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Samenvatting 

In dit besluit beoordeelt de ACM of het kostentoerekeningssysteem dat het Loodswezen wil toepassen in de 
periode 2023 tot en met 2027 (hierna: KTS 2023-2027), voldoet aan de wettelijke eisen. Het 
kostentoerekeningssysteem (hierna: KTS) beschrijft de methode waarmee de kosten van de gereguleerde 
diensten van het Loodswezen worden vastgesteld en toegerekend aan zeehavengebieden en hoe, 
uitgaande van die toegerekende kosten, de gereguleerde tarieven worden vastgesteld. De gereguleerde 
tarieven mogen niet hoger zijn dan de toegerekende kosten (inclusief een redelijk rendement). 
 
Het KTS 2023-2027 volgt het huidige KTS op, dat het Loodswezen heeft toegepast in de periode 2019 tot 
en met 2022. Het KTS 2023-2027 wordt gewijzigd naar aanleiding van de met ingang van 1 januari 2022 
gewijzigde wettelijke regels voor de toerekening van de kosten. De ACM beperkt deze beoordeling tot de 
wijzigingen ten opzichte van het huidige KTS. De belangrijkste wijzigingen in het kader van de 
loodsgeldtarieven hebben betrekking op de wijze waarop de arbeidsvergoeding voor registerloodsen wordt 
berekend (via all-in uurtarieven) en de invoering van een efficiencykorting bij een stijgend aantal 
scheepsreizen. 
 
Naar het oordeel van de ACM voldoet het KTS 2023-2027 aan de (gewijzigde) wettelijke regels en daarom 
stemt de ACM in met het KTS 2023-2027. 
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1. Inleiding en procesverloop 

1. In dit besluit beoordeelt de ACM of het kostentoerekeningssysteem dat het Loodswezen wil toepassen 
in de periode 2023 tot en met 2027 (hierna: KTS 2023-2027), voldoet aan de wettelijke eisen. Het KTS 
beschrijft de methode waarmee de kosten van de gereguleerde diensten van het Loodswezen worden 
vastgesteld en toegerekend aan zeehavengebieden en hoe, uitgaande van die toegerekende kosten, 
de gereguleerde tarieven worden vastgesteld. De gereguleerde tarieven mogen niet hoger zijn dan de 
toegerekende kosten inclusief een redelijk rendement. 
 

2. Het KTS wordt jaarlijks door het Loodswezen toegepast om de tarieven te berekenen. De toepassing 
van het KTS resulteert jaarlijks in een door de ACM te beoordelen tariefvoorstel van het Loodswezen. 
De ACM beoordeelt dus zowel het KTS als de jaarlijkse toepassing van dit KTS. Dit besluit betreft 
uitsluitend de beoordeling van het KTS 2023-2027. 

 
3. De gereguleerde tarieven van het Loodswezen betreffen ten eerste de loodsgeldtarieven. Dit zijn de 

tarieven voor het (be)loodsen van schepen. Deze tarieven dekken het overgrote deel van de kosten. 
Daarnaast zijn er loodsvergoedingen, zijnde de vergoedingen voor enkele bijzondere diensten zoals de 
vergoeding indien er een helikopter wordt gebruikt specifiek op verzoek van de kapitein van een te 
beloodsen schip. Ten slotte zijn er de overige (of andere) tarieven, voor enkele bijzondere diensten, 
zoals de examinering van verklaringhouders. Verklaringhouders zijn de houders van een certificaat 
waarmee zij onder de zogenoemde ‘loodsplicht nieuwe stijl’ zijn vrijgesteld van de loodsplicht. 
 

4. Voor loodsgeldtarieven en loodsvergoedingen geldt dat ze voor het geheel kostengeoriënteerd moeten 
zijn (inclusief een redelijk rendement). Er is geen eis dat de individuele tarieven (elk afzonderlijk tarief) 
kostengeoriënteerd moeten zijn. De overige (of andere) tarieven dienen wel elk afzonderlijk 
kostengeoriënteerd te zijn. 

