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Geachte heer Te Velthuis, 
 
In ons schrijven van 11 maart 2015 (NLC/NH/4619 - onderwerp 15.0025.40 Kostentoerekeningssysteem 
Loodswezen 2016-2018) heeft de Algemene Raad aangegeven dat het kostentoerekeningssysteem niet 
het meest geëigende document is om meerjarenafspraken aangaande de planning- en controlecyclus en 
een aantal overige zaken op te nemen en heeft zij voorgesteld de bestaande afspraken in een 
afzonderlijke brief weer te geven.  
 
In onze brief van 11 november 2015 met kenmerk NLC/NH/4752 hebben wij die afspraken weergegeven. 
Naar aanleiding van de herziene Tariefbesluiten 2014 en 2015 en de wijze waarop de verrekening van 
hieruit voortvloeiende claims plaatsvindt, heeft de ACM verzocht de afspraken rondom deze 
verrekeningen op te nemen in de brief met de meerjarenafspraken. In deze brief is dit punt toegevoegd. 
De afspraken over de punten 1 tot 5 zijn ongewijzigd ten opzichte van de brief van 11 november 2015. 
De verrekening van toegekende claims over oude jaren is ingevoegd als punt 6 in deze brief. Het 
oorspronkelijke punt 6 “rentevergoeding over verrekening investeringen” is vernummerd naar punt 7 en 
de reikwijdte hiervan is uitgebreid naar alle verrekeningen (beperkt zich niet tot de investeringen).  
 
Het betreft hier de navolgende afspraken: 
 
1. Vervallen benchmarkonderzoek; 
2. Consultaties en indieningstermijn jaarlijkse kwaliteitsonderzoek en tariefvoorstel samenvoegen; 
3. Bijstelling tariefvoorstel in september indien vooraf bepaalde bandbreedte van 0,8 procentpunt van 

de macro tariefaanpassing wordt overschreden; 
4. Bijstellen financiële verantwoording zonder accountantscontrole; 
5. Verrekening investeringen; 
6. Verrekening claims uit hoofde van herziene tariefbesluiten voorgaande jaren 2014 en 2015; en  
7. Rentevergoeding over verrekeningen.  
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Ad 1. Benchmarkonderzoek  
 
Artikel 27k van de Loodsenwet schrijft voor dat de Algemene Raad eens per twee jaar een vergelijkend 
onderzoek uitvoert naar de hoogte van de loodsgeldtarieven, de methode van kostentoerekening, het 
gerealiseerde kwaliteitsniveau en de productiviteitsontwikkeling. Op basis van de uitgevoerde 
benchmarkonderzoeken in 2008 en 2010 is vastgesteld dat de informatie van de loodsendiensten in de 
ons omringende landen niet voldoende beschikbaar is, zodat het onderzoek weinig toegevoegde waarde 
heeft. Ter uitvoering van het beleidsvoornemen van de minister tot het terugdringen van administratieve 
lasten, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (kenmerk IenM/BSK-2012/19069 d.d. 20 februari 
2012) ingestemd met het verzoek van het Loodswezen om deze tweejaarlijkse benchmarkverplichting te 
doen vervallen. Bij schrijven van 23 februari 2012 (kenmerk 103601/2.B603) heeft de ACM aangegeven 
te zullen handelen in overeenstemming met dit beleidsvoornemen van de minister en de NLc niet te 
verzoeken de benchmark op te stellen en op te sturen. 
 
Afspraak:  
De Algemene Raad van de NLc voert geen tweejaarlijkse benchmark uit en de ACM verzoekt niet om het 
opstellen en toesturen van een dergelijke rapportage. 

 
Ad 2. Consultaties en indieningstermijnen 
 
Artikel 27j tweede lid van de Loodsenwet bepaalt dat de kwaliteitsverantwoording jaarlijks vóór 1 mei 
wordt ingediend bij ACM en voorafgaand wordt voorgelegd aan de te consulteren partijen voor een 
zienswijze. Zowel het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als de ACM hebben in afwijking van deze 
wettelijke regeling ingestemd met het verzoek om gelijktijdige toezending van de kwaliteitsrapportage en 
het tariefvoorstel per 15 juli, zodat bundeling van de daaraan voorafgaande consultaties mogelijk is. 
 
