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Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het 

bezwaar van de Nederlandse loodsencorporatie en zes anderen tegen het besluit als 

bedoeld in de artikelen 27f, eerste lid, en 27g van de Loodsenwet van 13 december 2011 tot 

vaststelling van de loodsgeldtarieven voor het jaar 2012.  

 

 

I. Verloop van de procedure 

 

1. Bij besluit van 13 december 2011, nummer 103747/95, bekend gemaakt op 20 december 2011,1 

heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) de 

loodsgeldtarieven voor het jaar 2012 als bedoeld in de artikelen 27f, eerste lid, en 27g van de 

Loodsenwet (hierna: Lw) vastgesteld (hierna: het Tariefbesluit 2012). 

 

2. Tegen het Tariefbesluit 2012 is op 23 januari 2012 pro forma bezwaar gemaakt door: 

- De Nederlandse loodsencorporatie, gevestigd te Rotterdam; 

- De algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie;  

- De regionale loodsencorporatie Noord, gevestigd te Delfzijl; 

- De regionale loodsencorporatie Amsterdam-IJmond, gevestigd te IJmuiden; 

- De regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond, gevestigd te Rotterdam; 

- De regionale loodsencorporatie Scheldemonden, gevestigd te Vlissingen; en 

- Nederlands Loodswezen B.V., gevestigd te Rotterdam. 

Deze bezwaarmakers zullen hierna kortheidshalve worden aangeduid als: het Loodswezen. 

Op 15 februari 2012 heeft het Loodswezen de gronden van zijn bezwaar aangevuld. 

 

3. Het Loodswezen heeft aangegeven af te zien van een hoorzitting. 

 

 

 

 

                                                           
1 Stcrt. 20 december 2011, nr. 23547. 
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II. Bezwaren 

 

4. Het Loodswezen voert in bezwaar – kort en zakelijk weergegeven – het volgende aan. 

 

Actualisering tariefvoorstel 

5. Het Loodswezen is van mening dat de NMa ten onrechte het beroep van het Loodswezen 

op bijzondere omstandigheden van de hand heeft gewezen. Dit in verband met de 

verslechterde economische vooruitzichten ten tijde van de behandeling van het 

tariefvoorstel van het Loodswezen. De NMa heeft slechts toegestaan dat het tariefvoorstel 

werd aangepast aan de hand van de ramingen van het Centraal planbureau (hierna: CPb) 

van september 2011 en niet meer aan de cijfers van het CPb van december 2012. Het 

Loodswezen acht dit onaanvaardbaar, nu het gaat om een aanmerkelijke verslechtering van 

de economische vooruitzichten. Als gevolg daarvan zou het aantal te verwachten 

loodsreizen aanmerkelijk lager uitvallen. Met het oog op de wettelijke systematiek dient dit 

te leiden tot hogere tarieven. Naar het oordeel van het Loodswezen had de NMa rekening 

moeten houden met de meest recente economische voorspellingen. Dat de NMa dit op 

geen enkele wijze heeft gedaan, acht het Loodswezen in hoge mate onzorgvuldig. 

 

Aanpassing raming arbeidsvergoeding 

6. Tegelijkertijd heeft de NMa een aantal aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de 

raming van de arbeidsvergoeding vanwege onjuistheden in het tariefvoorstel. Naar het 

oordeel van het Loodswezen biedt artikel 27g Lw geen ruimte voor de door de NMa verrichte 

aanpassing. Aanpassing is slechts mogelijk als sprake is van bijzondere omstandigheden of 

in het geval een tariefvoorstel niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Het voorstel was 

echter gebaseerd op het kostentoerekeningsysteem (hierna KTS)en voldeed aan alle 

wettelijke vereisten. Het Loodswezen wijst op het onderscheid in het KTS tussen directe en 

indirecte uren en zet uiteen hoe op basis van het KTS het tariefvoorstel wordt ingericht. Het 

gaat daarbij volgens de loodsen niet om een systeem waarbij op het uur nauwkeurig wordt 

aangesloten bij de werkelijke reistijden maar om een rekenmethodiek om de uren te 

verdelen en te komen tot een macro standaard kostprijs die de basis vormt voor macro 

tarieven. 

