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Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/204668_OV 

Zaaknummer: 13.0757.52 

  

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot (gedeeltelijk) herstel van het 

Loodsgeldbesluit 2013 als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het 

Bedrijfsleven van 5 september 2013 

 

1. Inleiding en procedure 

 

1. Bij besluit van 20 november 2012 (hierna: het Loodsgeldbesluit 2013) heeft de Raad 

van Bestuur van de toenmalige Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) op 

grond van artikel 27f van de Loodsenwet (hierna: Lw) de loodsgeldtarieven voor het 

jaar 2013 vastgesteld. 

 

2. Tegen het Loodsgeldbesluit 2013 hebben het Loodswezen en de afnemers van de 

loodsdiensten (hierna: de gebruikers) bezwaar gemaakt en daarbij aan de NMa 

verzocht om met toepassing van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht in te 

stemmen met rechtstreeks beroep. Hiermee is ingestemd, waarop de bezwaarschriften 

zijn doorgezonden aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna: het 

CBb). 

 

3. Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking 

getreden
1
. Vanaf die datum is de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de 

rechtsopvolger van de NMa, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en 

de Consumentenautoriteit. 

 

4. Het CBb heeft uitspraak gedaan op 5 september 2013. Daarbij heeft het CBb - voor 

zover hier relevant - de beroepen gegrond verklaard en het Loodsgeldbesluit 2013 

vernietigd voor zover ACM de bij randnummer 2.2. van de uitspraak bedoelde 

bedragen heeft verrekend in de tarieven 2013 en voor zover ACM een deel van de 

voor de regio Amsterdam-IJmond voor Loodsen op Afstand (LOA) geraamde directe 

uren als wachturen heeft aangemerkt. Voorts heeft het CBb aan ACM opgedragen om 

met inachtneming van de uitspraak binnen vier weken een nieuw besluit te nemen.
2
 

 

5. Ter uitvoering van de uitspraak heeft ACM bij brieven van 13 en 23 september 2013 

aan het Loodswezen verzocht informatie te verstrekken met betrekking tot de raming 

van LOA-uren. Tevens is verzocht een berekening over te leggen van de effecten van 

de te corrigeren verrekening op de loodsgeldtarieven voor 2013. 

                                                      
1
 Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Stb. 2013, 102). 

2
 Zie ECLI:NL:CBB:2013:102. 

http://www.acm.nl/
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6. Het Loodswezen heeft de verzochte informatie verstrekt bij brieven van 20 en 26 

september 2013. 

 

 

2. Wettelijke beoordelingskader 

 

7. Voor het wettelijke beoordelingskader verwijst ACM naar hoofdstuk 2 van het 

Loodsgeldbesluit 2013, dat hier als herhaald en ingelast kan worden beschouwd voor 

zover dit geen betrekking heeft op de verrekeningen over eerdere jaren die in dat 

besluit zijn meegenomen. 

 

3. De CBb-uitspraak 

 

8. Naar aanleiding van het beroep van de gebruikers tegen het Loodsgeldbesluit 2013, 

gericht tegen de verrekening van over de jaren 2009-2012 te laag dan wel te hoog 

vastgestelde loodsgeldtarieven, heeft het CBb het volgende overwogen: 

“2.2 ACM heeft bij het bestreden besluit een bedrag van per saldo € 1.267.000 op grond 

van artikel 27g, tweede lid, Lw verrekend in de tarieven 2013. Dit bedrag is de 

resultante van door het Loodswezen gemiste, respectievelijk teveel ontvangen 

tariefopbrengsten over de jaren 2009-2012. Dat het Loodswezen over de betreffende 

periode tariefopbrengsten heeft gemist, volgt uit het besluit van ACM van 13 juli 2012, 

waarbij het WACC-percentage voor de betreffende periode is vastgesteld op 12,26 %. 

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam 

van 20 januari 2011, waarbij het beroep van het Loodswezen tegen de vaststelling bij 

besluit van 14 april 2008 van een WACC-percentage van 11,1% gegrond is verklaard. 