 
5. Het KTS 2023-2027 volgt het huidige KTS (hierna: KTS 2019) op, dat het Loodswezen heeft toegepast 

in de periode 2019 tot en met 2022. Het KTS 2023-2027 wordt gewijzigd naar aanleiding van de met 
ingang van 1 januari 2022 gewijzigde wettelijke regels voor de toerekening van de kosten. De ACM 
beperkt deze beoordeling tot de wijzigingen ten opzichte van het KTS 2019. De belangrijkste 
wijzigingen in het kader van de loodsgeldtarieven hebben betrekking op de wijze waarop de 
arbeidsvergoeding voor registerloodsen wordt berekend (via all-in uurtarieven) en de invoering van een 
efficiencykorting bij een stijgend aantal scheepsreizen. 
 

6. Het Loodswezen heeft de conceptversie van het KTS 2023-2027 op 18 januari 2022 verzonden aan 
diverse vertegenwoordigers van rechtspersonen en representatieve organisaties om hen in staat te 
stellen een zienswijze over het voorgestelde KTS 2023-2027 uit te brengen.1 Op diezelfde datum heeft 
het Loodswezen deze conceptversie van het KTS 2023-2027 alvast aan de ACM ter beoordeling 
voorgelegd.2 

 
7. De ACM heeft het Loodswezen naar aanleiding van de conceptversie van het KTS 2023-2027 op 4 

maart 2022, 8 april 2022 en 4 mei 2022 vragenbrieven gestuurd,3 die het Loodswezen heeft 
beantwoord bij brieven van respectievelijk 24 maart 2022, 26 april 2022 en 17 mei 2022.4 

 
8. Op 9 juni 2022 heeft het Loodswezen een naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de ACM 

aangepaste versie van het KTS 2023-2027 ingediend.5 
 

1 Zie artikel 27b, vijfde lid, Loodsenwet en artikel 1 en 2 van de Regeling markttoezicht registerloodsen. 
2 ACM/IN/672382. 
3 ACM/UIT/572482, ACM/UIT/574134 en ACM/UIT/576631. 
4 ACM/IN/685715, ACM/IN/691859 en ACM/IN/700258. 
5 ACM/IN/700547. 
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9. In opdracht van de ACM heeft accountantskantoor KPMG Advisory N.V. (hierna: KPMG) vanaf 20 juni 

2022 een onderzoek ingesteld naar de in het KTS 2023-2027 beschreven kostentoerekening van de 
zogenoemde Scheldevaart. Van dat onderzoek heeft KPMG op 28 juli 2022 een rapport uitgebracht.6 

 

2. Beoordeling  

2.1. Kostenverrekening met het Vlaamse Loodswezen 

10. In de regio Scheldemonden verzorgt het Loodswezen samen met het Vlaamse loodswezen de 
loodsdienstverlening. Beide loodsdiensten gebruiken elkaars faciliteiten bij de loodsdienstverlening 
voor onder meer de Scheldevaart (het scheepvaartverkeer naar de Belgische havens Antwerpen en 
Gent). In het zogenoemde Scheldereglement is bepaald dat het Vlaamse loodswezen 72,5% van de 
vaart naar deze Belgische havens verzorgt en het Loodswezen 27,5%. 
 

11. Het Vlaamse Gewest en het Loodswezen hebben voor het laatst in december 2015 een 
Samenwerkingsovereenkomst gesloten.7 Daarin zijn de regels vastgelegd voor de bepaling van de 
kosten van beide loodsdiensten, de verrekening van de samenwerkingskosten tussen beide 
loodsdiensten en de toerekening van kosten aan de drie opbrengstgebieden (de Nederlandse 
wetschepen, de Vlaamse decreetschepen en de Scheldevaart). 

 
12. Binnen de Samenwerkingsovereenkomst worden vier kostensoortgroepen onderscheiden: Loodsen, 

Beloodsen, Besteldienst en rededienstcoördinatie en Ondersteuning. Zoals beschreven in § 5.3.4 van 
het KTS 2019 vond volgens de Samenwerkingsovereenkomst op al deze kostensoortgroepen een 
voorcalculatorische8 (onderlinge) kostenverrekening plaats. Inmiddels is deze kostenverrekening op 
basis van nadere in 2020 gemaakte afspraken tussen het Vlaamse Gewest en het Loodswezen alleen 
nog van toepassing op de twee kostensoortgroepen Beloodsen en Besteldienst en 
rededienstcoördinatie.  