 

7. Volgens het Loodswezen heeft de NMa bij de beoordeling van het tariefvoorstel ten 

onrechte alle elementen van de ramingen afzonderlijk getoetst. Op basis van een 

indringende toetsing heeft de NMa geconcludeerd dat de ramingen voor bepaalde soorten 

uren te hoog was. Zo komt de NMa tot volgende het loodswezen ten onrechte de conclusie 

dat een correctie van 20391 uur moet plaatsvinden ten aanzien van loodsen die de 

loodsdienstleiding (hierna LDL) verzorgen. De NMa gaat daarbij volgens het loodswezen 

selectief te werk: alleen onderdelen die tot lagere tarieven leiden worden gecorrigeerd. 

Aanpassingen die tot hogere tarieven zouden leiden vinden niet plaats. De NMa zou uit het 
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oog hebben verloren dat het Loodswezen zijn tariefvoorstellen niet baseert op absolute 

cijfers maar op ramingen. In de visie van het Loodswezen zijn verfijningen weliswaar 

mogelijk maar leiden deze niet tot een beter tariefvoorstel. 

 

8. De combinatie van het niet rekening houden met de verslechterde economische 

vooruitzichten en de aanpassing van het aantal geraamde arbeidsuren leidt volgens het 

Loodswezen tot tarieven die voor 2012 niet kostendekkend kunnen zijn. Het loodswezen 

acht dit op zijn minst genomen bedenkelijk. 

 

Onjuiste WACC 

9. Het Loodswezen wijst op de vernietiging van het besluit van de Raad van 30 september 

2008  door de rechtbank te Rotterdam op 20 januari 2011. Bij dit besluit zijn de bezwaren 

van het Loodswezen tegen het besluit van 14 april 20082, waarbij de vermogenskostenvoet is 

vastgesteld als bedoeld in artikel 2.9, zesde lid, van het Besluit markttoezicht 

registerloodsen, ongegrond verklaard.3 Daarmee staat naar de mening van het Loodswezen 

vast dat een onjuiste vermogenskostenvoet ten grondslag ligt aan het tariefbesluit 2011. Het 

besluit moet om die reden worden herzien. 

 

Subsidiair: correctie compensatie-uren te hoog 

10. Het loodswezen acht de correcties die de NMa heeft doorgevoerd in het tariefbesluit 2012 

ten aanzien van de verlofuren onjuist. Op basis van een eigen berekening komst de NMa tot 

de conclusie dat het door het Loodswezen geraamde aantal verlofuren moet worden 

vermeerderd met 40.669 uur. De NMa is er daarbij echter aan voorbij gegaan dat een deel 

van het opgebouwde compensatieverlof wordt uitbetaald. Indien een correctie op de 

verlofuren wordt toegepast, dienen de uitbetaalde verloofuren daarvan te worden 

afgetrokken. De correctie van EUR 1.480.000 had derhalve EUR 676.000 uur lager moeten 

uitvallen. Dit betreft een correctie van 22.080 verlofuren ten opzichte van de door de NMa 

berekende 40.669 uur. 

 

Subsidiair: Scheldevaart 

11. Het Loodswezen stelt voorts dat de NMa, evenals in 2010, geen rekening houdt met de 

systematiek die wordt gevoegd voor de Scheldevaart. Dit punt ligt inmiddels voor bij het 

CBb in het beroep tegen het tariefbesluit 2010. Het standpunt van het Loodswezen is in die 

procedure al voldoende toegelicht. Een verdere toelichting blijft daarom hier achterwege. 

