievenbesluit 2010 opgelegde korting 

vanwege overhead, zo vervolgt het CBb, is te globaal en te weinig gebaseerd op een 

specifieke beoordeling van de verschillende (sub)posten van de overheadkosten. Ook 

de door de NMa gehanteerde norm, te weten 1% (de consumentenprijsindex), voldoet 

niet c.q. is onvoldoende onderbouwd. Het vorenstaande brengt met zich mee dat de 

door de Raad toegepaste efficiencykorting neerkomt op een generieke 

doelmatigheidskorting, en dat is wettelijk niet toegestaan, aldus het CBb. Het CBb 

vernietigt het Tarievenbesluit 2010 op het onderdeel overhead24. 

 

37. Het vorenstaande brengt, volgens de Raad, met zich mee dat het CBb weliswaar het 

Tarievenbesluit 2010 van de Raad op het onderdeel overheadkosten heeft vernietigd, 

maar dat de Raad de mogelijkheid heeft de door haar opgelegde korting vanwege 

overheadkosten te handhaven c.q. opnieuw op te leggen indien zij in staat is deze 

beter te motiveren. In 2011 zal de Raad op dit onderdeel van het Tarievenbesluit 2010 

een nieuw besluit nemen. Voor wat betreft de gevolgen die de uitspraak van het CBb 

heeft voor het vaststellen van de tarieven voor 2011 verwijst de Raad naar paragraaf 

4.7. 

 

FLP/FLO. 

38. Verder heeft de Raad bij besluit van 16 september 200825 op basis van artikel 27e, 

eerste lid, Lw het schema van stortingen vastgesteld in verband met de financiering 

van de verplichtingen die voortvloeien uit het functioneel leeftijdspensioen van 

registerloodsen (hierna: FLP) en uit het krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 

toegekend recht op functioneel leeftijdsontslag (hierna: FLO) van het ondersteunend 

personeel. Het besluit regelt het schema voor de stortingen ten behoeve van de 

financiering, de hoogte van de reserveringen, de regelmaat waarmee het geld 

                                                           
24 CBb 6 december 2010, LJN: BO6663, r.o. 3.5.4.

25 Besluit van 16 september 2008, kenmerk 200103/22. 
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gereserveerd moet worden en de wijze waarop gereserveerd wordt (hierna: het 

FLO/FLP-besluit). Bij beslissing op bezwaar van 29 april 2009 heeft de Raad het 

besluit van 16 september 2008 gedeeltelijk herroepen en gewijzigd.26 

 

39. Daarnaast heeft de Raad bij besluit van 9 november 201027 op basis van artikel 27e, 

tweede lid, Lw de correctiefactor vastgesteld in verband met de financiering van de 

verplichtingen die voortvloeien uit het FLP van registerloodsen en FLO van het 

ondersteunend personeel. Bij dit besluit heeft de Raad besloten dat: 

de correctiefactor voor 2011 6% bedraagt, waarmee de dotatie voor de reservering FLO 

en FLP, gelet op het besluit van de Raad op grond van artikel 27e, eerste lid, Loodsenwet 

dat van 16 september 2008), 16% bedraagt; 

-  bij de vaststelling van de tarieven op grond van artikel 27f, eerste lid, Loodsenwet, de 

correctiefactor voor 2011 resulteert in een verhoging met € 4.698.000 als gevolg van de 

overeengekomen teruggave voor het havengebied Rotterdam-Rijnmond. 

 

 

40. Op basis van artikel 27f, eerste lid, Lw stelt de Raad voor elk kalenderjaar bij besluit de 

loodsgeldtarieven vast. 

 

41. Het systeem van de Lw voor de tarieven is een costplus-systeem, hetgeen inhoudt dat 

de som van het geheel van de loodsgeldtarieven maximaal gelijk mag zijn aan de 

kosten, toegerekend volgens het kostentoerekeningssysteem, inclusief de toegestane 

vergoeding voor het rendement op het geïnvesteerd vermogen ingevolge het WACC-

besluit, en inclusief de verrekening van het verschil tussen de geraamde en de 

daadwerkelijke investeringen. De Raad beoordeelt of de door de NLc voorgestelde 

tarieven op correcte wijze volgens dit systeem zijn samengesteld en ook overigens 

voldoen aan alle nadere bij of krachtens de Loodsenwet gestelde eisen. 

 

42. Verder beoordeelt de Raad of hij de tarieven in afwijking van de voorgestelde tarieven 

vast dient te stellen op één of meer van de in artikel 27g Lw neergelegde gronden. 

 

3 
 

43. Het door de NLc op 12 juli 2010 bij de Raad ingediende Tariefvoorstel in de zin van 

artikel 27c, eerste lid, Lw bevat een voorstel voor de loodsgeldtarieven voor het jaar 

2011.  

                                                           
26 Besluit van 29 april 2009, kenmerk 200127/17. 

27 Besluit van 9 november 2010, kenmerk 103449/103449/11. 
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44. In voormeld Tariefvoorstel wordt voorgesteld een algemene verhoging van de 

macrotarieven door te voeren van 4,29 % ten opzichte van de tarieven voor 2010, zoals 

die zijn vastgesteld door de Raad bij besluit van 17 december 2009.28 Op dit 

macrotarief wordt voor de tarieven in Rotterdam Rijnmond een correctie toegepast in 

verband met de tijdelijke FLO/FLP teruggave. Deze correctie bedraagt + 0,52% . Er 

vindt dit jaar geen correctie plaats in verband met de afbouw van kruissubsidie.  

 

4 

 

 

45. In dit hoofdstuk beoordeelt de Raad het Tariefvoorstel. Daarbij beziet de Raad of het 

voorstel voldoet aan de eisen die de Lw, het Bmr en de Rmr daaraan stellen.  

 

46. In de eerste plaats beoordeelt de Raad de accountantsverklaring die bij het 

Tariefvoorstel is gevoegd.  

 

47. Ten tweede beoordeelt de Raad of het Tariefvoorstel voldoet aan de eisen zoals gesteld 

in:  

- artikel 27c, zesde lid, Lw; 

- artikel 27c, tweede en derde lid, Lw; en 

- artikel 27c, vierde lid, Lw. 

 

48. Ten derde beoordeelt de Raad of het Tariefvoorstel voldoet aan de nadere regels in het 

Bmr voor de in artikel 27d, eerste lid, Lw genoemde onderwerpen. 

 

49. Tot slot beoordeelt de Raad of de tarieven op grond van artikel 27g Lw in afwijking van 

het Tariefvoorstel vastgesteld moeten worden.  

 

 

 

50. Artikel 4.21, derde lid, Bmr bepaalt dat een voorstel met betrekking tot de 

loodsgeldtarieven vergezeld moet gaan van een verklaring van een onafhankelijke 

accountant, inhoudende dat het voorstel is opgesteld in overeenstemming met het van 

kracht zijnde kostentoerekeningssysteem van de NLc en dat de bijbehorende ramingen 

correct zijn opgesteld.  

 

                                                           
28 Besluit van 17 december 2009, kenmerk 200136/88 
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51. De Raad stelt vast dat bij het Tariefvoorstel een accountantsverklaring is gevoegd. 

52. De werkzaamheden die de accountant heeft verricht zijn: 

1. Vaststellen of de onderzochte geprognosticeerde informatie als basis dient voor 

de door het de NLc berekende tarieven welke zijn opgenomen in het 

Tariefvoorstel. 

2. Vaststellen of het Tariefvoorstel is opgesteld in overeenstemming met de vereisten 

uit het kostentoerekeningssysteem, het WACC-besluit, het FLO/FLP-besluit, de 

Wmr, het Bmr, de Rmr en de Lw.  

3. Vaststellen van de rekenkundige juistheid van het cijfermateriaal zoals opgenomen 

in het Tariefvoorstel. 

 

53. De accountant heeft verklaard dat op grond van het onderzoek van de gegevens 

waarop de veronderstellingen gebaseerd zijn, niets gebleken is op grond waarvan 

geconcludeerd zou moeten worden dat de veronderstellingen geen redelijke basis 

vormen voor de geprognosticeerde informatie. Naar het oordeel van de accountant is 

de geprognosticeerde informatie op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen 

opgesteld en toegelicht in overeenstemming met de vereisten uit het 

kostentoerekeningssysteem, waarbij tevens (waar toepasselijk) de van toepassing 

zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals genoemd in het 

kostentoerekeningssysteem in aanmerking zijn genomen. 

 

54. De Raad is van oordeel dat de accountantsverklaring bij het Tariefvoorstel voldoet aan 

de formele eisen die het Bmr stelt aan de accountantsverklaring.  

 

 

 

 

Loodsverrichtingen 

55. In paragraaf 2.2.1 van het Tariefvoorstel is de raming van het aantal loodsverrichtingen 

voor 2011 opgenomen. 

 

56. De NLc is in twee stappen tot de raming van het aantal loodsverrichtingen in 2011 

gekomen. Allereerst is het aantal loodsverrichtingen in het lopende jaar 2010 geraamd. 

Vervolgens is voor 2011 de toename van het aantal loodsverrichtingen ten opzichte van 

2010 geraamd.  

 

57. De NLc heeft de raming voor het aantal loodsverrichtingen in 2010 gebaseerd op het 

aantal gerealiseerde loodsverrichtingen van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010 en 

op het verwachte aantal loodsverrichtingen in de periode 1 april 2010 tot en met  
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 31 december 2010. 
 

58.  De groei van het aantal loodsverrichtingen in het jaar 2011 ten opzichte van het jaar 

2010 heeft de NLc gebaseerd op de medio maart 2010 door het CPB gepubliceerde 

prognose van de volumemutatie van de in- en uitvoer van goederen in Nederland. De 

NLc gaat er vanuit dat de ontwikkeling van het aantal loodsverrichtingen samenhangt 

met de toe- of afname van het in- en uitgevoerde goederenvolume in Nederland. In de 

periode 2007 tot en met 2009 is de gemiddelde elasticiteit29 in de relatie tussen deze 

twee grootheden 59,37%. Dat betekent dat bij een volumegroei (-daling) van de in- en 

uitgevoerde goederen met 1 procent, het aantal loodsverrichtingen toeneemt (afneemt) 

met 0,5937 procent. 