 
13. De ACM stelt vast dat het Loodswezen de beschrijving van de kostenverrekening in § 5.2.3 van het 

KTS 2023-2027 heeft aangepast aan deze nader gemaakte afspraken met het Vlaamse Gewest. 
Overigens is de methodiek waarop deze te verrekenen kosten volgens de bepalingen van de 
Samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld, ongewijzigd gebleven. 

2.2.  Kostentoerekening regio Scheldemonden 

14. De door het Loodswezen geleverde loodsdiensten in de regio Scheldemonden bestaan uit de 
Nederlandse wetschepen (loodsdiensten naar Vlissingen en Terneuzen) en de Scheldevaart 
(loodsdiensten naar Antwerpen en Gent). Voor de toerekening van de kosten aan de regio 
Scheldemonden wordt in het KTS de zogenoemde “restpostbenadering” toegepast. De 
restpostbenadering houdt het volgende in.  
a. Als eerste worden de kosten van de regio Scheldemonden bepaald op basis van de regels en 

toerekening van het Nederlandse kostentoerekeningssysteem. Dit vormt de kosten (“eigen 
kosten”) van de totale regio Scheldemonden van het Nederlandse Loodswezen. Samen met de 
“onderlinge kostenverrekening” vormen zij de “te dragen kosten” door de regio Scheldemonden 
(dit wordt de hypothetische toepassing van het KTS genoemd). 

 
6 ACM/IN/708253. 
7 Deze Samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2015, die bij de ACM bekend is, bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie 
en is daarom niet openbaar. 
8 Oftewel de verrekening vindt plaats op basis van kostenramingen en wordt niet aangepast als de realisatie afwijkt van de 
raming.  
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b. Door toepassing van de kostentoerekensleutels uit de Samenwerkingsovereenkomst wordt per 
kostensoort de kostentoerekening gemaakt naar de Scheldevaart. 

c. De kosten van de Nederlandse wetschepen in de regio Scheldemonden volgens de 
restpostbenadering worden daarna bepaald als het verschil tussen de “te dragen kosten” door de 
regio Scheldemonden (de kosten vastgesteld onder a.) en de volgens de overeenkomst 
toegerekende kosten aan de Scheldevaart (de kosten vastgesteld onder b.) (oftewel: c = a – b). 

 
15. [vertrouwelijk] 

 
16. [vertrouwelijk] 

 
Oordeel ACM 

17. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat de restpostbenadering voldoet aan de 
wettelijke eisen. 

2.3. Arbeidsvergoeding op basis van integrale uurtarieven 

18. Een belangrijke wijziging van de wetgeving ziet op het bepalen (berekenen) van de arbeidsvergoeding, 
oftewel de arbeidskosten die het Loodswezen in rekening mag brengen voor de loodsdiensten. 
 

19. In lijn met de toen geldende wetgeving kende het KTS 2019 een methode waarin voor de berekening 
en toerekening van de arbeidsvergoeding gebruik gemaakt werd van negen scheepsklassen met 
bijbehorende directe uurtarieven (bruguren), met daarnaast uurtarieven voor verschillende indirecte 
uren, te weten: indirecte productieve loodstaken (IPL-taken), reis- en wachturen en 
beschikbaarheidsuren. Al die verschillende uurtarieven waren wettelijk vastgelegd. Tariefvoorstellen 
waarin het KTS 2019 werd toegepast om de tarieven voor het komende jaar vast te stellen, bevatten 
een schatting van het aantal van al die verschillende uren voor het komende jaar. De totale 
arbeidsvergoeding werd bepaald door het aantal uren van een activiteit te vermenigvuldigen met het 
uurtarief voor die activiteit en dat voor alle activiteiten te sommeren.  

 
20. In de huidige wetgeving is zowel het onderscheid in scheepsklassen als het onderscheid in de 

verschillende soorten indirecte uren vervallen. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van twee 
integrale uurtarieven, één voor de directe productieve loodstaken (DPL-uurtarief) en één voor de 
indirecte productieve loodstaken (IPL-uurtarief).  