Aangezien in de periode 2009-2012 is uitgegaan van een WACC-percentage van 

11,1% in plaats van 12,26%, zijn de tarieven voor die jaren in zoverre te laag 

vastgesteld. Daarnaast zijn bij beslissing op bezwaar de tarieven 2011 verlaagd en de 

tarieven 2012 verhoogd vastgesteld. Teneinde te sterke tarieffluctuaties te vermijden is 

ACM voornemens het met de correctie van de WACC samenhangende bedrag deels 

ook nog in de tarieven 2014 te verrekenen.  

2.3 De gebruikers kunnen zich met de door ACM toegepaste verrekening niet 

verenigen. Het College verwijst voor een weergave van het standpunt van de 

gebruikers en de stellingname van ACM naar de uitspraak van heden met 

zaaksnummer 12/649, waarin de gebruikers zich op gelijke gronden verzetten tegen de 

in het tariefbesluit 2011 toegepaste verrekening.  

 

2.4 In genoemde uitspraak overweegt het College dat gegrondverklaring van een 

regulier rechtsmiddel niet als een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 27g, 

tweede lid, Lw kan worden aangemerkt. Nu het ook hier gaat om tariefaanpassingen, 

over de periode 2009-2012, die het gevolg zijn van het aanwenden van een regulier 

rechtsmiddel, te weten het maken van bezwaar onderscheidenlijk het instellen van 
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beroep, ziet het College geen aanknopingspunten om in dit geval tot een ander oordeel 

te komen over de bevoegdheid van ACM om te verrekenen dan in de uitspraak met 

zaaksnummer 12/649. 

 

2.5 Het bestreden besluit berust op een onjuiste lezing van artikel 27g, tweede lid, Lw. 

Het beroep van de gebruikers is gegrond.” 

 

9. Ten aanzien van het beroep van het Loodswezen, gericht tegen de door de NMa 

geraamde directe uren voor LOA, heeft het CBb – voor zover hier van belang – het 

volgende overwogen: 

“10.3 Bij loodsen op afstand gaat het ingevolge artikel 2, tweede lid, Lw kort 

samengevat om de situatie waarin de loods de kapitein van een schip vanaf de wal 

begeleidt. Partijen houdt verdeeld of de aan LOA bestede tijd volgens het KTS moet 

worden begrepen als de totale tijd gedurende welke de betrokken loods LOA-dienst 

heeft, dan wel als de tijdens die dienst feitelijk aan individuele LOA-reizen bestede tijd. 

Partijen verschillen daarbij met name van mening over de vraag hoe de woorden "de 

totaal bestede tijd volgens de LOA-journalen" in onderstaande passage van het 

[kostentoerekeningssysteem, hierna:] KTS (paragraaf 6.2.1.5) moeten worden 

uitgelegd:  

" (...) Voor het deel van de reis dat onder LOA plaatsvindt geeft één LOA-loods veelal 

LOA aan meerdere schepen tegelijk. Deze uren zijn dan ook niet (eenvoudig) 

individueel toe te rekenen aan individuele reizen. De arbeidsvergoeding voor het geven 

van LOA wordt dan ook berekend op basis van de totaal bestede tijd volgens de LOA-

journalen, berekend tegen het uurtarief dat ook voor de IPL-taken wordt gebruikt. (...) " 

Op zichzelf genomen kan het College de gedachte van ACM volgen dat een 

substantiële toename van het aantal geraamde (directe) LOA-uren die niet is terug te 

voeren op een gestegen vraag, twijfels oproept over de juistheid van die raming. 

Daartegenover staat dat het Loodswezen onbetwist heeft gesteld dat bij de raming van 

LOA-uren altijd is uitgegaan van het gehele LOA-dienstblok. ACM heeft ook niet gesteld 

dat voor regio Amsterdam-IJmond een afwijkende ramingsmethode is gehanteerd. De 

betreffende toename lijkt dan ook hoofdzakelijk te zijn ingegeven door een (volgens het 

Loodswezen) noodgedwongen veranderde werkwijze. 