 

 

 

                                                           
2 Besluit van 14 april 2008, kenmerk 200101/14.BT763. 
3 Besluit van 30 september 2008, kenmerk 200108/27. 
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III. Beoordeling 

 

III.1 Inleiding 

 

12. In het navolgende gaat de Raad in op de bezwaren van het Loodswezen. Daarbij zal zoveel 

mogelijk de volgorde van het bezwaarschrift worden aangehouden. 

 

13. De Raad beoordeelt hierna opnieuw en in het licht van de bezwaargronden van het 

Loodswezen of het tariefvoorstel voldoet aan de eisen die daaraan ingevolge artikel 27g, 

eerste lid, aanhef en onder a worden gesteld. Voor wat betreft de eisen die aan het 

tariefvoorstel moeten worden gesteld, verwijst deze bepaling naar de artikelen 27c tot en 

met 27e Lw. 

 

III.2 Actualisering tariefvoorstel 

 

14. Het standpunt van het Loodswezen met betrekking tot de actualisering van het 

tariefvoorstel komt er op neer dat het Loodswezen tariefvoorstellen wil kunnen actualiseren 

tot en met de decembercijfers van het CPB. 

 

15. Nadat het Tariefbesluit 2012 door de Raad is vastgesteld is op verschillende momenten 

gesproken tussen het Loodswezen en NMa over de CPB-cijfers die de grondslag vormen 

voor het Tariefvoorstel. Deze gesprekken hebben ondermeer plaatsgevonden in het kader 

van de evaluatie van het proces waarlangs het tariefbesluit 2012 is vastgesteld. Daarnaast  

heeft met het Loodswezen nader overleg plaatsgevonden in het kader van het 

beoordelingskader voor tariefvoorstellen van het Loodswezen. Dit beoordelingskader en het 

overleg daarover zijn een uitvloeisel van de uitspraak van 6 december 2010 van het CBb met 

betrekking tot het besluit in zake de Loodsgeldtarieven voor het jaar 2010.4 Het 

beoordelingskader is vastgesteld door de Raad in zijn vergadering van 15 mei 2012. Daarna 

is het beoordelingskader door de NMa openbaar gemaakt via de website.5 

 

16. In het kader van het genoemde  overleg hebben het Loodswezen en de NMa 

overeenstemming bereikt over actualisering van de tariefvoorstellen tot en met de cijfers van 

het CPb van september van elk jaar. Het Loodswezen heeft ingestemd om dit uitgangspunt 

ook te hanteren voor de vaststelling in bezwaar van de tarieven voor 2012. Het standpunt, 

                                                           
4 CBb 6 december 2010, LJN BO6669. 
5 www.nma.nl > vervoer > Loodsen > overzicht loodsendocumenten > tarieven > Beoordelingskader meest 

efficiënte werkwijze registerloodsen.  
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zoals dat in het bezwaarschrift wordt ingenomen, is derhalve thans door het Loodswezen 

verlaten. 

 

17. Gelet hierop kan het bezwaar geen doelt treffen. Het wordt mitsdien ongegrond verklaard. 

 

III.3 Raming arbeidsvergoeding 

 

18. Hierna gaat de Raad in op de bezwaren van het Loodswezen met betrekking tot de raming 

van de arbeidsvergoeding. Hierbij worden zowel de bezwaren die het Loodswezen primair 

heeft geuit deze de door de NMa doorgevoerde aanpassingen, als de subsidiair hiertegen 

ingebrachte bezwaren behandeld. 

 

Wijze van toetsing van het tariefvoorstel 

19. Zoals in de randnummers 6 tot en met 8 hiervoor vermeld heeft het Loodswezen 

aangevoerd dat de NMa slechts van het tariefvoorstel kan afwijken als sprake is van 

bijzondere omstandigheden of in het geval een tariefvoorstel niet aan de wettelijke vereisten 

voldoet. Het Loodswezen voert aan dat de NMa het tariefvoorstel echter voldeed aan het 

tariefvoorstel en aan de wettelijke eisen. Het Loodswezen stelt zich daarmee kennelijk op 

het standpunt dat er geen reden was om af te wijken van het tariefvoorstel. De Raad 

overweegt hieromtrent als volgt.  