 
21. DPL-uren zijn alle uren waarin de registerloods daadwerkelijk loodsdiensten aan boord (of via loodsen 

op afstand) van het te loodsen schip verricht voor reguliere reizen of bijzondere reizen. Het uurtarief 
voor DPL-taken is inclusief een opslag voor reis- en wachturen die verband houden met de DPL-taken 
en voor beschikbaarheidsuren.9 Dit DPL-uurtarief wordt ook het integrale bruguurtarief genoemd. 

 
22. IPL-uren zijn uren die door registerloodsen zijn besteed aan overige taken om de uitvoering van het 

beroep en het bedrijfsproces mogelijk te maken. Dit zijn onder andere taken als landelijke of regionale 
bestuurder en MT-lid, loodsdienstleider, docent of cursusleider bij opleidingen, volgen van opleidingen, 
etc. Het integrale uurtarief voor IPL-taken is inclusief reis- en wachturen die verband houden met de 
IPL taken.10 

 

 
9 Artikel 1, onder k, 1°, Lw: een integraal uurtarief voor de uitvoering van verrichtingen van een registerloods aan boord of 
loodsen door een registerloods op afstand, met inbegrip van een vaste opslag voor de daarbij te maken reis-, wacht- en 
beschikbaarheidsuren. 
10 Artikel 1, onder k., 2°, Lw: integraal uurtarief voor de uitvoering van andere taken dan bedoeld onder 1°, die bij of krachtens 
deze wet of anderszins aan een registerloods zijn toevertrouwd, met inbegrip van een vaste opslag voor de daarbij te maken 
reis- en wachturen. 
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23. Beide uurtarieven zijn in de Regeling markttoezicht registerloodsen (hierna: Rmr) vastgelegd op het 
prijspeil van 2015.11 De beide wettelijk vastgelegde uurtarieven op het prijspeil van 2015 zijn vervolgens 
in het KTS geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. 

 
24. De totale arbeidsvergoeding wordt bepaald door het geraamde aantal DPL- en IPL-uren te 

vermenigvuldigen met het respectievelijk het DPL- en IPL-uurtarief. 12 Het geraamde aantal DPL-uren 
wordt voor de reguliere bruguren bepaald als de gemiddelde brugtijd per scheepsreis per 
zeehavengebied13 vermenigvuldigd met het geraamde aantal scheepsreizen per zeehavengebied.14 Bij 
het aantal reguliere bruguren wordt het aantal geraamde15 bijzondere bruguren opgeteld. 

 
25. De IPL-uren worden geraamd op basis van de te verwachten tijdsbesteding voor deze taken voor het 

kalenderjaar waarvoor het tariefvoorstel gedaan wordt. Hierbij wordt het gemiddelde aantal 
gerealiseerde uren van de laatste twee kalenderjaren voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het 
tariefvoorstelvoorstel wordt gedaan, als uitgangspunt genomen. Indien er te verwachten ontwikkelingen 
zijn die leiden tot een afwijking van dat gemiddelde, wordt daarmee rekening gehouden en worden 
deze toegelicht.16 

 
26. De berekende totale arbeidsvergoeding wordt vervolgens toegerekend aan (regio’s en) 

zeehavengebieden. Dit heeft geen directe invloed op tarieven omdat de jaarlijkse tariefmutatie wordt 
bepaald op basis van de totale geraamde kosten en niet wordt bepaald per zeehavengebied. Deze 
toerekening is wel van betekenis voor de toerekening aan de regio Scheldemonden en daarmee voor 
de beoordeling van de kostentoerekening Scheldemonden (onderdeel 2.2). De toerekening naar regio’s 
is immers bepalend voor de in randnummer 14, onder a, genoemde conform het KTS aan de regio 
Scheldemonden toegerekende kosten. 

 
27. Uitgangspunt van het Loodswezen is om in het KTS 2023-2027 de kostentoerekening aan 

zeehavengebieden zoveel mogelijk gelijk te houden aan de tot nu toe gehanteerde toerekening. De tot 
nu toe gehanteerde toerekening was verschillend voor de vroegere bruguren (toen nog zonder opslag) 
en de opslag voor reis-, wacht- en beschikbaarheidsuren. Om de toerekening naar zeehavengebieden 
zoveel mogelijk gelijk te houden wordt de arbeidsvergoeding voor DPL-uren gesplitst in een direct (of 
zuiver) deel van 54,16% en een indirect deel (opslag) van 45,84%. Die percentages zijn bepaald op 
basis van het directe en indirecte deel van deze vergoeding in het Tariefvoorstel 2015. 