Onder deze omstandigheden had ACM naar het oordeel van het College moeten 

onderzoeken hoe de LOA-uren binnen het Loodswezen als geheel plegen te worden 

geraamd, en met name of de ramingsmethode voor de regio Amsterdam-IJmond hierin 

afwijkt van die van andere regio's. ACM heeft dit ten onrechte niet onderzocht en 

dientengevolge ook haar uitleg van het KTS onvoldoende gemotiveerd.” 
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4. Uitvoering CBb-uitspraak 

Onderzoek raming LOA-uren 

10. Ter uitvoering van de opdracht van het CBb heeft ACM onderzoek verricht naar de raming 

van de LOA-uren binnen het Loodswezen als geheel, alsmede naar de raming van de LOA-

uren voor de regio Amsterdam-IJmond. 

 

11. Bij de beoordeling van de raming dient ACM ingevolge het wettelijk kader na te gaan of de 

raming van de LOA-uren in overeenstemming is met het KTS. In paragraaf 6.2.1.5 van het 

KTS is -voor zover hier relevant- het volgende bepaald: 
 

“Voor al deze bijzondere reizen (w.o. LOA) geldt dat de arbeidsvergoeding wordt 

bepaald aan de hand van de werkelijk bestede tijd aan de betreffende reis (…)” en 

voorts “De arbeidsvergoeding voor het geven van LOA wordt dan ook berekend op 

basis van de totaal bestede tijd volgens de LOA-journalen, berekend tegen het uurtarief 

dat ook voor de IPL-taken wordt gebruikt”. 

Raming LOA-uren binnen het Loodswezen als geheel 

12. Het Loodswezen heeft desgevraagd aangegeven op welke wijze de LOA-dienst in het 

algemeen wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat LOA over het algemeen wordt gegeven bij 

slecht weer. Dan wordt de loodsdienst gestaakt en LOA ingesteld totdat het weer verbeterd 

is.  
 

13. De algemene regel is dat voor LOA een specifiek opgeroepen LOA-loods wordt ingezet. Hij 

krijgt dan LOA-dienst als taak en gedurende de hele LOA-dienst zit hij op de LOA-werkplek. 

Hij kan gedurende de LOA-dienst, die maximaal vier uur aaneengesloten duurt, geen 

andere taken uitvoeren, aldus het Loodswezen. Indien de LOA-periode langer duurt dan 

vier uur, wordt een tweede en zo nodig nadien elke vier uur een nieuwe LOA-loods 

opgeroepen totdat de LOA-periode is afgelopen of er geen scheepvaart meer is die gebruik 

moet of wenst te maken van LOA.
3
  

 

14. Vervolgens is aangegeven op welke wijze LOA-uren binnen het Loodswezen worden 

geregistreerd. In de eerste plaats wordt de totale tijd dat de loodsdienst was gestaakt 

geregistreerd. Deze tijd wordt genoteerd in de journalen van de Loodsdienstleider (LDL), de 

zogenoemde LDL-journalen. Op het moment dat de loodsdienst gestaakt wordt en er 

scheepvaart is die LOA nodig heeft, wordt een LOA-loods opgeroepen. Het moment dat de 

LOA-loods op zijn werkplek arriveert wordt aanvang LOA in de LOA-journalen genoteerd. 

Op het moment dat hij zijn werkplek verlaat wordt de tijd einde LOA genoteerd in datzelfde 

                                                      
3
 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 1. 
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journaal. De LOA-loods verlaat zijn werkplek omdat de dienst is hervat of omdat er geen 

scheepvaart meer is. Daarnaast werd tot september 2012 de tijd die door de LDL in 

Amsterdam-IJmond aan LOA voor Bi/Bu-schepen
4
 werd besteed, vastgelegd als LOA-tijd.

5
 

 

15. Het Loodswezen is van mening dat voor de planning en inzet van de loodsen enkel relevant 

is dat de betreffende loods is ingezet om LOA-dienst te doen. Hij is dan immers specifiek 

met deze taak belast. In dit verband verwijst het Loodswezen naar de zinsnede in de 

eerdergenoemde paragraaf 6.2.1.5 van het KTS, die luidt dat “de arbeidsvergoeding voor 

het geven van LOA dan ook berekend [wordt] op basis van de totaal bestede tijd volgens de 

LOA-journalen (…).” Met totaal bestede tijd wordt volgens het Loodswezen bedoeld de 

totale tijd die door de loods is besteed aan de LOA-dienst, ofwel de tijd dat de loods op de 

LOA-werkplek aanwezig is.  
 