 

59. De verwachte volumegroei in 2011 is door het CPB ingeschat op +5,25 % voor de 

uitvoer en +4,50 % voor de invoer. De gemiddelde volumemutatie van de in- en uitvoer 

in 2010 bedraagt daarmee + 4,875 %.  

 

60. De NLc raamt vervolgens de groei van het aantal loodsverrichtingen in het jaar 2011 

ten opzichte van het jaar 2010 op 2,89% zijnde de gemiddelde volumemutatie van 

+4,875% vermenigvuldigd met de elasticiteit30 van 59,37%.  

 

 

 
61. De Raad heeft kennis genomen van de berekening van de raming voor 2011 en heeft 

geconstateerd dat de wijze van berekening ongewijzigd is ten opzichte van het 

(bijgesteld) Tariefvoorstel 2010. Hierbij wordt een verband gelegd tussen het volume 

van de in- en uitvoer enerzijds en het aantal loodsreizen anderzijds. 

 

62. Ten aanzien van twee aspecten heeft de Raad aanleiding gezien om nader onderzoek 

te verrichten. Recentere economische cijfers van het Centraal Plan Bureau 

(gepubliceerd in juni 2010) laten een duidelijke verandering, in dit geval een 

verbetering zien ten opzichte van de door de NLc gebruikte cijfers van maart 2010. 

Daarnaast heeft Haven Amsterdam tijdens de consultatie een andere methode van 

ramen voorgesteld, die, naar zeggen van Haven Amsterdam, leidt tot een meer 

accurate raming voor 201131. Deze zienswijze is niet overgenomen door de NLc.  

 

                                                          

Het gebruik maken van recentere gegevens van het Centraal Planbureau 

 

63. De NLc is in haar Tariefvoorstel, bij het ramen van het aantal loodsreizen voor 2011, 

uitgegaan van CPB-cijfers van maart 2010. De Raad heeft zich, gedurende het 

 
29 In haar Tariefvoorste spreekt de NLc hier van een ‘correlatiefactor’. 
30 Zie Tariefvoorstel pagina 18 en 19. 

31 Zie dossierstuk 103451/47. 
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besluitvormingsproces dat ten grondslag ligt aan het onderhavige besluit, op het 

standpunt gesteld dat de CPB-cijfers van juni 2010 dienen te worden gehanteerd. 

Partijen verschilden daarover van mening, en hebben daarover gecorrespondeerd32. In 

dit kader heeft een geconsulteerde partij tijdens de consultatie in de Regio 

Scheldemonden op 18 juni 2010 aangegeven dat de verwachting is dat het CPB met 

betere economische verwachtingen zou komen. Deze partij vroeg de NLc om een 

herberekening van de raming van het aantal te maken reizen zodra deze gegevens 

beschikbaar zouden zijn. De NLc antwoordde toen dat het CPB op 18 juni 2010 nog 

geen nieuwe raming had en dat de NLc hier derhalve “ in principe” geen rekening mee 

kon houden. Daarnaast gaf de NLc aan dat “men alleen bij zeer grote veranderingen in 

juni of september aan een aanpassing zou kunnen denken”. Een “zeer grote 

aanpassing” is een relatief begrip waar verschillende partijen een verschillende 

perceptie van kunnen hebben. Feit is echter dat de verandering van de CPB-cijfers in 

juni dit jaar in dezelfde orde van grootte lag als die van 2009. 

 

64. Uiteindelijk heeft de NLc, bij brief van 18 november 201033, jegens de Raad ingestemd 

met het hanteren van CPB-cijfers van juni 2010. De Raad is derhalve in het 

onderhavige besluit, voor wat betreft de raming van het aantal loodsreizen voor 2011, 

uitgegaan van de CPB-cijfers van juni 2010. Daarbij heeft de Raad mede overwogen dat 

de orde van grootte van de wijzigingen in de CPB-cijfers van juni ten opzichte van die 

in maart in 2010 gelijk is aan de orde van grootte van de wijzigingen in de CPB-cijfers 

in 2009. Dit jaar (2010) was het verschil + 5,2% en vorig jaar (2009) was het verschil -

/ - 5,7%. Op grond hiervan kan vastgesteld worden dat net als in 2009 ook nu sprake is 

van een aanzienlijke wijziging tussen de maart- en junicijfers. Vorig jaar was de 

wijziging in het nadeel van de gebruikers (lager volume, minder loodsverrichtingen, 

hoger tarief), en dit jaar in het voordeel (hoger volume, meer loodsverrichtingen, lager 

tarief). 

 

65. De NLc heeft, zo merkt de Raad tot slot op, bij eerdergenoemde brief van  

18 november 2010 een onderbouwde aanpassing van de raming opgesteld op basis 

van de CPB-cijfers van juni 2010, waarbij de methodiek gelijk is aan die van het eerder 

ingediende Tariefvoorstel 2011. De toename van het aantal loodsreizen in 2011 

bedraagt 1,8%. Daarnaast heeft NLc de effecten op de kosten en het loodsgeldtarief 

doorgerekend. De berekening van de NLc is door Raad geverifieerd en plausibel 

bevonden. Het macro-effect op het tarief 2011 bedraagt -/ - 1,4%. 
 

Zienswijze van Haven Amsterdam met betrekking tot de wijze van ramen 

66. Het Havenbedrijf van Amsterdam heeft een alternatieve methode om het aantal 

scheepsreizen te voorspellen ontwikkeld en voorgesteld deze te hanteren.. Hierbij 

wordt een statistisch verband gelegd op langere termijn tussen in- en uitvoer enerzijds 

                                                           
32 Zie dossierstuk 103451/37.B247. 

33 Zie dossierstuk 103451/42. 
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en het aantal loodsreizen anderzijds. De Raad heeft de methodiek beoordeeld. Naar de 

mening van de Raad is de methodiek, als alternatief voor de door de NLc gehanteerde 

methodiek, niet goed bruikbaar omdat de cijfers van het jaar 2009 daarin niet goed 

passen. Op haar beurt is ook door de NLc gehanteerde elasticiteit in haar 

Tariefvoorstel vatbaar voor kritiek, omdat haar keuze voor het driejaarsgemiddelde van 

de correlatie tussen in- en uitvoer enerzijds en loodsreizen anderzijds min of meer 

willekeurig is en niet gebaseerd is op een algemeen aanvaarde methodologie. In 

toekomstige tariefvoorstellen zal de Raad daarom in discussie blijven met de NLc over 

de te hanteren methodiek en de mogelijke verbetering daarvan, maar voor het 

Tariefvoorstel 2011 ziet de Raad geen aanleiding om te veronderstellen dat de door 

NLc toegepaste prognosemethodiek niet aanvaardbaar zou zijn. 
 

Voorgenomen kwaliteitsniveau 

67. De Raad dient toezicht te houden op de ‘economische kwaliteit’ van de 

loodsdienstverlening. De Raad dient er derhalve op toe te zien dat de klant een 

behoorlijke prestatie krijgt die in een passende verhouding staat tot het bedrag dat hij 

daarvoor moet betalen. Een van de instrumenten voor de uitoefening van dit toezicht 

is de bevoegdheid van de Raad om de tarieven vast te stellen. 

 

68. In paragraaf 2.2.2 van het Tariefvoorstel is ten aanzien van het voorgenomen 

kwaliteitsniveau van de dienstverlening aangegeven dat een verhoging of verlaging van 

het kwaliteitsniveau niet aan de orde is. De tarieven dienen daarom op een dusdanige 

wijze te worden vastgesteld dat het huidige kwaliteitsniveau – ook op de lange termijn 

– in stand kan worden gehouden, aldus het Tariefvoorstel. Het kwaliteitsniveau dat 

momenteel geboden wordt voldoet naar het oordeel van de NLc aan de wensen van 

alle belanghebbenden, zonder dat sprake is van bovenmatige kwaliteit. De NLc verwijst 

voor een nadere beschrijving van het huidige kwaliteitsniveau ook naar de kwaliteits-

verantwoording 2009 van 29 april 201034. 
 

69. De NLc heeft echter niet geconcretiseerd wat verstaan zou moeten worden onder 

“bovenmatige kwaliteit”  en wat precies het niveau is van de kwaliteit die momenteel 

geboden wordt. Wel is een aantal relevante, maar voor afnemers van loodsdiensten 

minder essentiële indicatoren in het tariefvoorstel opgenomen (zoals de tijdigheid van 

facturering)35. 

  

70. In de besluiten tot vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2009 en 2010 is geconstateerd 

dat voldoende inzicht ontbrak over de daadwerkelijk geboden kwaliteit en het voor die jaren 

voorgenomen kwaliteitsniveau.  

 

                                                           
34 Zie dossierstuk 103451/5. 

35 Zie het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 paragraaf 2.2.3. 
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71.  De Raad heeft destijds aangegeven dat de registratie van bijvoorbeeld de levertijd als 

indicator voor het kwaliteitsniveau wenselijk is. De Raad constateerde dat de NLc deze 

gegevens (dan wel andere gegevens die de Raad in staat stellen het geleverde 

kwaliteitsniveau adequaat te kunnen meten) niet had geregistreerd, althans niet aan de 

Raad ter beschikking had gesteld. Hierdoor was de Raad niet in staat om aan de hand van 

precieze criteria het niveau van de kwaliteit te meten of om zich een oordeel te vormen van 

eventuele effecten van een bepaald tariefsniveau op het wenselijk geachte kwaliteitsniveau. 

 

72. Nieuw ten opzichte van het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 is dat de NLc in het 

Tariefvoorstel (2011) een tabel heeft opgenomen waarin de huidige praktijk van levertijden is 

afgezet tegen de ETA/ETD norm36.  

 

73. Gebruik makend van de officiële normen en de praktijknormen, is in overleg met de NLc een 

indicator ontwikkeld die aangeeft in hoeveel procent van de gevallen tijdig wordt geleverd 

ten opzichte van de normen. Bij de normen wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

officiële levertijdnorm (die in regelgeving ETA/ETD is vastgelegd) en de praktijknorm 

(werkafspraak in de havens, een kortere levertijd dan de officiële norm).  