 

20. De wetgever heeft de Raad in artikel 27g, eerste lid, onder a, Loodsenwet de mogelijkheid 

gegeven om van het tarief tariefvoorstel af te wijken indien dit voorstel niet voldoet aan de 

wettelijke eisen zoals neergelegd in de artikelen 27c tot en met 27e Loodsenwet gestelde 

eisen. In de  Memorie van Toelichting wordt dienaangaande opgemerkt: 

 

De raad van bestuur toetst na ontvangst van de tariefvoorstellen of de voorstellen 

overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde tot stand zijn gekomen en op de 

juiste wijze en met gebruikmaking van de correcte cijfers zijn ingericht, onderbouwd en 

berekend. Indien dit niet het geval is stelt de raad van bestuur zonodig de tarieven in 

afwijking van het voorstel vast6. 

 

21. De Raad heeft in het Tariefbesluit 2012 niet anders gedaan dan wat de wetgever ook heeft 

bedoeld. De berekeningen van het Loodswezen zijn getoetst ten einde vast te stellen of deze 

op de correcte cijfers berusten.  

 

Korting Loodsdienstleiders  

                                                           
6 Kamerstukken II 2006 – 2007, 30 913, nr. 3, p. 27. 
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22. Wat betreft de korting voor de beschikbaarheidsuren voor de LDL wijst de Raad er op dat 

hier niet alleen de rekenkundige juistheid van de urenberekening is bekeken, maar ook de 

vraag of met de beschikbaarheidsuren die aan de LDL werden toegerekend ook aan het KTS 

werd voldaan. In het KTS wordt onder beschikbaarheid immers verstaan: de uren waarin de 

registerloods thuis beschikbaar (oproepbaar) is in afwachting van zijn inzet voor een te 

loodsen schip.7  

 

23. Door de Raad is onderzocht of de LDL daadwerkelijk worden ingezet in de uren dat zijn 

beschikbaar zouden zijn. Desgevraagd heeft het Loodswezen in eerste instantie  verklaard 

dat dit nooit voorkwam.8 In tweede instantie heeft het Loodswezen aangegeven dat LDL in 

de praktijk niet vaak voorkomt en dat zij, indien de NMa aanleiding ziet om deze uren te 

beschouwen als roostervrije uren, hiertegen geen bezwaar had.9  De Raad heeft op basis van 

deze informatie in het Tariefbesluit 2012 geconcludeerd dat LDL feitelijk niet beschikbaar is 

en dat de als beschikbaarheiduren aangemerkte tijd van de LDL, 20.391 uur, niet 

meegenomen kon worden in het Loodsgeldtarief. Dit leidde uiteindelijk tot een korting van 

EUR 742.232. 

 

24. In het kader van het onderzoek naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen het 

Tariefbesluit 2012 heeft het Loodswezen nieuwe informatie overlegd waaruit blijkt dat de 

LDL weldegelijk ingezet worden voor het Loodsen van schepen. De werkwijze in de regio’s 

IJmond en Rijnmond verschilt daarbij van de werkwijze in de regio Scheldemonden, in die 

zin dat in de eerste twee regio’s de inzet plaatsvindt tussen de  LDL-diensten in en in de 

laatste regio de LDL-dienst (vroegtijdig) wordt beëindigd en een andere loods LDL-taken 

gaat verrichten. Hoe dan ook, op basis van deze informatie moet de Raad concluderen dat, 

anders dan is vastgesteld in het Tariefbesluit 2012, de LDL wel beschikbaar zijn voor het 

loodsen van schepen.  

 

25. Gegeven de nieuwe informatie en de daaraan te verbinden conclusie verklaart de Raad het 

bezwaar gegrond. Gelet hierop stelt de Raad vast dat de korting van EUR 742.232 ten 

onrechte in de berekening van de arbeidsvergoeding is meegenomen. 