De ACM heeft daarbij het voorbehoud gemaakt dat zij zich het recht voorbehoudt om onverkorte 
naleving van de Loodsenwet te verzoeken ingeval de wettekst op dit onderdeel onverhoopt niet zou 
worden aangepast, dan wel indien een derde hierom verzoekt, dan wel dat de ACM hier door 
bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak toe zou worden gedwongen.  
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27c, vierde lid, van de Loodsenwet consulteert de Algemene 
Raad jaarlijks het tariefvoorstel aan de verschillende bij de Regeling markttoezicht registerloodsen 
aangewezen regionale overlegcommissies. Met ingang van de consultatie voor het Tariefvoorstel 2016 
organiseert de Algemene Raad niet langer vier afzonderlijke regionale vergaderingen, maar één 
landelijke gezamenlijke consultatiebijeenkomst waartoe alle regionale overlegcommissies worden 
uitgenodigd. Bij schrijven van 16 februari 2015, kenmerk ACM/DTVP/2015/200891, heeft de ACM 
aangegeven dat er geen wettelijke bepalingen zijn die een landelijke consultatie niet mogelijk maken.  

Afspraak: 
De Algemene Raad legt jaarlijks in een landelijke consultatiebijeenkomst de kwaliteitsrapportage en het 
tariefvoorstel voor aan de te consulteren partijen en dient jaarlijks uiterlijk op 15 juli zowel de 
kwaliteitsrapportage als het tariefvoorstel in bij de ACM, tenzij het wettelijk niet meer mogelijk is. 
 
 
Ad 3. Bijstelling tariefvoorstel in september  
 
Reeds vanaf het Tariefvoorstel 2012 volgen het Loodswezen en de ACM de procedure waarbij het in juli 
in te dienen tariefvoorstel in september wordt bijgesteld, indien onderstaande mutaties gezamenlijk tot 
een afwijking leiden die meer dan 0,8% van het ingediende voorstel bedraagt (een tariefeffect van 0,8 
procentpunt komt overeen met een afwijking van het aantal reizen van 1%):  
a) Effect van de bijstelling van het aantal te loodsen scheepsreizen naar de Nederlandse havens op 

basis van een update volgens het gehanteerde voorspellingsmodel en het daarmee samenhangende 
effect op de kosten; en  

b) De meest recente cijfers over de kostentoerekening aan de Scheldevaart.  
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Ad 3.a: bijstelling te loodsen scheepsreizen en daarmee samenhangende kosten  
 
Bijstelling aantal scheepsreizen:  
De raming van het aantal loodsreizen in het op 15 juli in te dienen tariefvoorstel wordt - om het voorstel 
tijdig in te kunnen dienen - medio maart gemaakt. Om deze raming te kunnen maken, moet zowel een 
raming voor het lopende kalenderjaar als voor het volgende kalenderjaar worden gemaakt. Het aantal te 
loodsen scheepsreizen is een van de meest bepalende factoren voor de kosten, tariefhoogte en 
tariefmutatie. Het “vroege” tijdstip in het jaar maakt het lastig om een zo juist mogelijke voorspelling te 
maken; een zo juist mogelijke raming is in het belang van alle betrokken partijen. In eerste instantie werd 
een bijstelling gedaan op basis van de juni cijfers van het CPB en daarna nogmaals in september. Het 
Loodswezen heeft begin 2012 met de ACM (destijds NMa) overlegd hoe hiermee moet worden 
omgegaan. Mede omwille van administratieve lastenverlichting is besloten geen bijstelling meer op basis 
van de junicijfers, maar alleen een bijstelling in september te doen. De septemberraming wordt 
gebaseerd op de realisatie van het aantal geloodste scheepsreizen van het Loodswezen in de eerste 8 
maanden van het lopende kalenderjaar en meer concrete inzichten en verwachtingen voor het komende 
kalenderjaar. 
 