16. Voor de raming van het aantal LOA-uren in het algemeen is voorts door het Loodswezen 

aangegeven dat in het Tariefvoorstel wordt uitgegaan van de gemiddelde realisatie van de 

totale LOA-tijd. De tijdsduur van de afzonderlijke LOA-diensten van de LOA-loodsen is 

zodoende reeds verwerkt in de gemiddelde realisatie. Deze bestaat uit allerlei blokken, 

waaronder blokken van vier uur, maar ook uit blokken van minder dan vier uur. Indien een 

blok korter is dan vier uur wordt van de werkelijke tijd uitgegaan, aldus het Loodswezen. De 

methode van ramen van het aantal LOA-uren is overal gebaseerd op de totale tijd dat LOA 

is ingesteld en niet gebaseerd op de LOA-tijd van de individuele schepen waaraan LOA is 

gegeven. De enige uitzondering hierop vormen de LOA-uren voor Bi/Bu-schepen in 

Amsterdam-IJmond.
6
  

 

Raming  LOA-uren regio Rijnmond 2013 

17. De LOA-uren in de regio Rotterdam-Rijnmond worden geraamd op basis van het 

gemiddelde van de laatste afgesloten twee jaren. De LOA-uren in deze regio moeten in 

relatie worden gezien met het aantal uren van de Pilot Maas (PM) loods, aldus het 

Loodswezen. Wanneer de loodsdienst wegens weersomstandigheden gestaakt is, wordt 

zowel door de aanwezige PM loods, als door de opgeroepen loods LOA gegeven. Om 

dubbeltelling te voorkomen worden de LOA-uren van de PM loods vervolgens gecorrigeerd. 

In het tariefvoorstel 2013 zijn vervolgens 2.391 geraamde LOA-uren opgenomen, zijnde het 

                                                      
4
 Deze Binnen/Buiten schepen zijn kleine zeeschepen, waaraan in de regio Amsterdam–IJmond altijd LOA wordt 

gegeven, ongeacht of de loodsdienst is gestaakt. Deze schepen zijn op zee loodsplichtig, maar op de binnenwateren 

vrijgesteld van loodsplicht. 

5
 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 2. 

6
 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 2. 
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gemiddelde van de gerealiseerde LOA-uren in de jaren 2010 (835 uren) en 2011 (3.947 

uren).
7
 

 
Raming LOA-uren regio Scheldemonden 2013 

18. Ook de LOA-uren in de regio Scheldemonden worden volgens het Loodswezen geraamd 

op basis van het gemiddelde van de laatste afgesloten twee jaren
8
 en is daarmee in basis 

gelijk aan de methodiek gehanteerd in de regio Rijnmond. De inzet van LDL voor LOA is 

hier zeer beperkt en incidenteel, zodat deze uren niet afzonderlijk worden geregistreerd en 

zijn begrepen onder de uren LDL.
9
  

 

Raming van LOA-uren in de regio Amsterdam-IJmond 2013 

19. Tot en met 2012 was de methode van raming in de regio Amsterdam-IJmond volgens het 

Loodswezen grotendeels gelijk aan de methode van raming in de regio Rijnmond. Alleen 

werden voor zogenoemde Bi/Bu-schepen de uren uitgevoerd door de LDL direct 

gecorrigeerd op de LDL-uren. In de regio Amsterdam-IJmond kan als gevolg van een door 

het Havenbedrijf geïnitieerde verhuizing van de LOA-werkplek geen LOA meer worden 

verricht door de LDL en moet alle LOA door specifiek opgeroepen LOA-loodsen 

geschieden.
10

 

 

20. Door de verhuizing ontstond een nieuwe situatie, waarvan ten tijde van het Tariefvoorstel 

2013 nog geen ervaringscijfers beschikbaar waren, aldus het Loodswezen. De raming in de 

regio Amsterdam-IJmond voor slecht weer-LOA heeft het Loodswezen, bij gebrek aan deze 

realisatiecijfers, daarom gebaseerd op de aanname dat gedurende 77 etmalen sprake is 

van een gestaakte dienst. Deze aanname baseert het loodswezen op het aantal etmalen 

gestaakte loodsdienstverlening in 2011 zoals vastgelegd in de betreffende LDL-journalen: in 