 

Korting compensatieverlof 

26. In het tariefbesluit 2012 heeft de Raad vastgesteld dat het Loodswezen voor 2012 42.853 uur 

extra capaciteit geraamd. Gelet op de regionale werkafspraken wordt hierover 

compensatieverlof toegekend. De Raad heeft vastgesteld dat het Loodswezen hiermee niet 

volledig rekening heeft gehouden in het tariefvoorstel.  

                                                           
7 KTS, pag. 47. 
8 Zie het verslag van 2 november 2011. 
9 Zie de brief van 9 november 2011. 
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27. Op grond van de regionale werkafspraken concludeerde de Raad in het Tariefbesluit 2012 

dat tegenover de genoemde uren extra capaciteit een naar verhouding groter aantal uren 

compensatieverlof staat.  Aan de hand van de realisatie 2010 heeft de Raad berekend dat het 

gaat  om 56.109 uur. De Raad heeft vastgesteld dat daarvan 15.440 uur reeds in het 

tariefvoorstel is verwerkt. De overige uren, dat wil zeggen 40.669 uur, zijn door de Raad in 

het Tariefbesluit 2012 als verlofuren meegenomen in de berekening van de 

arbeidsvergoeding. 

 

28. Het Loodswezen heeft in zijn bezwaarschrift aangegeven dat een deel van het 

(compensatie)verlof wordt uitbetaald. Het Loodswezen kan daarbij administratief geen 

onderscheid maken tussen de uitbetaling van het reguliere verlof en de uitbetaling van 

compensatieverlof. Het afkopen van verlof tegoed leidt tot een hogere beschikbaarheid. 

Immers, door de afkoop van uren zullen registerloodsen minder verlof kunnen genieten en 

dus in beginsel langer beschikbaar zijn voor het loodsen van schepen. Gelet hierop houdt de 

Raad, overeenkomstig overleg hierover met het Loodswezen, in de berekening van de 

arbeidsvergoeding hier dan ook rekening mee en baseert de afkoop op de realisatie 2010. In 

dat jaar betrof het 18.589 uur die in mindering moeten worden gebracht op de uren 

(compensatie)verlof. 

 

29. Het voorgaande brengt met zich dat de Raad bij het bepalen van het aantal inzetbare uren 

uitgaat van 56.109 uur compensatieverlof. Daarop wordt 15.440 uur in mindering gebracht, 

omdat dit compensatieverlof betreft waarmee het Loodswezen in haar berekening van het 

aantal verlofuren al rekening heeft gehouden. Verder wordt rekening gehouden met de 

afkoop van 18.589 uur (compensatie)verlof. Dit betekent dat de door het Loodswezen in het 

Tariefvoorstel 2012 geraamde verlofuren moeten worden vermeerderd met 22.080 uur. 

 

30. Binnen de systematiek waarmee, overeenkomstig het kostentoerekeningsysteem van het 

Loodswezen, de kosten voor de inzet van loodsen wordt berekend lijkt een hoger aantal 

verlofuren tot een overeenkomstig lager aantal inzetbare uren. Een lager aantal inzetbare 

uren leidt, bij een gelijkblijvend aantal directe uren, IPL-uren en reis- en wachturen, tot een 

overeenkomstig lager aantal beschikbaarheidsuren. Dit betekent dat gelet op de voorgaande 

berekening het aantal beschikbaarheidsuren ten opzichte van het tariefvoorstel met 22.080 

uur moet worden verlaagd. Dit leidt tot een correctie compensatieverlof van EUR 803.712. 

Nu in het Tariefbesluit 2012 gerekend is met een correctie compensatieverlof van  

EUR 1.480.352, verklaart de Raad het bezwaar gegrond. Ten opzichte van het Tariefbesluit 

2012 leidt de correctie tot 18.589 extra beschikbaarheidsuren (kosten: 18.589 x EUR 36,40 = 

EUR 676.640). 
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III.4 De vermogenskostenvoet 

 

31. Het Loodswezen stelt dat aan het tariefbesluit 2011 een onjuiste vermogenskostenvoet ten 

grondslag ligt. 