Bijstelling kosten en opbrengsten die afhankelijk zijn van het aantal te loodsen scheepsreizen:  
Het aantal geraamde reizen heeft invloed op enerzijds de opbrengsten en anderzijds de kosten van het 
Loodswezen. Het saldo van deze mutatie bepaalt de opnieuw te berekenen macro tariefsaanpassing 
voor de loodsgelden binnen het cost+-systeem.  
Voor de opbrengst loodsgeld geldt dat de mutatie in het aantal reizen als volgt wordt doorgerekend:  

• Procentuele mutatie in geraamd aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied x som 
geraamde opbrengst S(tart) en T(raject)-loodsgeld per zeehavengebied (exclusief eerder 
berekende macro tariefaanpassing); en  

•  De post frequentiekorting wordt vervolgens naar rato berekend per zeehavengebied (zelfde 
verhoudingsgetal in ingediend voorstel 15/7).  

 
Omwille van tijdige indiening en werkbelasting wordt in het bijgestelde voorstel geen compleet nieuwe 
kostencalculatie gemaakt. In 2010 heeft tussen het Loodswezen en de ACM (destijds NMa) overleg 
plaatsgevonden over de rekenwijze die voor de bijstelling van de kosten in algemene zin kan worden 
gehanteerd (brief van 18 november 2010 met kenmerk NLC/FdV/CvdB/3354). Deze rekenwijze is nadien 
steeds toegepast bij de bijstelling van de tariefvoorstellen in september. Doordat de ramingsmethodiek 
van Ecorys meer verfijnd is dan die van PWC (per zeehavengebied in plaats van alleen macroniveau) 
wordt de bijstelling van opbrengsten en kosten meer in detail doorgerekend.  
De rekenwijze luidt als volgt: 
 
Arbeidsvergoeding loodsen:  
Een wijziging van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied heeft gevolgen 
voor de raming van meerdere loodsuursoorten. Dit betreft logischerwijs het geraamd aantal DPL-uren, 
reis- en wachturen DPL, maar ook rusturen (als gevolg van meer of minder DPL-inzetten) en - als 
resultante - het aantal beschikbaarheidsuren. De onderstaande stappen worden per regio berekend

1
 en 

daarna getotaliseerd:  
• Het nieuwe geraamd aantal DPL-inzetten per regio wordt berekend door het nieuw geraamd 

aantal te loodsen scheepsreizen (per regio) te delen door het gemiddeld aantal reizen per DPL-
inzet per regio (gemiddelde realisatie jaar x-2 en x-3.  
De vermenigvuldiging van dit geraamd aantal DPL-inzetten x forfaitaire reistijd DPL per oproep 
van 2,5 uur leidt tot het nieuwe geraamd aantal reisuren DPL forfaitair (per regio). Dit wordt 
vermenigvuldigd met het uurtarief voor reisuren;  

• De vermenigvuldiging van dit geraamd aantal DPL-inzetten per regio x gemiddelde reis- en 
wachttijd tussen activiteiten DPL (gemiddelde realisatie jaar x-2 en x-3) per regio geeft als 
uitkomst het nieuwe aantal uren reizen en wachten tussen activiteiten DPL per regio. Dit wordt 
vermenigvuldigd met het uurtarief voor reisuren;  

• De vermenigvuldiging van het nieuwe aantal DPL-inzetten per regio x 8,00 uur leidt tot het nieuw 
geraamd aantal rusturen per regio. Hoewel rusturen geen uurtarief kennen (zijn afwezige uren), 
spelen de rusturen wél een rol in de bepaling van het aantal beschikbaarheidsuren;  

• IPL uren en reisuren IPL: geen mutatie; en  

                                                      
1
 Voor de kostentoerekening arbeidsvergoeding loodsen aan de Scheldevaart wordt verwezen naar Ad 3.b.   
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• Beschikbaarheidsuren: als eerste stap mutatie (als resultante) conform de mutatie van het aantal 
DPL uren, rusturen en reisuren DPL. Daarna als tweede stap

2
 beoordeling door de Algemene 

Raad van de door het College van Beroep voor het bedrijfsleven overwogen verhouding en 
(rekening houdend met de efficiëntie, kwaliteit en continuïteit van de loodsdienstverlening) 
bepaling van het aantal beschikbaarheidsuren op een zodanige manier dat dit zal meebewegen 
met het aantal geraamde te loodsen scheepsreizen.  