2011 was de loodsdienst gedurende 2.246 uur gestaakt, waarvan 70 etmalen (indien de 

gestaakte loodsdienst 24 uur of langer heeft geduurd).
11

  
 

21. Voor Tariefvoorstel 2013 is het Loodswezen er vervolgens van uitgegaan dat voor het 

gehele etmaal gestaakte loodsdienst een LOA-loods ingeroosterd is. Op die manier is 

gerekend met zes LOA-blokken van elk vier uur per etmaal gestaakte loodsdienst, in totaal 

1.848 uur voor 2013 (77 x 4 x 6). Daarnaast is voor 2013 rekening gehouden met 490 LOA-

                                                      

7 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 2. 

8 Het Loodswezen geeft hierbij aan dat de raming voor het jaar 2013 gebaseerd had moeten worden op de (laatst) 

afgesloten jaren 2010 en 2011. Echter, abusievelijk is de raming gebaseerd op de afgesloten jaren 2009 en 2010. Voor 

2013 zijn als gevolg daarvan 521 LOA-uren geraamd in plaats van 705 uren. 

9 Brieven van het Loodswezen aan ACM d.d. 20 september 2013, p. 2 en d.d. 26 september 2013, p. 3. 

10 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 3. 

11 Bijlage 1a bij brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 20 september 2013.  
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uren voor de Bi/Bu-schepen. De totaal geraamde LOA-uren komen daarmee op een totaal 

van 2.338 uren.
12

 
 

22. Eerder heeft het Loodswezen ACM in kennis gesteld van de realisatie over 2011, eveneens 

inclusief LOA-uren voor Bi/Bu-schepen.
13

  

 Raming 2013 Realisatie 2011 

LOA door LDL 0 614 

LOA door opgeroepen 

LOA-loods 

2.338 677 

Totaal  2.338 1.291 

Tabel 1: Begroting 2013 en realisatie 2011 LOA-uren regio Amsterdam–IJmond.  

 

Beantwoording vragen CBb 

23. ACM stelt op grond van de verkregen informatie vast dat het Loodswezen voor de raming 

van het aantal LOA-uren in het algemeen uitgaat van de gemiddelde realisatie van de totale 

LOA-tijd zoals hiervoor beschreven. De tijdsduur van de afzonderlijke LOA-diensten van de 

LOA-loodsen is zodoende verwerkt in de gemiddelde realisatie. 

 

24. De methode van raming van de LOA-uren voor de regio Amsterdam-IJmond wijkt voor het 

Tariefvoorstel 2013 hiervan af. Deze raming is immers gebaseerd op een inschatting van de 

in 2013 te verrichten LOA-diensten in blokken van vier uur gebaseerd op het aantal 

geschatte etmalen gestaakte dienst. Deze schatting is gebaseerd op LDL-journalen in 2011. 

Door de verhuizing en de daardoor ontstane nieuwe situatie heeft het Loodswezen geen 

rekening gehouden met de gemiddelde realisatie van de totale LOA-tijd in eerdere jaren, 

zoals in de andere regio’s.
14

  
 

Beoordeling raming LOA-uren Amsterdam-IJmond 

25. Uit het KTS volgt dat voor de raming van de arbeidsvergoeding voor LOA dient te worden 

uitgegaan van de daadwerkelijk aan LOA bestede tijd, zijnde de werkelijk aan de 

desbetreffende reizen bestede tijd zoals vastgelegd in de LOA-journalen. Het aantal 

etmalen dat de dienst is gestaakt, hetgeen het uitgangspunt bij de raming van de LOA-uren 

in de regio IJmond,  wordt echter gebaseerd op LDL-journalen.  

 

26. ACM stelt vast dat het door het Loodswezen gehanteerde uitgangspunt dat uren gestaakte 

dienst ook LOA-uren zijn, niet juist kan zijn. Dit volgt immers uit de door het Loodswezen 

                                                      
12

 Brieven van het Loodswezen aan ACM d.d. 20 september 2013, p. 3 en 26 september 2013, p. 3. 

13
 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 31 oktober 2012. 