 

32. Dit bezwaar moet gegrond worden verklaard. Met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam 

van 20 januari 2011 is komen vast te staan dat het WACC-percentage van 11,1%, zoals dat bij 

het besluit van 14 april 200810 is vastgesteld, en bij beslissing op bezwaar van 30 september 

200811 in stand is gelaten, onvoldoende onderbouwd is. 

 

33. Inmiddels heeft de Raad bij besluit van 10 juli 2012 een nieuwe beslissing genomen met 

betrekking tot de bezwaren van het Loodswezen tegen het besluit van 14 april 2008. De 

bezwaren zijn daarbij gegrond verklaard. Het percentage van de WACC is daarbij opnieuw 

vastgesteld en bepaald op 12,26 %. De Loodsgeldtarieven 2012 zullen op basis van dit 

percentage worden aangepast.  

 

34. Deze aanpassing kan als volgt berekend worden. Voor het Tariefbesluit 2012 is de 

vermogenskostenvergoeding berekend op EUR 6.994.000.(op basis van 11,10%). Dit 

percentage wordt aangepast naar 12,26%.  Hierdoor bedraagt de 

vermogenskostenvergoeding waarmee rekening moet worden gehouden in de 

loodsgeldtarieven 2012: EUR 7.725.000 (=12,26/11,10 x 6.994.000). 

 

III.5 Scheldevaart 

 

35. De Raad volgt het Loodswezen niet in zijn bezwaren met betrekking tot de Scheldevaart. 

 

36. De hierboven gemaakte berekening van de arbeidsuren van de registerloodsen raakt de 

toerekening van uren aan de Scheldevaart niet. Conform het kostentoerekeningssysteem 

worden de kosten voor de Scheldevaart gebaseerd op de overeenkomsten die het 

Loodswezen is aangegaan met het Vlaams gewest. Op grond van deze overeenkomsten 

geldt dat de arbeidsvergoeding bepaald is op de kosten per Vlaams bruguur. Deze kosten 

worden vermenigvuldigd met de geraamde bruguren voor de Scheldevaart. De aldus 

berekende arbeidskosten voor de Scheldevaart worden vervolgens toegerekend aan de 

                                                           
10 Besluit van 14 april 2008, kenmerk 200101/14.BT763. 
11 Besluit van 30 september 2008, kenmerk 200108/27. 
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verschillende uursoorten, waaronder de beschikbaarheidsuren(zie bijlage 4b bij het 

oorspronkelijke tariefvoorstel). Deze rekenwijze is door het Loodswezen ook bevestigd.12 De 

berekening van de correctie ondergaat daardoor geen wijziging. De Raad verklaart het 

bezwaar op dit punt derhalve ongegrond. 

 

37. De Raad onderkent echter dat de toerekening aan de Scheldevaart thans voorwerp is van een 

procedure bij het CBb in het kader van het beroep tegen het Tariefbesluit 2010. De Raad zal, 

indien en voor zover het CBb de zienswijze van het Loodswezen inzake de Scheldevaart 

volgt, ambtshalve het tariefbesluit 2012 herzien op het punt van de toerekening aan de 

Scheldevaart. 

 

III.6 Conclusie 

 

38. Gelet op het bovenstaande concludeert de Raad dat de bezwaren van het Loodsenwezen 

tegen de korting op de beschikbaarheidsuren van de LDL, de korting in verband met het 

compensatieverlof en de hoogte van de vermogenskostenvergoeding gegrond zijn. Dit 

betekent dat bij de hernieuwde vaststelling van de loodsgeldtarieven 2012 rekening moet 

worden gehouden dat:  

 een verhoging van de kosten van beschikbaarheidsuren ten opzichte van het 

Tariefbesluit 2012  ten bedrage van EUR 1.418.872; 

 de vermogenskostenvergoeding moet worden vastgesteld op EUR 7.725.000 in 

plaats van EUR 6.994.000 zoals in het Tariefbesluit 2012 is opgenomen. 