 

74. De aldus in onderling overleg bepaalde indicator kan als kwantitatieve maatstaf van het 

kwaliteitsniveau dienen. De NLc heeft in overleg met de Raad de indicator voor de volgende 

drie havengebieden gekwantificeerd:  
 
Tabel: voorgenomen kwaliteitsniveau levertijd (% loodsreizen op tijd)37

Norm: ETA/ ETD-regeling Huidige werkwijze 
Noord 97% 96% 
IJmond 98% 94% 
Rijnmond 99% 94% 

 

75. De Raad acht de hoogte van de in het voorgaande randnummer opgenomen 

kwaliteitspercentages redelijk, gezien het feit dat deze gebaseerd zijn op de realisaties 

over de periode 2007 tot en met 2010, gecombineerd met de veronderstelling dat het 

kwaliteitsniveau in de afgelopen jaren (ongeveer) gelijk is geweest. Aldus voldoet het 

Tariefvoorstel van de NLc aan het vereiste van artikel 27c, zesde lid, onder a, Lw. 
 

                                                           
36 ETA/ETD staat voor Expected Time of Arrival/Expected Time of Departure. Op grond van artikel 12 van de 

Scheepvaartverkeerswet vastgestelde Regeling communicatie en loodsaanvragen scheepvaart36 gelden voor de 

verschillende zeehavens de ETA/ETD-normen.  
37 Scheldemonden is niet opgenomen in dit overzicht omdat naar zeggen van NLc voor Scheldemonden een systeem wordt 

gehanteerd dat gezamenlijk door het Nederlands Loodswezen en het Vlaams Loodswezen wordt gebruikt en het is de NLc 

onbekend of de Vlaamse loodsdienst bereid is om gegevens beschikbaar te stellen (zie email NLc d.d. 18 november 2010, 

dossierstuk 103451/49).   
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76. In paragraaf 4.2 van het Tariefvoorstel 2011 is de raming van de met de 

loodsverrichtingen te behalen omzet in 2011 opgenomen. Een specificatie van deze 

raming is opgenomen in bijlage 2 en 3.a van het Tariefvoorstel 2011. De raming van de 

met de loodsverrichtingen te behalen omzet in 2011 heeft op dezelfde wijze 

plaatsgevonden als in het besluit tot vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2010.  

 

77. De Raad stelt vast dat de raming van de omzet in 2011 gebaseerd is op het verwachte 

aantal loodsverrichtingen in 2011 en de tarieven die in dat jaar volgens het 

Tariefvoorstel in rekening zouden moeten worden gebracht.  

 

78. Gelet op het voorgaande ziet de Raad geen reden om te veronderstellen dat de 

methode van het ramen van de in 2011 met de loodsverrichtingen te behalen omzet 

niet juist zou zijn. De Raad ziet dan ook geen aanleiding om dit onderdeel van het 

Tariefvoorstel en de onderbouwing daarvan ontoereikend te achten. 

 

 

 

79. Artikel 27c, zesde lid, onder c, Lw eist dat de raming van de arbeidsvergoeding in het 

Tariefvoorstel gebaseerd is op de daadwerkelijk ontvangen vergoeding in het jaar 

voorafgaand aan het voorstel, i.c. het jaar 2009.  

 

80. In paragraaf 2.3 van het Tariefvoorstel is de raming van de arbeidsvergoeding voor 

2011 opgenomen. De NLc heeft de raming voor de arbeidsvergoeding nader 

uitgesplitst voor de verschillende uursoorten, te weten directe loodsuren, indirecte 

uren en externe uren. Directe loodsuren zijn verder uitgesplitst in reguliere bruguren, 

bijzondere bruguren, LOA-uren38 en afbestellingen. Indirecte uren zijn verder 

uitgesplitst in IPL-uren,39 reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren. De ramingen 

van de verschillende uursoorten zijn per zeehavengebied opgenomen. De ramingen 

van de totale directe loodsuren en de arbeidsvergoeding voor totale indirecte uren zijn 

ook weergegeven per scheepsklasse.  

 
 

                                                           
38 LOA staat voor Loodsen Op Afstand. 

39 IPL staat voor Indirect Productieve Loodsuren. 
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Raming arbeidsvergoeding directe loodsuren 

81. De raming van de directe loodsuren voor 2011 is gebaseerd op de ramingen van de 

loodsverrichtingen per zeehavengebied. De geraamde aantallen zijn berekend tegen de 

gemiddelde tijden per loodsverrichting per tariefgebied en per scheepsklasse, 

gebaseerd op de werkelijke gegevens van scheepsreizen en loodstijden in 2010.  

 

82. De raming van directe loodsuren vindt plaats door de directe uren per scheepsklasse 

te vermenigvuldigen met de uurtarieven per scheepsklasse, en deze vervolgens 

conform artikel 3.1 Bmr  te indexeren met het CBS-indexcijfer voor CAO lonen. Op 

grond hiervan ziet de Raad geen aanleiding om op dit punt het Tariefvoorstel 2011 en 

de onderbouwing daarvan ontoereikend te achten. 

 

83. Wat betreft de wijze van bepaling van de arbeidskosten van de directe uren in het vorig 

randnummer is de NLc in het Tariefvoorstel 2011 uitgegaan van de uitspraak van de 

rechtbank Rotterdam van 25 januari 2010. Het CBb heeft (zie pargraaf 2.4. van het 

onderhavige besluit op 6 december 2010, na uitleg van de Loodsenwet en daarop 

gebaseerde nadere regelgeving, de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Dit betekent 

dat de NLc als uitgangspunt heeft genomen de in artikel 6, vierde lid, Rmr opgenomen 

tarieven per direct uur. Deze tarieven zijn conform artikel 3.1 Bmr geïndexeerd met het 

CBS-indexcijfer voor CAO lonen. De Raad ziet momenteel geen aanleiding om op dit 

punt het Tariefvoorstel 2011 en de onderbouwing daarvan ontoereikend te achten.  

 

Raming arbeidsvergoeding indirecte uren 

84. De raming van de arbeidsvergoeding voor indirecte uren is gesplitst in een drietal 

uursoorten: IPL-uren, reisuren en beschikbaarheidsuren, die weer zijn opgesplitst in 

een aantal onderdelen. Per onderdeel is beschreven op welke wijze de uren zijn 

begroot. Het totale aantal uren wordt vervolgens vermenigvuldigd met het 

vastgestelde en geïndexeerde uurtarief, waarbij rekening wordt gehouden met de 

weging van het tarief voor de verschillende uursoorten. Zo kent een IPL-uur een 

weging van één, een reisuur een weging van twee derde en een beschikbaarheidsuur 

een weging van één derde. 

 

85. De gemiddelde tarieven per indirect loodsuur zijn in artikel 6, tweede lid, Rmr 

vastgelegd in het prijspeil van het jaar 2003. Het in deze Regeling vastgestelde tarief is 

conform artikel 3.1 Bmr geïndexeerd met het CBS-indexcijfer voor CAO lonen en komt 

dan voor 2011 uit op € 108,02 per IPL-uur, op € 72,01 per reis- en wachtuur en € 36,01 

per beschikbaarheidsuur. De Raad ziet geen aanleiding om op dit punt het 

Tariefvoorstel en de onderbouwing daarvan ontoereikend te achten. 

 

86. Naar de mening van de Raad voldoet het Tariefvoorstel wat betreft de raming van de 

arbeidsvergoeding voor de indirecte uren aan de eisen van artikel 27c, zesde lid, Lw.   
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87. De raming van wijzigingen in de kosten van de materiële activa, de geraamde 

investeringen en het geraamde rendement voor 2011 hebben op dezelfde wijze 

plaatsgevonden als in het besluit tot vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 2010.  

 

88. In het Tariefvoorstel is in paragraaf 2.8 de verloopstaat opgenomen voor het jaar 2011. 

In bijlage 5 is een nadere onderbouwing van de investeringen opgenomen.  

 

89. De Raad heeft geen reden om te veronderstellen dat de raming van de NLc met 

betrekking tot de wijzigingen in de kosten van de materiële vaste activa niet juist zou 

zijn. Op grond van het voorgaande ziet de Raad dan ook geen aanleiding om op dit 

punt het Tariefvoorstel en de onderbouwing daarvan ontoereikend te achten. 

 

 

 

90. In de paragrafen 2.4.1 en 4.4 van het Tariefvoorstel zijn de ramingen weergegeven van 

de overige omzet en kosten. In dit geval betreft het alleen ramingen van omzet, 

aangezien de kosten die met deze omzet gemoeid zijn begrepen zijn onder de kosten 

van wettelijke taken. De ramingen in paragraaf 2.4.1 betreffen de opbrengsten van het 

vervoer van personen en goederen. Deze opbrengsten worden in mindering gebracht 

op de kosten van vaartuigen, omdat de opbrengsten worden verkregen door de inzet 

van deze vaartuigen. De ramingen in paragraaf 4.4 betreffen de omzet van andere 

diensten en taken die buiten de regulering maar binnen artikel 2.5 Bmr (de 

zogenoemde bagatelbepaling) vallen. Dit betreft de omzet van het voeren van 

administratie van pensioenfondsen, het doorbelasten aan derden voor huur en 

huisvestingskosten en het doorbelasten van externe loodsuren.  

 

91. De kosten van de overige diensten zijn verhoudingsgewijs zeer gering. Het zijn geen 

integrale kosten omdat het incidentele additionele activiteiten betreft. Aangezien de 

opbrengsten hoger zijn dan deze marginale kosten worden gebruikers niet benadeeld 

door het meenemen van deze ramingen in de tarieven van de NLc. Hiermee is voldaan 

aan de in artikel 2.5 Bmr opgenomen bagatelbepaling, wat betekent dat de kosten voor 

deze overige diensten en taken niet hoger zijn dan de inkomsten.  

 

92. De Loodsenwet vereist dat de raming van overige omzet en kosten in het 

Tariefvoorstel is gebaseerd op de daadwerkelijke omzet en kosten in het jaar 2009, het 

jaar voorafgaande aan het voorstel. 
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93. De Raad heeft, gelet op het voorgaande, geen reden om te veronderstellen dat de 

raming van de NLc met betrekking tot overige omzet en kosten niet juist zou zijn. De 

Raad ziet dan ook geen aanleiding om het Tariefvoorstel en de onderbouwing van de 

NLc op dit onderdeel ontoereikend te achten. 