 
Onderstaande stap wordt per zeehavengebied berekend:  

• DPL uren: mutatie voor de bruguren reguliere reizen met hetzelfde percentage als de 
procentuele mutatie van het aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied. 

 
Beloodsen en plannen:  
 

• Onderhoud vaartuigen: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 80%; en  
• Variabele exploitatiekosten vaartuigen (brandstof): procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x  

         weging 85%.  
• Bemanning vaartuigen: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 10%;   
• Helikopterkosten variabel deel: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 100%; en  
• Overige vervoerskosten: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 20%.  

 
FLO en FLP:  
 
       • Aanpassing op basis van de effecten die de bijstelling op de omzet heeft. 
 
Specifiek benoemde posten:  
Bovenstaande rekenmethode betreft de algemene aanpassing van de kosten aan het bijgestelde 
activiteitenniveau. In bepaalde situaties kunnen er kosten zijn die rond een grenswaarde liggen en waar 
deze algemene regel niet kan worden toegepast. 
 
Een voorbeeld hiervan is de extra tenderploeg in de Eemshaven in het Tariefvoorstel 2016, waarvan de 
grens om die wel of niet in te zetten bij 3.000 reizen ligt. Indien dit soort specifieke situaties van 
toepassing zijn, zal het Loodswezen dit aangeven in het tariefvoorstel van 15 juli en deze post bij de 
bijstelling in september specifiek aanpassen.  
 
Voor alle hierboven niet genoemde kosten geldt dat deze - binnen het kader van het tariefvoorstel voor 
een betreffend jaar - als vast worden beschouwd.  
 
Ad 3.b.: Meest recente cijfers kostentoerekening Scheldevaart  
De kosten van het Nederlands Loodswezen in de regio Scheldemonden en de kostentoerekening aan de 
Scheldevaart zijn mede afhankelijk van de begroting van het Vlaams Loodswezen en de daarmee 
samenhangende begroting van het samenwerkingsverband met het Vlaams Loodswezen. Bij het 
opmaken van het tariefvoorstel (in april) is de begroting van het Vlaams Loodswezen niet gereed, 
waardoor ook de cijfers van de begroting van het samenwerkingsverband voor het volgende kalenderjaar 
nog niet bekend zijn. Bij de herijking in september wordt de update van de cijfers van de 
kostenverrekening met het Vlaams Loodswezen en de kostentoerekening aan de Scheldevaart 
meegenomen. 

Afspraak:  
Indien de bijstellingen in september gezamenlijk leiden tot een tariefmutatie die 0,8 procentpunt hoger of 
lager is dan de mutatie volgens het voorstel van 15 juli, vindt er een bijstelling van het tariefvoorstel 
plaats. Deze bijstelling wordt uiterlijk op 15 oktober ingediend bij ACM. 
 
  

                                                      
2
 Zie Kostentoerekeningssysteem 2016-2018. 
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Ad 4. Bijstellen financiële verantwoording  
 
De verplichting tot indiening van een financiële verantwoording volgt uit het bepaalde in artikel 27j van de 
Loodsenwet. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen dient de Algemene Raad vóór 1 mei de financiële 
verantwoording van het voorliggende kalenderjaar in bij de ACM. Deze verantwoording wordt vergezeld 
van een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. In het geval de jaarrekening over het 
voorgaande kalenderjaar voor 1 mei nog niet is vastgesteld, wordt de financiële verantwoording 
opgesteld op basis van de voorlopige jaarstukken en voor 1 mei ingediend.  
 
De definitieve cijfers worden in de jaarrekening opgenomen, welke op haar beurt is onderworpen aan 
een accountantscontrole. Om dubbele werkbelasting en dubbele accountantskosten aan de zijde van het 
Loodswezen te voorkomen, wordt bij eventueel gewijzigde voorlopige jaarcijfers geen compleet nieuwe 
financiële verantwoording met toelichting opgesteld (en wordt geen extra accountantscontrole 
uitgevoerd). Het Loodswezen stelt in dat geval wel een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de 
ingediende financiële verantwoording met een daarbij behorende toelichting op en dient deze in bij de 
ACM.  