 
28. Het directe deel van de arbeidsvergoeding voor DPL-uren wordt toegerekend aan de regio’s en 

zeehavengebieden waar de bruguren zijn geregistreerd. 
 

29. Het indirecte deel van de arbeidsvergoeding voor DPL-uren en de arbeidsvergoeding voor IPL-uren 
worden naar rato van het aantal scheepsreizen (landelijk vast bedrag per scheepsreis) per regio en 
zeehavengebied toegerekend aan de regio’s en zeehavengebieden.  

 
30. De totale berekening en toerekening van de arbeidsvergoeding is weergegeven in figuur 1.  

 
11 Artikel 6 Rmr. 
12 KTS 2023-2027, p. 66.  
13 Geraamd op basis van de realisatie in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tariefvoorstel wordt 
gedaan. 
14 Voor het jaar waarvoor het tariefvoorstel gedaan wordt.  
15 Op basis van de realisatie in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tariefvoorstel wordt gedaan. 
16 KTS 2023-2027, p. 68. 
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Figuur 1. Berekening en toerekening van de arbeidsvergoeding conform KTS 2023-2027 

(bron: ACM, op basis van het KTS en antwoorden van het Loodswezen). 

 
Oordeel ACM 

31. De ACM stelt vast dat de wettelijk vastgestelde DPL- en IPL-uurtarieven in het KTS zijn overgenomen 
en zijn geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. 
 

32. De ACM stelt vast dat de totale arbeidsvergoeding wordt berekend op basis van de wettelijk 
vastgestelde uurtarieven en het aantal geraamde aantal uren voor het kalenderjaar waarin de met 
het KTS te bepalen loodsgeldtarieven gelden. 

 
33. De ACM stelt vast dat de splitsing van de arbeidsvergoeding voor DPL-uren in een direct en een 

indirect deel, zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk in voorgaande kostentoerekeningssystemen.  
 

34. De ACM stelt vast dat de toerekening van het directe deel van de arbeidsvergoeding aan de gebieden 
waar de uren worden geregistreerd een toegestane toerekening is, die wordt genoemd in artikel 2.10 , 
onder a, van het Besluit markttoezicht registerloodsen (Bmr): als een toerekening naar rato van “de 
door registerloodsen te besteden uren”. 

 
35. De ACM stelt vast dat de toerekening voor de IPL-uren en het indirecte deel van de DPL-uren naar rato 

van het aantal geraamde scheepsreizen in de regio’s en zeehavengebieden, een toegestane 
toerekening is die wordt genoemd in artikel 2.10, onder c, Bmr: als een toerekening naar rato van “het 
aantal te loodsen scheepsreizen”. 

 
36. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat de berekening en toerekening van de 

arbeidsvergoeding voldoet aan de wettelijke eisen.  

2.4. Levensduur nieuwe vaartuigen 

37. Op grond van artikel 2.9 Bmr dient de toerekening van de kosten van duurzame productiemiddelen 
gebaseerd te zijn op algemeen aanvaarde bedrijfseconomische afschrijvingsmethoden en -termijnen en 
de historische kostprijs. 
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38. Het KTS 2019 beschrijft de afschrijvingstermijnen, c.q. levensduur, van bestaand materieel, zoals 
vaartuigen en onroerende zaken, en hoe die zijn bepaald. Voor bijvoorbeeld vaartuigen is bepaald uit 
welke componenten die bestaan – zoals casco, elektrische bekabeling, technische installaties en 
motoren – en welke levensduur voor elk van die componenten wordt gehanteerd. Deze beschrijving is 
overgenomen in het KTS 2023-2027. Het KTS 2023-2027 vermeldt voor nieuwe vaartuigen17 het 
volgende: “Voor nieuwe vaartuigen die zusterschepen zijn (ontwerp, afmetingen, aandrijflijn, uitrusting) 
van reeds in gebruik zijnde vaartuigen, zullen de afschrijvingstermijnen van de reeds in gebruik zijnde 
vaartuigen worden gehanteerd.” 