 

 

 

94. In paragraaf 2.9 en in bijlag 7 van het Tariefvoorstel wordt een raming gegeven van de 

kosten, de stortingen en het rendement van de gestorte bedragen die zijn gemoeid 

met de toekomstige aanspraken voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) van het 

varend personeel van de Nederlands Loodswezen BV en het Functioneel 

Leeftijdspensioen (FLP) voor de registerloodsen die op 1 juli 2008 ouder dan 55 

waren40. Hierna wordt beoordeeld of de ramingen voldoende plausibel zijn en de 

stortingen voldoen aan de FLO/FLP-besluiten van de Raad. 

 

95. Blijkens de tabel op pagina 52 van het Tariefvoorstel wordt over de omzet die als basis 

dient voor de reservering 16% gereserveerd, hetgeen in overeenstemming is met het in 

randnummer 39 weergegeven besluit van de Raad. Hierbij geldt de bijzondere 

omstandigheid dat het zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond in 2011 een teruggave 

ontvangt voor te veel gereserveerde gelden voor FLO en FLP als gevolg van de 

verdragsrechtelijke koppeling tussen de loodsgeldtarieven voor Antwerpen en 

Rotterdam. De omzetbasis bestaat uit de loodsgelden uit het Z- en B-tarief, 

vermeerderd met de tijdelijke teruggave FLO/FLP van € 4.698.000 en verminderd met 

de opbrengst van de “heliforfaits”  van € 1.567.000. De vermeerdering met de tijdelijke 

teruggave is nodig omdat deze al op de loodsgeldtarieven Z- en B-tarief in mindering 

was gebracht, terwijl dat bedrag wel moet meetellen voor de reservering. De Raad acht 

het daarom correct dat de omzetbasis is gecorrigeerd door de vermeerdering met de 

tijdelijke teruggave. De vermindering van de omzetbasis met de heliforfaits acht de 

Raad eveneens correct, omdat deze geen deel uitmaken van de loodsvergoedingen. 

Derhalve hoeft daarover geen reservering FLO/FLP plaats te vinden.  

 

96. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de omzetbasis voor de reservering FLO/FLP 

op de juiste wijze is bepaald, terwijl ook het percentage van de reservering in 

                                                           

 40 : Zie rapportage Hewitt Associates B.V. Prognose uitkeringen en ontwikkeling voorziening voor FLO/FLP regelingen bij

het Nederlands Loodswezen, Amsterdam d.d. 31 juli 2008. 
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overeenstemming is met de in randnummers 38 en 39 weergegeven besluiten van de 

Raad.  

 

 

 

97. In paragraaf 2.10 van het Tariefvoorstel is een overzicht gegeven van de mutatie in de 

kosten voor 2011 ten opzichte van 2010. De mutatie van de kosten wordt veroorzaakt 

door de algemene mutaties van lonen en prijzen, afschrijvingen en vermogenskosten, 

methode indexatie uurtarieven en activiteitenniveau alsmede een aantal besparingen 

en kostendalingen die de NLc heeft doorgevoerd en een aantal posten waar de NLc 

met kostenstijgingen te maken heeft. Uit het Tariefvoorstel blijkt dat de totale kosten, 

exclusief FLO/FLP, in 2011 toenemen ten opzichte van 2010 met 

€ 8.950.000. De belangrijkste kostenstijging wordt veroorzaakt door het proces 

Beloodsen en Plannen. 

 

98. Het inhoudelijk oordeel van de Raad over de wijzigingen in de kosten ten opzichte van 

het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 komt aan de orde in paragraaf 4.7 (Vaststelling 

tarieven in afwijking van Tariefvoorstel 2011). 

 

 

 

99. In artikel 4 Rmr zijn de correctiefactoren in verband met bestaande 

onevenwichtigheden in de mate van kostendekkendheid van de loodsgeldtarieven in de 

verschillende zeehavengebieden voor de periode tot 1 januari 2011 vastgesteld. 

Artikel 4 Rmr is met ingang van 18 december 2009 gewijzigd, inhoudende dat de 

correctiefactor per zeehavengebied, die bij vaststelling van de loodsgeldtarieven voor 

2010 in acht moet worden genomen, is gewijzigd41. Voor 2011 heeft de toenmalige 

minister van Verkeer en Waterstaat toegezegd de zogenaamde afbouw van de 

kruissubsidie te bevriezen vanaf 1 januari 201142. De huidige minister van 

Infrastructuur en Milieu heeft de nieuwe regeling inmiddels ondertekend. Voor 2011 is 

derhalve geen correctiefactor vastgesteld.  

 

                                                           
41 Stc. 18 december 2009, nr. 20013. 

42 Stc. 26 november 2010, nr. 18588. 
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101. De verrekening heeft betrekking op het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het 

Tariefvoorstel wordt gedaan, in dit geval 2009. In de parlementaire geschiedenis is 

hierover opgemerkt dat deze verrekening gebaseerd dient te zijn op de financiële 

verantwoording over dat jaar.43 Tussen de NMa en de NLc zijn nadere afspraken 

gemaakt over de wijze waarop deze verrekening dient te worden uitgevoerd.44 Het 

verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in de 

materiële activa en investeringen in 2009 bedroeg € 937.000. Dit bedrag is in het 

tariefvoorstel verwerkt als teruggave door dit in mindering te brengen op het bedrag 

dat via de tarieven wordt doorberekend aan afnemers van loodsdiensten. De Raad 

heeft vastgesteld dat het in de Financiële Verantwoording over 2009 opgenomen 

bedrag voor de verrekening is verwerkt in het Tariefvoorstel 2011.  
 

102. Met de NLc is eveneens gesproken over een rentevergoeding over het bedrag van de 

verrekening. De NLc ontvangt immers rente over het verrekende bedrag. Deze rente 

komt de NLc niet toe en dient door middel van een korting op de tarieven terug te 

vloeien naar de afnemer. De NLc heeft via een brief45 ingestemd met een door de Raad 

voorgestelde renteverrekening op basis van de wettelijke heffingsrente, onder de 

voorwaarde dat dit ook wordt toegepast indien de NLc een bedrag ter zake van 

investeringen zou moeten terugontvangen uit de toekomstige tarieven. De Raad acht 

het een redelijk uitgangspunt dat de omgekeerde situatie op dezelfde wijze wordt 

behandeld en kan zich hierin vinden. Het rentebedrag wordt berekend van medio 2009 

tot medio 2011 en bedraagt € 47.436. 

 

103. De Raad ziet daarom geen aanleiding om het Tariefvoorstel en de onderbouwing 

daarvan op dit onderdeel ontoereikend te achten, en constateert dat is voldaan aan het 

vereiste van artikel 27c, lid 6 onder i Lw.  

 

 

 

104. Op grond van artikel 27c, tweede lid, Lw dient een tariefvoorstel opgesteld te worden 

met inachtneming van het uitgangspunt dat elk afzonderlijk tarief redelijk en non-

discriminatoir is.  

                                                           
43 Kamerstukken II, vergaderjaar 2006 – 2007, nr. 30 913, paragraaf 4.2.5.7, p. 26. 

44 Deze afspraken zijn vastgesteld in de brief van de NLc van 11 november 2009, met kenmerk NLC/WD/CvdB/2997, en de 

brief van de NMa van 15 januari 2010, met kenmerk P_600066/3.B949.  

45 Prismanummer 103451/28 
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Redelijke tarieven 

105. 94. In artikel 4.2 Bmr is hierover vervolgens bepaald dat een tarief redelijk moet zijn in 

verhouding tot de geleverde dienst. In de parlementaire geschiedenis is hierover het 

volgende opgemerkt: 

“Een tarief moet redelijk zijn in verhouding tot de dienst waarvoor dit tarief wordt 

gevraagd. Op geaggregeerd niveau geldt dit ook voor het geheel van de tarieven. Het is 

niet altijd goed mogelijk om in concreto aan te geven wat onder redelijkheid moet 

worden verstaan. Van de raad van bestuur van de NMa wordt verwacht dat hij bij het 

gebruik van deze maatstaf in ieder geval rekening houdt met de aard van de dienst en 

de aard en hoogte van de daaraan bestede kosten, en de verhouding tussen de 

geleverde kwaliteit en de kosten. Bij dit laatste toetspunt zal de wijze waarop de 

registerloodsen de nodige efficiëntie betrachten bij het leveren van de dienst zeker een 

rol spelen. De uitkomsten van regionale consultaties en de uitkomsten van een 

vergelijkend onderzoek als bedoeld in artikel 27k van de Loodsenwet leveren daarvoor 

ook belangrijke informatie op. Indien de kosten hoger zijn dan voor een adequate 

vervulling van de taak naar het oordeel van de raad van bestuur nodig is, kan zij 

besluiten een lager tarief vast te stellen.” 46

 

106. De Raad is van oordeel dat de door de NLc voorgestelde tarieven redelijk zijn in 

verhouding tot de geleverde dienst, onverminderd hetgeen in paragraaf 4.7 wordt 

overwogen met betrekking tot het bereiken van de meest efficiëntie werkwijze van 

registerloodsen. 

 

Non-discriminatoire tarieven 

107. In de door de NLc voorgestelde tarieven wordt een onderscheid gemaakt naar 

zeehavengebieden. Dit onderscheid is bij wet voorgeschreven. Bovendien vormt de 

beloodsing in de onderscheiden zeehavengebieden geen homogene dienst. Voorts 

wordt bij en krachtens de Lw voorzien in afbouw van de kruisfinanciering tussen de 

onderscheiden zeehavengebieden. De tarieven in het voorstel zijn weergegeven in 

tabellen. Deze tabellen gelden zonder onderscheid voor iedere gebruiker in een 

bepaalde klasse. De Raad is van oordeel dat daarmee niet van discriminerende 

tarieven kan worden gesproken. 

 

Kostengeoriënteerde tarieven 

108. Ingevolge artikel 27c, derde lid, onder a, Lw dienen de tarieven voor het geheel 

kostengeoriënteerd te zijn. Het Tariefvoorstel is gebaseerd op 

                                                           
46 Stb. 2007, nr. 561, p. 21. 
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kostentoerekeningssysteem van 10 juni 2008 zoals voorgesteld door de NLc47. Het 

kostentoerekeningssysteem bepaalt dat de voor het tariefjaar 2011 geprognosticeerde 

kosten, inclusief de vergoeding voor vermogenskosten, gelijk zijn aan de 

geprognosticeerde opbrengsten. Daarmee zijn de tarieven voor het geheel 

kostengeoriënteerd.  