Afspraak:  
De Algemene Raad maakt de afwijkingen tussen de voorlopige cijfers en definitieve cijfers inzichtelijk en 
voorziet deze van een toelichting, middels een brief aan de ACM (zonder accountantsverklaring). 
 
 
Ad 5. Verrekening investeringen  
 
In artikel 27c, zesde lid onder i van de Loodsenwet is bepaald dat er een verrekening moet plaatsvinden 
van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de materiele activa 
en investeringen in het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin het voorstel wordt gedaan. In 
paragrafen 4.2.5.3 en 4.2.5.7 van de Memorie van Toelichting op de Wet markttoezicht registerloodsen 
is dat nader toegelicht. Hierin is opgenomen dat kostenoriëntatie impliceert dat de tarieven zo goed 
mogelijk op de werkelijke kosten zijn gebaseerd en dat het niet de bedoeling is dat wel geraamde, maar 
niet gerealiseerde investeringen via het tarief worden gefinancierd. De Algemene Raad dient daarom 
een verrekening toe te passen, gebaseerd op de financiële verantwoording van het voorgaande 
kalenderjaar. Het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen moet worden verrekend.  
 
De te volgen methodiek om te komen tot een juiste wijze van verrekening van investeringen is door de 
Algemene Raad uitgewerkt in de bijlage bij de brief van 11 november 2009 (kenmerk 
NLC/WD/CvdB/2997) en goedgekeurd door de ACM (destijds NMa) bij schrijven van 15 januari 2010 met 
kenmerk P_600066/3.B949. De afspraken zoals opgenomen in deze bijlage zijn als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 
 
Afspraak:  
De Algemene Raad volgt voor de verrekening van investeringen de methodiek zoals beschreven in de 
bijlage bij deze brief.  
 
 
Ad. 6 Verrekening claims uit hoofde van herziening tariefbesluiten 2014 en 2015 
 
Ten aanzien van de herziene tariefbesluiten van ACM over 2014 en 2015 die tot verrekening met 
afnemers kunnen leiden, geldt het volgende. 
 
Verrekening zal uitsluitend plaatsvinden naar aanleiding van een gehonoreerd individueel verzoek aan 
het Loodswezen om restitutie, wanneer blijkt dat voor de loodsdienstverlening in het jaar 2014 en/of het 
jaar 2015 (per saldo) teveel in rekening is gebracht. Daarbij gaat het Loodswezen als volgt te werk.  
 
Het Loodswezen beoordeelt of het restitutieverzoek is verjaard, terecht is ingediend en correct is 
berekend. Daarbij gaat het Loodswezen na of in het jaar 2014 en/of 2015 aan de verzoeker ook 
loodsdiensten zijn verleend, waarvoor te weinig in rekening is gebracht. Indien dat het geval is, wordt het 
totale teveel betaalde verrekend met het totale te weinig betaalde. Indien het saldo daarvan leidt tot een 
creditbedrag, maakt het Loodswezen dit bedrag aan de desbetreffende verzoeker over. Een debet-
bedrag leidt niet tot een vordering van het Loodswezen op de verzoeker. 
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ACM past geen eenmalige landelijke of regiospecifieke verrekening - onafhankelijk van in te dienen 
claims - toe. De som van de bedragen die het Loodswezen op basis van restitutieverzoeken heeft 
betaald, wordt verrekend in toekomstige tarieven; het bedrag voor het desbetreffende jaar wordt 
omgeslagen over afnemers in alle havenregio’s.  