 
39. Indien er geen sprake is van zusterschepen van bestaande vaartuigen, dan zal de levensduur worden 

vastgesteld op basis van het kostenaandeel van de verschillende componenten en de verwachte 
levensduur van die componenten. Deze levensduur zal het Loodswezen afstemmen met de ACM en na 
akkoord van de ACM zal het Loodswezen de afschrijvingen in de jaarlijkse tariefvoorstellen baseren op 
die levensduur.18  

 
Oordeel ACM 

40. Naar het oordeel van de ACM is het op deze wijze bepalen van de levensduur, c.q. afschrijvingstermijn, 
van de bestaande en nieuwe vaartuigen een algemene aanvaarde bedrijfseconomische methode. 
Daarmee voldoet dit onderdeel aan de wettelijke eis. 

2.5. Gezamenlijke kosten 

41. Gezamenlijke kosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een regio of 
zeehavengebied (zie ook randnummer 10 van de Bijlage Wettelijk kader). De gezamenlijke kosten 
worden evenals de indirecte loodsuren toegerekend aan regio’s en zeehavengebieden als een landelijk 
vast bedrag per scheepsreis, zijnde de totale gezamenlijke kosten gedeeld door het totale aantal 
landelijke scheepsreizen.19 Oftewel, toerekening van deze kosten vindt plaats naar rato van het aantal 
te loodsen scheepsreizen. In het KTS 2019 was sprake van een landelijk vast tarief per scheepsklasse 
per scheepsreis. Oftewel, grotere schepen kregen meer kosten toegerekend. De nieuwe toerekening 
naar scheepsreis leidt slechts tot een klein verschil ten opzichte van de toerekening op basis van een 
landelijk vast tarief per klasse per scheepsreis, maar is eenvoudiger en sluit beter aan bij het nieuwe 
systeem zonder klasse indeling. 

 
Oordeel ACM 

42. De toerekening naar rato van het aantal te loodsen scheepsreizen is een wettelijk toegestane 
toerekening die wordt genoemd in artikel 2.10, onder c, Bmr. Het vervallen van het onderscheid naar 
scheepsklasse ligt naar het oordeel van de ACM voor de hand, omdat dit aansluit bij de toerekening 
van het indirecte deel van de arbeidsvergoeding (zie randnummer 29). 

 
43. Gelet op het voorgaande is de ACM van oordeel dat de toerekening van de gezamenlijke kosten 

voldoet aan de wettelijke eisen. 

2.6. Gefaseerde teruggave FLO en FLP reservering 

44. In het verleden zijn kosten toegerekend als reservering voor de uitgaven voor het Functioneel 
Leeftijdsontslag (FLO) voor het varend personeel van het loodswezen en het Functioneel 
Leeftijdspensioen (FLP) voor de registerloodsen. Deze kosten werden jaarlijks doorberekend in de 
loodsgeldtarieven met uitgangspunt dat de dekking van deze uitgaven uiterlijk in 2019 zou zijn bereikt. 
Op grond van actuarieel onderzoek in 2016 is voorzien dat deze reserveringen tot een overschot 

 
17 Zowel geheel nieuwe vaartuigen als gebruikte aangeschafte vaartuigen.  
18 KTS 2023-2027, p. 45 en 46. 
19 KTS 2023-2027, p. 78. 
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zouden leiden. Vanaf 2017 zijn daarom geen kosten meer toegerekend als reservering voor het FLO en 
FLP. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten om dit FLO/FLP-overschot 
via de loodsgeldtarieven terug te laten vloeien naar de sector. Artikel 27, zevende lid, onder k, van de 
Loodsenwet (hierna: Lw) bevat daarvoor de wettelijke grondslag. 
 

45. De sector heeft na consultatie door het ministerie van IenW de voorkeur uitgesproken voor een 
gefaseerde teruggave (vrijval), die afhankelijk is van een aantal voorwaarden en is gebaseerd op 
rekenregels.  

 
46. Met de brief van 21 oktober 2019 heeft het ministerie van IenW de belanghebbende partijen 

geïnformeerd welke rekenregels dienen te worden toegepast bij het jaarlijks vaststellen van de 
gefaseerde teruggave.20 De kern daarvan is dat de gefaseerde teruggave wordt gebruikt om in jaren dat 
de tarieven sterker stijgen dan de inflatie, de tariefstijging deels te dempen. Deze rekenregels zijn al 
toegepast bij het vaststellen van de tarieven voor 2020, 2021 en 2022 en zijn thans ook in het KTS 
opgenomen.  