 

109. Artikel 27c, derde lid, onder b, bepaalt dat bij een voorstel voor gedifferentieerde 

aanpassing van de tarieven per zeehavengebied een bijdrage wordt geleverd aan een 

meer kostengeoriënteerd tarief per individueel schip. In artikel 4 van de Rmr is de 

correctiefactor per zeehavengebied bepaald in verband met kruisfinanciering die tot 

1 januari 2011 bij de vaststelling van de tarieven in acht moet worden genomen. Vanaf 

1 januari 2011 geldt een wijziging van de Rmr. De correctiefactor, bedoeld in artikel 

27d, 

derde lid Lw bedraagt met betrekking tot de tarieven voor 2011, 0%.48

 

110. Gelet op het voorgaande acht de Raad de tarieftabellen uit het Tariefvoorstel in 

overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens artikel 27c, derde lid, onder a en 

b, Lw. 

 

 

 

111. Op grond van artikel 27c, vierde lid, Lw dient voorafgaand aan de indiening van een 

voorstel voor loodsgeldtarieven een zienswijze te worden gevraagd bij de in artikel 3 

van de Rmr aangewezen regionale overlegcommissies. De ontvangen zienswijzen 

dienen bij het Tariefvoorstel te worden gevoegd. De NLc dient in het Tariefvoorstel zijn 

overwegingen over de ingebrachte zienswijzen te motiveren. 

 

112. De NLc heeft aan deze wettelijke opdracht uitvoering gegeven door de in artikel 3 van 

de Rmr genoemde regionale overlegcommissies zowel mondeling als schriftelijk te 

consulteren. Op 4 juni 2010 heeft de NLc schriftelijk het concept Tariefvoorstel 2011 

naar de in de Rmr aangewezen regionale overlegcommissies gezonden. Daarnaast 

heeft de NLc per regio consultatiebijeenkomsten gehouden (21 t/m 24 juni 2010) 

waarin partijen mondeling hun zienswijze kenbaar konden maken. Van deze 

bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, die opgenomen zijn in bijlage 13.b t/m 13.e bij 

het Tariefvoorstel. Voorts hebben de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, de  

Verenigde Nederlandse Cargadoors, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Ovet B.V. een 

                                                           
47 Dit tengevolge van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 25 januari 2010. De Raad heeft overigens beroep 

ingesteld bij het CBb tegen de uitsprak. Ten tijde van het verzenden van dit besluit had het CBb nog geen uitspraak 

gedaan. 

48 Stc. 26 november 2010, nr. 18588. 
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schriftelijke zienswijze ingediend. 

 

   

113. Uit de schriftelijke ingebrachte zienswijze blijkt dat de in het vorige randnummer 

genoemde partijen aangeven dat de markt een voorkeur heeft voor een stabiel verloop 

van de tarieven. De onzekerheid over de lopende beroepsprocedures bij het CBb baart 

de partijen zorgen omdat een grote fluctuatie in de tarieven bij een voor hen 

ongunstige uitspraak mogelijk is. Deze mogelijke stijging moet mede worden bezien 

in het licht van het nog fragiele herstel van de scheepvaart. 

 

 

114. De NLc heeft in alle regio’s waarin de zeehavengebieden zijn gesitueerd 

consultatiebijeenkomsten belegd waarin partijen in de gelegenheid waren desgewenst 

mondeling hun zienswijze kenbaar te maken. Van deze consultatiebijeenkomsten zijn 

verslagen gemaakt die als bijlage zijn gevoegd bij het Tariefvoorstel.  

 

115. Uit de verslagen blijkt dat tijdens de consultatie-bijeenkomsten diverse punten naar 

voren gebracht en besproken zijn, waaronder de juistheid van het aantal geraamde 

verrichtingen (zie paragraaf 4.3. van dit besluit), de mogelijkheid tariefmutaties (meer) 

te egaliseren, mede in relatie tot de onzekerheid rondom de effecten van de lopende 

beroepszaken op het tarief en het gewenste dienstverleningsniveau. Tenslotte moet 

nog genoemd worden dat het Havenbedrijf van Amsterdam een alternatieve methode 

om het aantal scheepsreizen te voorspellen ter discussie heeft gesteld. Deze methode 

is ingebracht tijdens de consultatiebijeenkomst en is ook toegezonden aan de NMa. In 

randnummer 66 van dit besluit is deze zienswijze behandeld. 

 

 

 

116. De Raad is van oordeel dat de NLc gezien de wijze waarop het Tariefvoorstel in 

consultatie is gebracht en de wijze waarop de NLc gelegenheid heeft gegund voor 

zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze, heeft voldaan aan de verplichting 

van artikel 27c, vierde lid, Lw. Voorts heeft de Raad met instemming kennis genomen 

van het feit dat in alle regio’s consultatiebijeenkomsten zijn belegd.  

 

117. Met betrekking tot de motivatieplicht van de NLc bij de mondelinge consultatie is de 

Raad gebleken dat de NLc haar overwegingen onvoldoende heeft gemotiveerd. Het 

betreft een vraag over de raming van het loodsreizen in de consultatie bijeenkomst 

regio Scheldemonden. In randnummer 63 van dit besluit is deze ontoereikende 

motivatie behandeld. 
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118. In bijlage 13.a bij het Tariefvoorstel heeft de NLc haar overwegingen omtrent de 

mondeling en schriftelijk ingebrachte zienswijzen opgenomen, zodat ook aan artikel 

27c, vierde lid (laatste volzin), Lw is voldaan. De NLc heeft op basis van de zienswijzen 

geen reden gezien het conceptvoorstel aan te passen. 

 

119. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat aan de vereisten van artikel 27c, 

vierde lid, Lw is voldaan. 

 

 

 

120. In artikel 27d, eerste lid, Lw wordt bepaald dat bij de daar genoemde onderwerpen 

nadere regels kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur. Deze 

nadere regels zijn met name gesteld in hoofdstuk 4 Bmr. 

 

121. Artikel 4.1 Bmr stelt de eis dat de geraamde opbrengst in een kalenderjaar niet meer 

bedraagt dan de som van de met toepassing van het geldende 

kostentoerekeningssysteem aan de desbetreffende dienst toegerekende kosten, de 

daaraan toegerekende vermogenskostenvergoeding en de daarbij te verrichten 

verrekening als bedoeld in artikel 27c, zesde lid, onder i, Lw. Hierbij gaat het om het 

verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de 

materiële activa en investeringen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin 

het voorstel wordt gedaan. 

 

122. De Raad heeft het Tariefvoorstel getoetst aan deze bepaling. De Raad concludeert 

daaruit dat het geldende kostentoerekeningssysteem juist is toegepast. Dit blijkt uit de 

bij het Tariefvoorstel gevoegde accountantsverklaring in de zin van artikel 4.21, derde 

lid Bmr. Ook de vermogenskostenvergoeding, zoals vastgesteld in het besluit van de 

Raad van 14 april 2008, is juist toegepast49.  

 
123. In paragraaf 2 Bmr zijn algemene maatstaven gegeven voor de loodsgeldtarieven (de 

artikelen 4.3 tot en met 4.11 Bmr). De voorgestelde tarieven dienen hieraan te worden 

getoetst. 

 

124. De Raad heeft de tarieftabellen van de aangewezen zeehavengebieden (artikel 4.14 

Bmr), de verhogings- en verlagingsfactoren van de bijzondere loodsreizen, de 

frequentiekorting en de loodsvergoedingen getoetst aan de wettelijke vereisten. Naar 

de mening van de Raad voldoen deze aan de wettelijke vereisten. 

                                                           
49 Over de hoogte van de vermogenskostenvergoeding is de NLc in beroep gegaan bij de rechtbank Rotterdam. In deze 

zaak is nog geen uitspraak gedaan (zie paragraaf 2.4. van dit besluit). 
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125. De Raad heeft het Tariefvoorstel aan de in de paragrafen 2 tot en met 6 (artikelen 4.3 

tot en met 4.20 Bmr) gestelde eisen omtrent algemene en bijzondere maatstaven voor 

de loodsgeldtarieven, de aanwijzing van zeehavengebieden, de frequentiekorting 

loodsgeldtarieven en de loodsvergoedingen getoetst. Op basis daarvan heeft de Raad 

vastgesteld dat het Tariefvoorstel aan genoemde eisen voldoet. 

 

 

 

Bevoegdheden van de Raad 

126. Het toezicht op de markt voor het loodsen van zeeschepen is opgedragen aan de 

Raad. Dit toezicht houdt onder andere in dat de Raad de bevoegdheid heeft om de 

loodsgeldtarieven vast te stellen. Verder heeft de Raad op basis van artikel 27g, eerste 

lid, onder b, Lw de bevoegdheid gekregen om een van het voorstel afwijkend tarief vast 

te stellen, indien het tariefvoorstel in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van 

de meest efficiënte werkwijze van de registerloodsen. Het opleggen van een 

efficiëntieprikkel stimuleert volgens de wetgever de NLc om de kosten zo laag mogelijk 

te houden en investeringsbeslissingen zorgvuldig te overwegen.50 

 

127. De beslissing om de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven aan de Raad op te 

dragen, en daarbij ook de efficiëntieaspecten te betrekken, is blijkens de parlementaire 

geschiedenis een essentieel onderdeel van de kabinetsbesluiten die in het wetsvoorstel 

worden uitgevoerd.51 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt voorts het volgende: 

 
“Nadrukkelijk is overwogen is om in het wetsvoorstel oplegging van een generieke 
efficiëntiekorting mogelijk te maken, vergelijkbaa  met de wetgeving op het gas- en 
elektriciteitsnetbeheer. Mede gezien de ervaring dat het loodsen en het 
beloodsingsproces als zodanig al sinds de verzelfstandiging redelijk efficiënt 
verloopt, is hiervan afgezien. Dit betekent echter niet dat er in het geheel geen 
efficiëntie meer te bereiken zou zijn, zoals de algemene raad van de NLc in haar 
reactie op het voorontwerp stelt. Of dit zo is zal de Raad door middel van enig 
onderzoek moet vaststellen.”

r

                                                          

52

 

128. De Raad kan dus een tariefvoorstel aanpassen indien dat nodig is om ervoor te zorgen 

dat het tarief een voldoende bijdrage aan de efficiëntie levert. Een verlaging van de 

voorgestelde tarieven wordt uitgedrukt in concrete bedragen, niet in een 

 
50      Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, paragraaf 3.5, p. 10. 