 

Ad. 7 Rentevergoeding over verrekeningen  
 
Ten aanzien van het rendement over de geraamde maar niet gerealiseerde investeringen heeft de NLc 
ingestemd (Brief van 14 juli 2010 met kenmerk NLC/WD/pdl/3182, bijlage 3) met het standpunt van de 
ACM (Brief van 9 juni 2010 met kenmerk 103451/8.B1410) dat het redelijk zou zijn dit te verrekenen in 
de tarieven. In aanvulling hierop heeft de ACM voorgesteld (Brief van 16 september 2010 met kenmerk 
103451/23.B949) als grondslag voor de verrekening van de kosten van investeringen de wettelijke 
heffingsrente, zoals dat ook door de Belastingdienst wordt berekend over teveel ontvangen of te weinig 
betaalde belasting, toe te passen. De NLc heeft hiermee ingestemd (Brief van 29 september 2010 met 
kenmerk NLC/WD/3289), mits dit ook wordt toegepast indien een bedrag ter zake van investeringen zou 
moeten worden terugontvangen uit de toekomstige tarieven. 
 
Sinds het maken van bovenstaande afspraak is de wijze waarop de Belastingdienst rente bepaalt 
gewijzigd. Vanaf 1 april 2014 is het percentage voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de 
wettelijke rente voor handelstransacties en voor de overige belastingen aan de wettelijke rente voor niet-
handelstransacties. Daarbij geldt een minimum van: 

 8% voor vennootschapsbelasting; en 

 4% voor de overige belastingen. 
 
Voorgesteld wordt het te hanteren percentage te baseren op de rente voor overige belastingen. 
 
In afwijking van de eerdere afspraken die alleen rente over de verrekening van investeringen betroffen 
geldt dezelfde wijze van renteverrekening ook voor andere verrekeningen over voorgaande jaren die in 
de toekomende tarieven verrekend worden. 
 
Afspraak: 
Voor verrekeningen over voorgaande jaren die in de toekomstige tarieven worden verwerkt (die zowel 
ten gunste of ten laste van afnemers kunnen zijn), wordt de wettelijke belastingrente toegepast die de 
Belastingdienst hanteert voor overige belastingen. 
 
 
Bovenstaande afspraken omvatten de meerjarenafspraken zoals deze tot en met heden tussen de ACM 
en de Algemene Raad zijn overeengekomen en uitwerken in de jaarlijks op te leveren stukken.  
 
Mochten er naar uw oordeel afspraken ontbreken, dan vernemen wij dat graag. Indien bovenstaande 
afspraken volledig en juist zijn dan verzoeken wij u graag om een schriftelijke bevestiging hiervan. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens de Algemene Raad 

w.g. 

Eric M. van Dijk 
Voorzitter 

Bijlage: Wijze van berekening van de verrekening investeringen 
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Bijlage 
 
 
Wijze van berekening van de verrekening investeringen zoals opgenomen in  
artikel 27c, zesde lid onder i van de Loodsenwet 
 
1. Voor deze verrekening gelden de volgende algemene regels: 

a. Deze verrekening heeft betrekking op de afschrijvingskosten, de vermogensvergoeding, 
boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste 
activa en investeringen van posten behorende tot de capital base van de gereguleerde 
activiteiten. 

b. De verrekening wordt zodanig bepaald dat dit er toe leidt dat de afschrijvingskosten, 
vermogensvergoeding,  boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen 
van materiële vaste activa en investeringen zoals opgenomen in de vastgestelde 
tarieven op basis van de gemaakte ramingen van het Loodswezen, na verrekening gelijk 
is aan de werkelijke macro kosten daarvan over het betreffende jaar. 

c. De verrekening heeft alleen betrekking op het deel dat in de vastgestelde tarieven voor 
de Nederlandse havens is verwerkt; het deel dat is toegerekend aan de Scheldevaart 
vormt geen onderdeel van de verrekening. 

d. Aangezien de wet spreekt over materiële activa en investeringen vindt er geen 
verrekening plaats over de vermogensvergoeding voor de niet materiële vaste activa 
posten behorende tot de capital base van de gereguleerde activiteiten, te weten de 
voorraad en de normatieve vermogensvergoeding voor het netto werkkapitaal en de 
liquide middelen (de laatste twee posten worden bepaald op basis van een percentage 
van de geraamde omzet gereguleerde taken). 

e. De eerste verrekening vindt plaats in het tariefvoorstel 2011 over de realisatie van 2009. 
 