 De Raad verklaart de overige bezwaren ongegrond. 

 

 

IV. Hernieuwde vaststelling van de tarieven 

 

IV.1 Inleiding 

 

39. Gelet op hetgeen in paragraaf III.6 is overwogen, is de Raad van oordeel dat de bezwaren 

van het Loodswezen deels gegrond moeten worden verklaard. Dit leidt derhalve tot een 

hernieuwde vaststelling van de Loodsgeldtarieven voor het jaar 2012. 

 

40. Hierbij merkt de Raad op dat fluctuaties in de Loodsgeldtarieven in de maritieme sector niet 

wenselijk worden geacht. Door reders en havenbedrijven is dit in het kader van de 

bezwaarprocedure tegen de Loodsgeldtarieven 2011 uitdrukkelijk naar voren gebracht.13 De 

                                                           
12 Zie dossierstuk 103747/84. 

13 Beslissing op bezwaar inzake de Loodsgeldtarieven 2011, besluit van 1 mei 2012, zaaknummer103768, 

randnummer 17. 
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Raad acht het daarom wenselijk de verschillen tussen de bij besluit van 13 december 2011 

vastgestelde tarieven en de tarieven zoals die bij deze beslissing op bezwaar opnieuw 

worden vastgesteld, te verrekenen in 2013. De verrekening zal worden opgenomen in het 

besluit inzake de Loodsgeldtarieven voor het jaar 2013. 

 

41. De hernieuwde vaststelling van de Loodsgeldtarieven voor het jaar 2012 bij deze beslissing 

op bezwaar zou tot gevolg hebben dat deze tarieven gaan gelden vanaf het moment dat dit 

besluit in werking treedt. Vanaf dat moment zouden de nieuwe tarieven door het 

Loodswezen in rekening moeten worden gebracht. Dit besluit dient daarom niet in 2012 

maar pas in 2013 in werking te treden. De Raad bepaalt daarom dat dit besluit in werking 

treedt op 1 januari 2013. 

IV.2 Tariefgrondslag 

 

42. In paragraaf III.3 is vastgesteld welke extra kosten van beschikbaarheidsuren naar het 

oordeel van de Raad in de loodsgeldtarieven 2012 kunnen worden doorberekend. Het gaat 

om een bedrag van  EUR 1.418.872 (ten opzichte van Tariefbesluit 2012). Daarnaast heeft de 

Raad in paragraaf III.4 de vermogenskostenvergoeding voor het jaar 2012 vastgesteld op 

EUR 7.725.000 

 

43. In het hiernavolgende stelt de Raad ingevolge artikel 27f, eerste lid, Lw juncto artikel 4.14 

Bmr, na heroverweging op grondslag van de bezwaren van het Loodswezen en de gebruikers 

de loodsgeldtarieven per zeehavengebied opnieuw vast. 

 

44. De macro tariefverhoging ten opzichte van de door de Raad voor 2011 vastgestelde tarieven 

(in mei 2012) bedraagt 0,69%. 

IV.3 De loodsgeldtarieven per zeehavengebied 

 

 Zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven 

45. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage a 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 2012. 

 

 Zeehavengebied Harlingen/Terschelling 

46. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Harlingen/Terschelling worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage b 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 2012. 
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 Zeehavengebied Den Helder 

47. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Den Helder worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage c 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 2012. 

 

 Zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden 

48. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage d 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 2012. 

 

 Zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond 

49. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond worden door de Raad 

vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage e 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 2012. 

 

 Zeehavengebied Scheldemonden (wethavens) 

50. De loodsgeldtarieven voor het zeehavengebied Scheldemonden (wethavens) worden door 

de Raad vastgesteld, zoals weergegeven in bijlage f 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 2012. 