51        Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, paragraaf 4.2.6, p. 27. 

52  Kamerstukken II 2006-2007, 30 913, nr. 3, paragrafen 4.2.5.5, p. 26.   
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kortingspercentage op het geheel van de gereguleerde inkomsten. 

 

Beoordelingskader 
129. Voor een beschrijving van het beoordelingskader wordt verwezen naar paragraaf 4.7. 

van het Tariefbesluit 2010. Hieronder wordt het beoordelingskader kort samengevat. 

 

130. Voor het beoordelingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen het primaire 

proces, het secundaire proces en het ondersteunende proces. 

 

131. De wijze waarop de Raad onderzoek heeft gedaan naar het primaire proces komt er 

kort gezegd op neer dat de ontwikkeling van de verhouding tussen het aantal directe 

loodsuren enerzijds en het aantal reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren 

anderzijds is vergeleken met de referentiejaren 2003 en 2008. 

 

132. Op basis van de beoordeling in de eerste fase van de indicator voor het secundaire 
proces beloodsen achtte de Raad het voor het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 niet 

noodzakelijk nader onderzoek in de tweede fase uit te voeren. Voor het Tariefvoorstel 

2011 heeft de Raad deze indicator wederom beoordeeld, en naar aanleiding hiervan 

heeft de Raad nader onderzoek verricht naar dit proces. 

 

133. De beoordeling van de ontwikkeling van de kosten van het ondersteunend proces (de 

overhead en kosten beroepsorganisatie) gebeurt door het Tariefvoorstel van 2011 te 

vergelijken met het Tariefvoorstel 2009. De reden om de geraamde kosten van 2011 te 

vergelijken met de kosten van 2009 is gelegen in het feit dat het geraamde aantal 

loodsreizen in 2011 in dezelfde orde van grootte ligt als het aantal loodsreizen in 2009 

(92.419 in 2011 versus 93.446 in 2009). Bij gelijkblijvend activiteitenniveau (het aantal 

loodsreizen) dient het niveau van overhead  eveneens op hetzelfde niveau te blijven. 

Het cijfer voor 2009 is aldus een indicator voor de kosten van 2011. Voor een 

beoordeling van de overheadkosten neemt de Raad dus 2009 als referentie en voor  

het primair proces de jaren 2003 en 2008.  

 

 

 

Conclusie van de Raad 

134. De Raad stelt op basis van de eerste fase van het onderzoek vast dat een aantal 

efficiëntie-indicatoren verslechtert ten opzichte van 2009. Een verslechtering van deze 

indicatoren kan duiden op een verslechtering van de efficiëntie van de werkwijze van 

de registerloodsen. Hieronder wordt deze conclusie nader gemotiveerd. 

 

Onderbouwing conclusie 
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135. In het Tariefbesluit 2010 is melding gemaakt van het standpunt van de NLc dat zij van 

mening is dat de definities van de indicatoren per proces op een aantal punten 

aangepast zouden moeten worden, en dat de indicatoren uitgebreid zouden moeten 

worden met een aantal (sub)indicatoren53. Dit onderwerp is nader besproken met de 

NLc en de Raad heeft, middels een brief, gereageerd op de zienswijze van de NLc54. In 

deze brief is aan de zienswijze van de NLc tegemoet gekomen (namelijk door 

aanpassing van definities en uitbreiding van het aantal indicatoren). De nieuwe 

definities worden in het volgende randnummer toegelicht. In vergelijking met het 

Tariefbesluit 2010 is het aantal indicatoren met één indicator uitgebreid. Het 

“Ondersteunend proces” is nu onderverdeeld in het “Proces Overhead” en het 

“Proces Beroepsorganisatie” . 

 

136. Voor de vijf (hoofd-)indicatoren zijn de uitkomsten voor 2011 op basis van het 

Tariefvoorstel als volgt: 

 

1. Totale proces: de totale kosten per loodsverrichting 

De totale kosten (exclusief FLO/FLP) worden gedeeld door het aantal loodsverrichtingen 

in dat jaar. Voor 2011 is de berekening € 139.229.000 /  89.590 = € 1.554 per 

loodsverrichting.  

 

2. Primaire proces: het percentage directe loodsuren ten opzichte van de inzetbare uren 

Het aantal directe loodsuren is gelijk aan de som van “bruguren regulier” , “bruguren 

bijzonder”  en “LOA uren” (inclusief Scheldevaart). Het totale aantal inzetbare uren 

wordt berekend door het aantal directe loodsuren te sommeren met “ IPL-uren”, “uren 

reizen en wachten” en “beschikbaarheidsuren”. Voor 2011 bedraagt de uitkomst van 

deze indicator (inclusief Scheldevaart): (309.796 /  1.182.542) = 26,2%. Dit kengetal kan 

ook exclusief Scheldevaart worden bepaald, zoals NLc in het Tariefvoorstel 2011 heeft 

opgenomen. 

 

3. Secundaire proces: de kosten van het beloodsen en plannen per loodsverrichting 

De totale kosten van beloodsen en plannen zijn de som van de “kosten vaartuigen”, de 

“kosten technische dienst” , de “kosten ligplaatsen”, de “kosten bemanning vaartuigen”, 

de “kosten helikopter” , de “kosten planning” en de “overige vervoerskosten” verminderd 

met de “opbrengsten vervoer van personen en goederen”. Voor 2011 is dit: € 42.677.000 

/  89.590 = € 476 per loodsverrichting. 

 

4. Proces overhead: het percentage overheadkosten ten opzichte van de totale kosten 

De overheadkosten zijn gelijk aan de som van de “overige regionale kosten”(= kosten 

                                                           
53 Zie de randnummers 163 tot en met 165. 

54 Prismanummer 103447/12.B949 
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regionale ICT + algemene regionale kosten), de “overige landelijke kosten”(= kosten 

landelijke ICT systemen + overige landelijke kosten). De totale kosten worden in de 

berekening van deze indicator gedefinieerd als de totale kosten exclusief FLO/FLP. Voor 

2011 volgt uit de berekening: € 19.677.000 /  € 139.229.000 = 14,1%. 

 

5. Proces beroepsorganisatie: het percentage kosten beroepsorganisatie ten opzichte van de 

totale kosten 

De kosten beroepsorganisatie is de som van de kosten NLc, de kosten RLc en de kosten 

van opleidingen STODEL. De totale kosten worden in de berekening van deze indicator 

gedefinieerd als de totale kosten exclusief FLO/FLP. Voor 2011 volgt uit de berekening: 

€ 3.508.000 /  € 139.229.000 = 2,5%. 

 

137. In onderstaande tabel worden de uitkomsten per indicator voor het jaar 2011 

vergeleken met de uitkomsten van de berekeningen op basis van het tariefvoorstel 

2009 en het (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010. Zo ontstaat een beeld van de 

ontwikkeling van de efficiëntie-indicatoren.  

 

 Tariefvoorste

l 2009 

(Bijgesteld) 

Tariefvoorstel 2010 

Tariefvoorstel 

2011 

1. Totale proces (kosten per 

loodsverrichting) 

€ 1.369 * ) € 1.534 * ) € 1.554 

2. Primaire proces (% directe uren) 26,5%  24,3%  26,2%  

3. Secundaire proces (kosten per 

loodsverrichting) 

€ 417 € 443 € 476 

4. Proces Overhead (% overheadkosten) 13,5% *) 15,0% *) 14,1% 

5. Proces Beroepsorganisatie (% kosten 

beroepsorganisatie) 

2,6% *) 2,2% *) 2,5% 

* ) Herberekend uit tariefvoorstel 2009 en (bijgesteld) Tariefvoorstel 2010 naar aanleiding van 

aangepaste definitie indicator 

 

138. In de voorgaande tabel is, geen rekening houdende met de inflatie, te zien dat de 

waarden voor elk van de indicatoren in 2011 zijn verslechterd ten opzichte van het 

Tariefvoorstel 2009 (met uitzondering van het proces Beroepsorganisatie). Immers, 

de kostprijs van een gemiddelde loodsverrichting gaat omhoog, het aandeel van de 

directe uren neemt af (dus het aandeel indirecte uren stijgt), de kosten van het 

beloodsen en plannen worden per loodsreis hoger en het percentage overhead ten 

opzichte van de totale kosten neemt toe. De Raad concludeert dat dit kan duiden op 

een verslechtering van de efficiëntie van de NLc. 

 

                                                           
55 Lopend prijspeil. 
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139. In het Tarievenbesluit 2010 heeft de Raad, na toetsing van de kosten van de 

beschikbaarheidsuren aan het criterium van de meest efficiënte werkwijze, een korting 

opgelegd. Zoals door de Raad is geschetst in paragraaf 2.4 van dit besluit, heeft het CBb in 

zijn uitspraak van 6 december 2010 inzake het Tariefbesluit 2010 (kenmerk AWB 10/260)56 

een oordeel geveld over het onderzoek dat de Raad heeft gedaan naar de kosten van 

beschikbaarheidsuren, welk onderzoek de basis was voor de opgelegde korting. Naar het 

oordeel van het CBb was dat onderzoek onvoldoende en de opgelegde korting derhalve 

onvoldoende gemotiveerd. Dit was reden voor het CBb om het Tarievenbesluit 2010 op dit 

onderdeel te vernietigen. Het CBb geeft de NMa echter uitdrukkelijk de mogelijkheid om de 

door haar opgelegde korting te handhaven, mits de Raad daar – na een onderzoek dat 

gezamenlijk met het Loodswezen uitgevoerd zal worden -  een betere motivering aan ten 

grondslag kan leggen. 

140. Hoewel de NMa in 2010, in het kader van de tarievenvaststelling voor 2011, onderzoek heeft 

gedaan naar de efficiency van de kosten van de beschikbaarheidsuren, is zij, ten gevolge van 

het feit dat de CBb-uitspraak zo laat in 2010 is gegeven, niet in staat om thans een oordeel 

over de efficiency van de kosten van de beschikbaarheidsuren van het Loodswezen te geven 

dat voldoet aan de maatstaven die het CBb blijkens zijn uitspraak van 6 december 2010 

inzake het Tariefbesluit 2010 hanteert. Dit brengt met zich mee dat de Raad, in deze 

bijzondere situatie, en uitdrukkelijk slechts in het kader van de vaststelling van de tarieven 

voor 2011, geen andere keuze heeft dan het Tariefvoorstel 2011 van de NLc op dit onderdeel 

te volgen.  