2. De berekening van de werkelijke afschrijvingskosten van materiële vaste activa en 
investeringen vindt als volgt plaats: 

a. Als eerste worden de totale werkelijke afschrijvingskosten bepaald. 
b. Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. 

Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de afschrijvingskosten 
Scheldevaart ten opzichte van de totale afschrijvingskosten volgens de vastgestelde 
tarieven. 

c. Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde 
afschrijvingskosten meegenomen en gesaldeerd en worden ook verschillen in timing 
(eerdere of latere datum van ingebruikname in het betreffende boekjaar) meegenomen.  

 
3. De berekening van de werkelijke vermogensvergoeding van materiële vaste activa en 

investeringen vindt als volgt plaats: 
a. Bepaald wordt de werkelijke gemiddelde capitalbase van materiële vaste activa over het 

betreffende jaar vermenigvuldigd met het vastgestelde percentage 
vermogensvergoeding (WACC).  
De werkelijke gemiddelde capitalbase van materiële vaste activa wordt bepaald door het 
gemiddelde te bepalen van de capitalbase voor deze posten per 1 januari (van het jaar 
waar de verrekening betrekking op heeft) en de capitalbase voor deze posten per 31 
december (van het jaar waar de verrekening betrekking op heeft). 

b. Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. 
Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de vermogensvergoeding 
voor materiële vaste activa Scheldevaart ten opzichte van de totale 
vermogensvergoeding voor materiële vaste activa) volgens de vastgestelde tarieven.  

c. Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde 
vermogenskosten van de materiële vaste activa meegenomen.  
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4. De berekening van de werkelijke boekwinsten en –verliezen en bijzondere 
waardeverminderingen vindt als volgt plaats: 

a. Bepaald worden de werkelijke baten en lasten van de gerealiseerde boekwinsten en 
boekverliezen bij vervreemden van materiële vaste activa, alsmede bijzondere 
waardeverminderingen van materiële vaste activa in het betreffende jaar.  

b. Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. 
Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de afschrijvingskosten 
Scheldevaart ten opzichte van de totale afschrijvingskosten volgens de vastgestelde 
tarieven. Hier wordt gekozen voor de verhouding van de afschrijvingskosten omdat 
boekwinsten- en verliezen en bijzondere waardeverminderingen veelal niet vooraf 
geraamd kunnen worden. 

c. Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde 
boekwinsten en boekverliezen bij vervreemden van materiële vaste activa, alsmede 
bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa meegenomen en 
gesaldeerd.  
 

5. Vervolgens wordt het totaal bedrag van de werkelijke kosten ter zake van afschrijvingskosten, 
vermogensvergoeding en boekwinsten en -verliezen, bijzondere waardeverminderingen van 
materiële vaste activa en investeringen berekend door de onder de punten 2, 3 en 4 berekende 
bedragen te totaliseren. Dit is het bedrag van de werkelijke kosten dat het Loodswezen via de 
tarieven mag financieren. 

 
6. Vervolgens wordt het totaal bedrag van de geraamde kosten dat in de vastgestelde tarieven 

is verwerkt ter zake van afschrijvingskosten, vermogensvergoeding, boekwinsten en  
-verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen 
berekend (feitelijk dus de raming van de posten zoals berekend onder de punten 2, 3 en 4). 

 
7. Tenslotte wordt het in de toekomstige tarieven te verrekenen bedrag berekend als het verschil 

tussen het totaal bedrag van de werkelijke kosten ter zake van afschrijvingskosten, 
vermogensvergoeding, boekwinsten en –verliezen en bijzondere waardeverminderingen van 
materiële vaste activa en investeringen (als berekend onder 5) en de geraamde kosten daarvan 
die (via de vastgestelde tarieven) in de tarieven van het Loodswezen ter zake van deze posten is 
verwerkt (als berekend onder 6).  
Aangezien het tariefsysteem nergens voorziet in een correctie van het activiteitenniveau vindt er 
geen correctie plaats voor het effect van de afwijking tussen het werkelijke en geraamde 
activiteitenniveau en wordt de verrekening puur gebaseerd op het verschil tussen de werkelijke 
en geraamde kosten en vergoedingen ten aanzien van investeringen. 

 

 

 