14
 Brief van het Loodswezen aan ACM d.d. 26 september 2013, p. 2. 
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zelf overgelegde informatie, waaruit niet alleen blijkt dat in 2011 substantieel minder LOA-

uren zijn gerealiseerd dan het aantal gestaakte diensturen in dat jaar, maar ook dat tijdens 

gestaakte dienst pas een LOA-loods wordt opgeroepen wanneer er scheepvaart is die LOA 

nodig heeft. Daarnaast vertrekt de LOA-loods wanneer er geen scheepvaart meer is. Dit 

leidt tot de conclusie dat niet altijd in geval van gestaakte dienst een LOA-loods wordt 

opgeroepen. De raming voor het aantal LOA-uren gebaseerd op het aantal uren gestaakte 

dienst zal daarmee altijd te hoog zijn. Dit blijkt ook uit de gegevens die door het 

Loodswezen zijn verstrekt. In 2011 stonden tegenover 2.246 uur gestaakte dienst 1.291 

LOA-uren.
15

 
 

27. Op grond van het bovenstaande stelt ACM vast dat het KTS geen grondslag biedt voor de 

door het Loodswezen gehanteerde ramingsmethode ten behoeve van de regio Amsterdam-

IJmond, noch in de lezing van ACM, noch in de lezing van het Loodswezen zelf. Daarnaast 

stelt ACM vast dat het toe te passen beoordelingskader niet voorziet in een uitzondering op 

het in het KTS vastgestelde ten behoeve van de in het Tariefvoorstel 2013 neergelegde 

ramingen.  

 

28. Voorgaande klemt te meer nu deze voor 2013 voor de regio Amsterdam-IJmond toegepaste 

ramingsmethode  –ook vergeleken met de ramingsmethode die het Loodswezen in de 

overige regio’s conform zijn lezing van het KTS toepast– zeker niet als de meest efficiënte 

kan worden gezien; er wordt immers te allen tijde uitgegaan van blokken van vier uur, zijnde 

de maximale duur van de LOA-dienst wat, zoals hierboven ook is berekend, leidt tot een 

overschatting van het benodigde aantal LOA-uren. 
 

29. Dit leidt tot de vraag wat een reële raming is van de hoeveelheid LOA-uren voor de regio 

Amsterdam-IJmond. Ingevolge het KTS zal moeten worden uitgegaan van het aantal 

gerealiseerde LOA-uren zoals vastgelegd in de LOA-journalen. Nu ACM enkel beschikt 

over de gerealiseerde cijfers volgend de lezing van het KTS door het Loodswezen, namelijk 

de tijd dat de LOA-loods op de LOA-werkplek aanwezig is, zal ACM ten behoeve van de 

kosten over 2013 de raming baseren op deze cijfers nu de informatie ontbreekt over de 

gerealiseerde tijdsduur dat de LOA-loods daadwerkelijk LOA geeft. ACM volgt de werkwijze 

zoals deze in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden wordt gehanteerd en 

baseert daarmee de hoeveelheid LOA-uren op de gemiddelde realisatie over de laatste 

twee jaar van het aantal LOA-uren in de regio Amsterdam-IJmond.   

 

 
  

                                                      
15

 Brief Loodswezen van 31 oktober 2012 met het kenmerk NLC/NvL/4008. 
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Vaststelling raming LOA-uren in de regio Amsterdam-IJmond 

30. In tabel 2 zijn de begrotings- en realisatiecijfers voor de LOA-uren in de regio Amsterdam-

IJmond opgenomen. 
 

 Begroting Realisatie 

2009 1.045 717 

2010 1.230 780 

2011 1.128 1.291 

2012 970 -- 

2013 2.338 -- 

Tabel 2: Begroting en realisatie LOA-uren regio Amsterdam – IJmond. 

 

31. ACM gaat voor de raming van het aantal LOA-uren in de regio Amsterdam-IJmond in 

overeenstemming met de rekenwijze in de andere regio’s uit van het gemiddelde van de 

realisaties van de afgelopen twee jaar (= 1.036 uur) en stelt het aantal uur LOA 

dientengevolge naar beneden bij met 2.338 -/- 1.036 = 1.302 uur. Dit betekent dat ACM  bij 

de vaststelling van de tarieven 2013 uit zal gaan van 1.036 uur aan directe loodsuren voor 

het geven van LOA in de regio Amsterdam-IJmond, inclusief Bi/Bu-uren.  