 

Reis- en wachturen 

141. Reis- en wachturen bestaan uit de reisuren woon/werk en de uren die registerloodsen 

reizen en wachten tussen activiteiten. 

 

142. Het primaire product van de NLc is het loodsen van schepen. Met de loodsinzet 

samenhangende uren zijn onder andere reis- en wachturen. Deze indirecte uren zijn 

ondersteunend aan de directe loodsuren. De meest efficiënte werkwijze brengt met 

zich mee dat er niet meer indirecte uren ingezet worden dan nodig is voor de 

ondersteuning van het primaire proces, het loodsen. Naar het oordeel van de Raad zal, 

om minimaal eenzelfde niveau van efficiëntie te behalen, het aantal reis- en wachturen 

ten opzichte van het aantal directe loodsuren ook maximaal in dezelfde orde van 

grootte moeten liggen als in 2003 en in 2008. Voor 2011 is het aantal geraamde reis- 

en wachturen ten opzichte van het aantal geraamde directe loodsuren slechts een 

fractie hoger dan voor 2008. In 2003 en 2008 was deze verhouding 0,74 respectievelijk 

                                                           
56 CBb 6 december 2010, LJN: BO6669.
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0,79. Voor 2011 is deze verhouding geraamd op 0,80. In het (bijgesteld) Tariefvoorstel 

2010 was deze verhouding eveneens 0,80. 

 

143. In het Tariefbesluit 201057 heeft de Raad geoordeeld dat de verhoudingen voor de reis- 

en wachturen in 2008 en 2010 in dezelfde orde van grootte liggen (een verschil van 

0,01). Op grond van deze constatering dat de verhoudingen voor de reis- en 

wachturen in 2008 en 2010 in dezelfde orde van grootte liggen, zag de Raad destijds 

geen aanleiding om te oordelen dat het (bijgesteld) tariefvoorstel wat betreft het aantal 

geraamde reis- en wachturen in onvoldoende mate bij zou dragen aan het bereiken 

van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en productiviteit en kwaliteit van 

de loodsdienstverlening. Voor 2011 is - voor wat betreft de reis- en wachturen - sprake 

van een gelijke situatie als in 2010 en derhalve komt de Raad voor het jaar 2011 tot een 

gelijkluidend oordeel. 

 

Conclusie primair proces 

144. Conclusie ten aanzien van het primair proces is dat de Raad geen aanleiding ziet om 

in afwijking vast te stellen van het Tariefvoorstel. 

 

 

 

145. In onderstaande tabel is een overzicht van de kostenontwikkeling van het secundaire 

proces opgenomen. 

 

 Tariefvoorstel 

2009 

(Bijgesteld) 

Tariefvoorstel 

2010 

Tarief-

voorstel  

2011 

Totaal kosten (€ mln.) 

Kosten per 

loodsverrichting in € 

 

40,1 

417  

37,6 

443 

42,7 

477 

NB: voor de vergelijkbaarheid over alle jaren is de indicator inclusief  afschrijvingskosten, maar 

exclusief vermogensvergoeding weergegeven.    

 

146. Het secundaire proces betreft het proces dat ervoor zorgt dat de registerloods tijdig op 

de juiste plaats is, oftewel het “beloodsen” en plannen. De totale kosten van 

beloodsen en plannen zijn de som van de “kosten vaartuigen”, de “kosten technische 

dienst” , de “kosten ligplaatsen”, de “kosten bemanning vaartuigen”, de “kosten 

helikopter” , de “kosten planning” en de “overige vervoerskosten” verminderd met de 
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“opbrengsten vervoer van personen en goederen”. Voor 2011 is in het tariefvoorstel 

een bedrag van 

 € 42.677.000 opgenomen voor de totale kosten van beloodsen en plannen. Per 

geraamde loodsverrichting komt dit neer op € 42.677.000 /  € 89.531 = € 477 per 

loodsverrichting.  

 

147. In het bijgesteld tariefvoorstel voor 2010 is een totaal bedrag van € 37.597.000 

opgenomen voor het secundaire proces. Per loodsverrichting komt dit neer op  

 € 37.597.000 /  € 84.847 reizen = € 443. De kosten van het secundaire proces zijn dus 

per geraamde loodsverrichting gestegen met € 33 (7,4%) en in totaal met € 5.080.000 

(13,5%). 

 

148. De stijging van 13,5% van de totale kosten van beloodsen en plannen lijkt op het eerste 

gezicht een onevenredig grote stijging tegen de achtergrond van de stijging van het 

geraamde aantal loodsverrichtingen met 5,5%. Redelijkerwijs is te verwachten dat de - 

voor inflatie gecorrigeerde - kosten van beloodsen en plannen op een vergelijkbaar 

niveau meebewegen met het aantal loodsverrichtingen.  

 

149. Opvallend is voorts dat binnen de totale kosten van het beloodsingsproces de kosten 

van vaartuigen sterk zijn gestegen van circa 8,8 miljoen tot circa 11,6 miljoen euro. Dat 

wil zeggen een stijging van bijna 32%. De kosten van vaartuigen bestaan uit 

afschrijvingen, overige vaste kosten, onderhoudskosten en variabele exploitatiekosten 

(brandstofkosten). De geraamde stijgingen zijn als volgt: 

 

Tabel: Geraamde kostenstijgingen van vaartuigen  

 

 Kosten 2010 ‘) Kosten 2011 ‘) Stijging ‘) Stijging 

(procentueel)  

Afschrijving 

Overige vaste kosten 

Onderhoud 

Variabele 

exploitatiekosten 

(brandstof) 

 

Totaal  

€ 2.429 

€ 380 

€ 3.456 

€ 2.570 

 

 

 

€ 8.835 

€ 2.852 

€ 392 

€ 4.787 

€ 3.613 

 

 

 

€ 11.644 

€ 423 

€ 11 

€ 1.332 

€ 1.044 

 

 

 

€ 2.809 

17,4% 

2,9% 

38,5% 

40,6% 

 

 

 

31,8% 

In 1000, bron: Tariefvoorstel 2011, juli 2010.  

 

De geraamde stijgingen van onderhoud- en variabele exploitatiekosten veroorzaken in 

belangrijke mate de genoemde stijging van de totale kosten van vaartuigen.  
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150. Voor het egaliseren van de kosten van het groot onderhoud is per type vaartuig een 

onderhoudsvoorziening gevormd. De opbouw en dotatie aan de voorziening is vooraf 

voor een aantal jaren opgesteld. Gebleken is dat de frequentie en de kosten van de 

onderhoudsbeurten onjuist (te laag) ingeschat waren. 

 

151. De stijging van de totale kosten van beloodsen en plannen en de stijging van de 

kosten van vaartuigen zijn voor de Raad aanleiding geweest de NLc schriftelijk om 

nadere informatie te vragen. In een brief van de NLc d.d. 15 september 2010 is deze 

informatie verstrekt58. Er zijn verschillende oorzaken van de waargenomen 

kostenstijgingen. Deze liggen deels buiten de invloedssfeer van de NLc (zoals 

afschrijvingskosten van vaartuigen). Een deel van de vloot nadert het einde van de 

technische levensduur waardoor de kosten van onderhoud stijgen. Deze 

kostenstijgingen zijn hoger dan de vrijval uit de voorziening kan dekken. De verstrekte 

informatie geeft de Raad geen aanleiding verder onderzoek te verrichten. 

 

Conclusie secundair proces. 

152. De door de NLc aan Raad verstrekte informatie geeft de Raad geen aanleiding 

 verder onderzoek te verrichten. Conclusie ten aanzien van het secundair proces is dat 

de Raad geen aanleiding ziet om in afwijking vast te stellen van het voorstel. 

 

4.7.4  Onderzoek naar het ondersteunend proces (overhead) 

 

153. In het Tarievenbesluit 2010 heeft de Raad, na toetsing van de kosten van het 

ondersteunend proces aan het criterium van de meest efficiënte werkwijze, een korting 

opgelegd. Zoals door de Raad is geschetst in paragraaf 2.4. van dit besluit, heeft het 

CBb in haar uitspraak van 6 december 2010 (kenmerk AWB 10/260) een oordeel 

geveld over het onderzoek dat de Raad heeft gedaan naar de overheadkosten, welk 

onderzoek de basis was voor de opgelegde korting. Naar het oordeel van het CBb was 

dat onderzoek onvoldoende en de opgelegde korting derhalve onvoldoende 

gemotiveerd. Dit was reden voor het CBb om het Tarievenbesluit 2010 op dit 

onderdeel te vernietigen. Het CBb geeft de NMa echter uitdrukkelijk de mogelijkheid 

om de door haar opgelegde korting te handhaven, mits de Raad daaraan een betere 

motivering ten grondslag kan leggen. Zoals reeds in paragraaf 2.4 is aangegeven, zal 

de Raad daartoe in 2011 inzake het Tarievenbesluit 2010 een nieuw besluit nemen. 

 

Conclusie ondersteunend proces 

153. Hoewel de NMa in 2010, in het kader van de tarievenvaststelling voor 2011, nieuw 

onderzoek heeft gedaan naar de efficiency van de overheadkosten van het Loodswezen, 

is zij, ten gevolge van het feit dat de CBb-uitspraak zo laat in 2010 is gegeven, niet in 

staat om thans een oordeel over de efficiency van de overheadkosten van het 

                                                           
58 Kenmerk NLC/EvD/WD/3265. 
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Loodswezen te geven dat voldoet aan de maatstaven die het CBb blijkens de uitspraak 

van 6 december 2010 inzake het Tariefbesluit 2010 hanteert. Dit brengt met zich mee dat 

de Raad, in deze bijzondere situatie, en uitdrukkelijk slechts in het kader van de 

vaststelling van de tarieven voor 2011, geen andere keuze heeft het Tariefvoorstel 2011 

van de NLc op dit onderdeel te volgen. 