IV.4  Het schema voor de frequentiekorting 

 

51. Ingevolge artikel 4.15 Bmr stelt de Raad tevens het schema voor de frequentiekorting vast. 

 

52. De Raad stelt de frequentiekorting vast overeenkomstig het voorstel van de NLc zoals dit is 

op genomen in de tabel in bijlage 2.h van de brief van 9 december 2011. Deze tabel is als 

bijlage g 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 2012. 

IV.5  De verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in verband 

 met bijzondere loodsreizen 

 

53. Ingevolge artikel 4.12, eerste lid, Bmr stelt de Raad tevens de correctiefactor vast voor 

bijzondere loodsreizen. 
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54. De Raad stelt de factor voor bijzondere loodsreizen vast overeenkomstig het voorstel van de 

NLc zoals dit is op genomen in de tabel in bijlage 2.i van de brief van 9 december 2012. 

Deze tabel is als bijlage h 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 2012. 

IV.6  De loodsvergoedingen 

 

55. Ingevolge artikel 4.19 Bmr stelt de Raad tevens de loodsvergoedingen vast. 

 

56. De Raad stelt de loodsvergoedingen vast overeenkomstig het voorstel van de Nlc zoals dit is 

op genomen in de tabel in bijlage 2.j van de brief van 9 december 2012. Deze tabel is als 

bijlage i 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 2012. 

IV.7  De betalingskorting vanwege automatische incasso 

 

57. De Raad stelt de betalingskorting vanwege automatische incasso vast overeenkomstig het 

voorstel van de Nlc zoals dit is op genomen in bijlage 2.k van de brief van  

 9 december 2012. Deze bepaling is als bijlage j opgenomen bij dit besluit. 

 

 

V. Proceskosten 

 

58. Ingevolge artikel 7:15 Awb worden de kosten die de belanghebbende in verband met de 

behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan 

uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voor zover het bestreden besluit 

wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

 

59. Gelet hierop komen de kosten van het Loodswezen voor vergoeding in aanmerking, Gelet op 

het Besluit proceskosten bestuursrecht kent de Raad aan de gebruikers een 

proceskostenvergoeding toe van EUR 437 op basis van een punt (1 punt voor het 

bezwaarschrift). De zwaarte van de ze zaak wordt daarbij aangemerkt als gemiddeld. 

 



Openbaar 

 

13                                                  Openbaar 

VI. Besluit 

 

60. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

a. verklaart het bezwaar van: 

- De Nederlandse loodsencorporatie, gevestigd te Rotterdam; 

- De algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie;  

- De regionale loodsencorporatie Noord, gevestigd te Delfzijl; 

- De regionale loodsencorporatie Amsterdam-IJmond, gevestigd te IJmuiden; 

- De regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond, gevestigd te Rotterdam; 

- De regionale loodsencorporatie Scheldemonden, gevestigd te Vlissingen; en 

- Nederlands Loodswezen B.V., gevestigd te Rotterdam,  

 gegrond voor zover het betreft de kortingen op de arbeidsvergoeding voor zover deze 

betrekking hebben op de afgekochte compensatie-uren en de uren van Loodsdienstleiders, 

gegrond voor zover deze betrekking hebben op de WACC, en voor het overige ongegrond; 

 

b. kent de bezwaarmakers een proceskostenvergoeding toe van EUR 437; 

 

c. stelt de loodsgeldtarieven als bedoeld in artikel 27a Lw opnieuw vast conform de bij dit 

besluit gevoegde bijlagen; 

 

d. bepaalt dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2013 en dat de financiële gevolgen van dit 

besluit zullen worden verrekend in het besluit inzake de Loodsgeldtarieven voor het jaar 2013. 

 

Datum:  13 juli 2012 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze: 

 

 

 

W.g. 

Chris Fonteijn  

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag 

van bekendmaking van het besluit, beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, 

postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage.  

 