 

32. Nu ACM voor de uitleg van het KTS uitgaat van de lezing van het Loodswezen, namelijk dat 

uitgegaan wordt van de totale tijd dat een LOA-loods op de LOA-werkplek aanwezig is, 

moet worden vastgesteld dat de uren waarop gekort wordt niet langer als reis- en 

wachturen zijn aan te merken maar als beschikbaarheidsuren. Immers, in de teveel 

geraamde uren zal de loods niet meer op de LOA-werkplek aanwezig zijn maar thuis in 

afwachting van een loodsreis of van een oproep om LOA te geven. Aangezien 

beschikbaarheidsuren een lagere vergoeding kennen dan reis- en wachturen betekent dit 

dat, alhoewel de korting in uren lager uitvalt dan in het Tariefbesluit 2013, de  op te leggen 

korting in euro’s hoger uitvalt dan in het Tariefbesluit 2013.  

Tabel 3: Berekening correctie LOA-uren in de regio IJmond 

  aantal tarief (euro) bedrag (euro) 

Directe loodsuren - 1.302 109,21 - 142.191 

Beschikbaarheidsuren   1.302   36,91    48.057 

Totaal    - 94.134 

    
 

33. De aldus berekende korting is hoger dan de korting in het tariefbesluit 2013. Daarmee zou 

de positie van het Loodswezen verslechteren ten opzichte van de situatie die zou bestaan 
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zonder deze procedure. Dit is in strijd met artikel 7:11 Awb. Daarom beperkt ACM de 

korting zoals deze was opgenomen in het Tariefbesluit 2013, zijnde 49.836 euro.  

Correctie van het Loodsgeldbesluit 2013 in verband met de ten onrechte toegepaste 

verrekening 

34. Als gevolg van de uitspraak van het CBb d.d. 5 september 2013 heeft ACM het 

Loodswezen verzocht om een cijfermatige herberekening van de loodsgeldtarieven 2013 

toe te sturen, waarbij de bij het Loodsgeldbesluit 2013 toegepaste verrekening over de 

jaren 2009-2012, zijnde een bedrag van 1.267.000 euro, is gecorrigeerd en tevens 

gecorrigeerd voor de nieuw berekende korting wegens LOA-uren. Het Loodswezen heeft 

hieraan gevolg gegeven. De tarieven zullen aldus opnieuw worden vastgesteld. 
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5. Dictum  

 

35. ACM wijzigt de in het Tariefbesluit 2013 opgelegde korting op de directe loodsuren en stelt 

deze korting vast op 1.302 uur. De beschikbaarheidsuren worden hierdoor 1.302 uur hoger 

vastgesteld dan opgenomen in het Tariefvoorstel. ACM stelt de korting voor de raming van 

de LOA-uren in de regio Amsterdam-IJmond ongewijzigd vast op  49.836  Euro. 

 

36. ACM herstelt het Tariefbesluit 2013 met betrekking tot de daarin opgenomen verrekende 

bedragen. 

 

37. ACM besluit, mede gelet op het voorgaande, om op basis van de artikelen 27f, eerste lid, 

27g, eerste lid, onder a en b, en artikel 27g, tweede lid, Lw alsmede de artikelen 4.15 Bmr, 

4.12, eerste lid, Bmr, 4.19 Bmr en 4.20 Bmr voor het kalenderjaar 2013 de volgende 

tarieven vast te stellen: 

a. de Z- en B-tarieven per zeehavengebied als opgenomen in bijlage a tot en met f 

bij dit besluit; 

b. het schema voor de frequentiekorting als opgenomen in bijlage g bij dit besluit; 

c. de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in 

verband met bijzondere loodsreizen als opgenomen in bijlage h bij dit besluit; 

d. de loodsvergoedingen als opgenomen in bijlage i bij dit besluit; en 

e. de betalingskorting als opgenomen in bijlage j bij dit besluit. 

 

Den Haag, 3 oktober 2013  

 

De Autoriteit Consument en Markt, 

Namens deze, 

 

 

 

 

dr. F.J.H. Don 

Bestuurslid  

 

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 Autoriteit Consument en Markt, 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 Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 
beroep bij de administratieve rechter. 