 

 

154.  Op grond van de beoordeling aan de hand van artikel 27g, lid 1 sub b. ziet de Raad 

geen aanleiding om de tarieven voor dit onderdeel in afwijking van het voorstel vast te 

stellen.

 

5 

 

 

155. De Raad stelt gelet op het vorengaande, op grond van artikel 27g, eerste lid aanhef 

onder a Lw, de tarieven in afwijking van het Tariefvoorstel als volgt vast.  

 

Raming van het aantal loodsreizen 
156. In paragraaf 4.3.1 is geconcludeerd dat de raming van het aantal loodsreizen 

gebaseerd dient te zijn op de in juni 2010 gepubliceerde cijfers van het CPB. De 

effecten van deze aanpassing zijn (samengevat): 

 - een stijging van het aantal loodsreizen met 1.649; 

 - een stijging van de kosten met € 671.000 en  

 - een daling van het macro loodsgeldtarief met 1,4%. 

 

Renteverrekening over het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijke uitgevoerde 
wijzigingen in de materiële activa en investeringen in 2009. 
157. Zoals in randnummer 102 is toegelicht dient het rentebedrag over het verschil tussen 

de geraamde en de daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en 

investeringen in 2009 te worden verrekend. Deze renteverrekening is niet 

meegenomen in het Tariefvoorstel 2011 en bedraagt € 47.436 ten gunste van de 

afnemers. 
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5.2 Correctie tarieven in verband met bijzondere omstandigheden 
 

158. Op grond van artikel 29, tweede lid Lw heeft de Raad bij de vaststelling van de tarieven 

de bevoegdheid om, ambtshalve of op verzoek van de algemene raad,  correcties aan 

te brengen in verband met bijzondere omstandigheden.  

 

159. Naar de mening van de Raad doet een dergelijke bijzondere omstandigheid zich thans 

voor.  

 

160. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2011 dient de Raad rekening te houden met 

bijzondere omstandigheid dat het CBb op 6 december 2010 twee uitspraken heeft 

gedaan (zie paragraaf 2.4.). Deze uitspraken leiden ertoe dat thans voor 2009 en 2010 

is komen vast te staan dat de Raad een verkeerde methode voor de indexering van de 

arbeidsvergoeding heeft gehanteerd. Achteraf bezien heeft de Raad aldus te lage 

tarieven vastgesteld.  

 

161. Daarnaast geldt, op grond van artikel 27c, derde lid, sub a Lw, dat de 

loodsgeldtarieven kostengeoriënteerd dienen te zijn. De Raad dient aan dit gebod tot 

kostenoriëntatie te toetsen. Nu het CBb heeft geoordeeld dat de loodsgeldtarieven 

voor de jaren 2009 en 2010 te laag zijn vastgesteld, betekent dit dat in deze jaren de 

opbrengsten lager waren dan de toegestane opbrengsten (die gelijk zijn aan de 

toegestane kosten). Derhalve waren de tarieven in 2009 en 2010 niet 

kostengeoriënteerd. Thans bestaan daardoor nog steeds kosten uit de jaren 2009 en 

2010 die niet door inkomsten zijn gedekt. De verrekening die in de tarieven van 2011 

wordt verwerkt heeft tot gevolg dat ten aanzien van deze kosten, die anders in 2011 

zouden voortbestaan, aan het vereiste van kostenoriëntatie wordt voldaan. 

 
162. De verrekening van de arbeidsvergoeding van de directe loodsuren is gebaseerd op het 

verschil tussen de door NLc daadwerkelijke ontvangen vergoedingen (in 2009 en 2010) en 

de vergoedingen die de NLc op basis van de uitspraken van het CBb had mogen ontvangen. 

Dit betekent dat per direct uur en per scheepsklasse een hoger tarief van toepassing is. 

Aangezien dit besluit in het jaar 2010 genomen wordt, is voor het jaar 2011 uitgegaan van de 

directe uren conform de raming in het Tariefvoorstel (en dus niet van de werkelijke 

realisatie). De berekening van de verrekening is door NLc gespecificeerd en toegelicht59. De 

in de tarieven 2011 opgenomen verrekening over het jaar 2009 sluit aan op de Financiële 

verantwoording 2009 van het Loodswezen. De in de tarieven 2011 opgenomen verrekening 

over het jaar 2010 is te beschouwen als een voorschot. Het verschil tussen de definitieve 

berekening en dit voorschot zal meegenomen worden in het Tariefvoorstel 2012. 

 

 

                                                           
59 Prismanummer 103451/61. 
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163. De in de tarieven 2011 opgenomen verrekeningen naar aanleiding van de uitspraak van het 

CBb is als volgt gespecificeerd (x € 1000): 

 

Te weinig ontvangen arbeidsvergoeding 2009 1.952 

Idem rentevergoeding (2,5% over twee jaar, 2009 - 2011) 99 

Te weinig ontvangen arbeidsvergoeding 2010 2.539 

Idem rentevergoeding 2010 (2,5% over één jaar, 2010 - 2011) 63 

TOTAAL 4.653 

NB: De rentevergoeding is – conform de verrekening van materiële activa en investeringen – 

gebaseerd op de wettelijke heffingsrente 

 

5.3 Vaststelling van de tarieven 
 

164. In het hiernavolgende stelt de Raad vast: 

- ingevolge artikel 27f, eerste lid, Lw juncto artikel 4.14 Bmr: de loodsgeldtarieven 

per zeehavengebied; 

- ingevolge artikel 4.15 Bmr: het schema voor de frequentiekorting; 

- ingevolge artikel 4.12 Bmr: de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening 

te brengen tarief in verband met bijzondere loodsreizen; 

 

5.4 De loodsgeldtarieven per zeehavengebied  

 

Zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven 

165. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven worden door de 

Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1a bij dit besluit. Deze bijlage maakt 

deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het 

zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven voor het kalenderjaar 2011. 

 

Zeehavengebied Harlingen/Terschelling 

166. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Harlingen/Terschelling worden door de 

Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1b bij dit besluit. Deze bijlage maakt 

deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het 

zeehavengebied Harlingen/Terschelling voor het kalenderjaar 2011. 

 

Zeehavengebied Den Helder 

167. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Den Helder worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1c bij dit besluit. Deze bijlage maakt deel uit 

van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het zeehavengebied Den 

Helder voor het kalenderjaar 2011. 
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Zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden 

168. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden worden door de 

Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1d bij dit besluit. Deze bijlage maakt 

deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het 

zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden voor het kalenderjaar 2011. 

 

Zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond 

169. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond worden door de 

Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1e bij dit besluit. Deze bijlage maakt 

deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het 

zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond voor het kalenderjaar 2011. 

 

Zeehavengebied Scheldemonden (wethavens) 

170. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Scheldemonden (wethavens) worden 

door de Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage 1f bij dit besluit. Deze bijlage 

maakt deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van het tarief voor het 

zeehavengebied Scheldemonden (wethavens) voor het kalenderjaar 2011. 

 

5.5 Het schema voor de frequentiekorting  

 

171. Ingevolge artikel 4.15 Bmr stelt de Raad tevens het schema voor de frequentiekorting 

vast. 

 

172. De Raad stelt de frequentiekorting vast conform het “Voorstel voor de 

loodsgeldtarieven 2011 van het Nederlandse Loodswezen” d.d. 12 juli 2010. Het 

schema voor de frequentiekorting voor bijzondere loodsreizen is opgenomen in bijlage 

10.g van het Tariefvoorstel. Deze zelfde tabel is als bijlage 1g opgenomen bij dit 

besluit. De tabel in deze bijlage maakt deel uit van dit besluit en geldt als de 

vaststelling van de frequentiekorting voor het kalenderjaar 2010. 

 

5.6 De verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief 
 in verband met bijzondere loodsreizen 

 

173. Ingevolge artikel 4.12, eerste lid, Bmr stelt de Raad tevens de correctiefactor vast voor 

bijzondere loodsreizen. 

 

174. De Raad stelt de factor voor bijzondere loodsreizen vast conform het “Voorstel voor 

de loodsgeldtarieven 2011 van het Nederlandse Loodswezen” d.d. 12 juli 2010. Het 

overzicht voor de verhogings- en verlagingsfactor voor bijzondere loodsreizen is 

opgenomen in bijlage 10.h van het Tariefvoorstel. Deze zelfde tabel is als bijlage 1h 
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opgenomen bij dit besluit. De tabel in deze bijlage maakt deel uit van dit besluit en 

geldt als de vaststelling van de factor voor bijzondere loodsreizen voor het 

kalenderjaar 2011. 

5.7 De loodsvergoedingen  

 

175. Ingevolge artikel 4.19 en artikel 4.20 Bmr stelt de Raad tevens de loodsvergoedingen 

vast. 

 

176. De Raad stelt de loodsvergoedingen vast conform het “Voorstel voor de 

loodsgeldtarieven 2011 van het Nederlandse Loodswezen” d.d. 12 juli 2010. Het 

overzicht van de loodsvergoedingen is opgenomen in bijlage 10.i van het 

Tariefvoorstel. Deze zelfde tabel is als bijlage 1i opgenomen bij dit besluit. De tabel in 

deze bijlage maakt deel uit van dit besluit en geldt als de vaststelling van de 

loodsvergoedingen voor het kalenderjaar 2011. 
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177. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besluit, gelet op het 

voorgaande, om op basis van de artikelen 27f, eerste lid, en 27g van de Loodsenwet en 

de artikelen 4.12, 4.14, 4.15, eerste lid, 4.19 en 4.20 van het Besluit markttoezicht 

registerloodsen voor het kalenderjaar 2011 de volgende tarieven vast te stellen: 

a. de Z- en B-tarieven per zeehavengebied als opgenomen in bijlage 1a tot en met 1f 

bij dit besluit; 

b. het schema voor de frequentiekorting als opgenomen in bijlage 1g bij dit besluit; 

c. de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in 

verband met bijzondere loodsreizen als opgenomen in bijlage 1h bij dit besluit; 

d. de loodsvergoedingen als opgenomen in bijlage 1i bij dit besluit. 

 

 

Den Haag, 

 

Datum:  27 december 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

w.g.  

 

F.J.H. Don 

Lid van de Raad van Bestuur 

 

 
 
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 Raad van Bestuur 

van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, 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 Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen 

met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. 
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