 
Oordeel ACM 

47. De ACM stelt vast dat het Loodswezen de in de brief van het ministerie van IenW opgenomen 
rekenregels heeft overgenomen in het KTS en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen. 

2.7. Overige tarieven, kostprijs voor het opleiden van verklaringhouders 

48. Als gevolg van de wijziging van artikel 27c, tiende lid, van de Lw wordt ook het voorstel voor de 
tarieven voor het verrichten van andere diensten, als bedoeld in artikel 27a, van de Lw, (hierna: de 
overige tarieven) opgesteld met inachtneming van het uitgangspunt dat deze tarieven elk afzonderlijk 
kostengeoriënteerd zijn. 

 
49. Deze wetswijziging heeft geleid tot een beperkte aanpassing van hoofdstuk 7 van het KTS voor de 

bepaling van de standaard kostprijs voor de overige gereguleerde diensten, meer in het bijzonder het 
opleiden van verklaringhouders. Verklaringhouders zijn de houders van een certificaat waarmee zij 
onder de zogenoemde ‘loodsplicht nieuwe stijl’ zijn vrijgesteld van de loodsplicht. 
  

50. De kostprijsberekening is gebaseerd op een verwachte gemiddelde bezetting van 8 cursisten. Dit komt 
overeen met het gemiddelde aantal examenkandidaten in 2018 en 2019. De onder- of overdekking van 
deze kosten in een situatie waarin er respectievelijk minder of meer cursisten zijn, wordt verrekend in 
andere tarieven.  

 
51. Ten opzichte van de door het Loodswezen geconsulteerde versie van het KTS is op verzoek van 

de ACM toegevoegd dat het verwachte aantal cursisten wordt aangepast als blijkt dat dit structureel 
hoger (of lager) is dan de geraamde bezetting van 8 cursisten. 
 
Oordeel ACM 

52. De ACM acht de toevoeging ten aanzien van het aanpassen van het aantal cursisten belangrijk omdat 
het effect op de cursuskosten voor een individuele cursist hoog is. Met die toevoeging stemt de ACM in 
met de kostprijsberekening voor het opleiden van verklaringhouders. 

2.8. Berekening van de tariefmutatie volgens cost-plus methode 

53. Hoofdstuk 8 van het KTS 2023-2027 beschrijft hoe vanuit de berekende en aan de Nederlandse 
zeehavens toegerekende kosten de tariefmutatie van de loodsgeldtarieven ten opzichte van het 

 
20 IENW/BSK-2019/217461. 
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voorgaande kalenderjaar wordt berekend. Oftewel, met welk percentage de loodsgeldtarieven stijgen 
ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar.  
 

54. In het KTS 2019 werden de loodsgeldtarieven uitsluitend gebaseerd op een cost-plus berekening. Met 
de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is dit gewijzigd en moet er bij een 
stijging van het geraamde aantal scheepsreizen ook een alternatieve tariefberekening gemaakt worden 
rekening houdend met een efficiencykorting (price-cap berekening). De tariefmutatie volgens deze 
alternatieve berekening moet vergeleken worden met de tariefmutatie volgens de cost-plus berekening. 
Artikel 27f van de Lw bepaalt dat de ACM de loodsgeldtarieven vaststelt uitgaande van het voorstel - 
op basis van cost-plus dan wel price-cap - dat resulteert in de laagste tarieven.21  

 
55. In deze paragraaf beoordeelt de ACM de wijziging van de methode voor het berekenen van de 

tariefmutatie op basis van de cost-plus berekening en in de volgende paragraaf beoordeelt de ACM de 
price-cap berekening. 

 
56. De hoofdlijn van de cost-plus berekening is dat eerst de ‘omzet’ vóór tariefmutatie wordt berekend op 

basis van de tarieven van het lopende jaar (jaar T-1) vermenigvuldigd met de geraamde afzet in het 
jaar waarvoor de loodsgeldtarieven worden vastgesteld (jaar T).22 Vervolgens wordt deze ‘omzet’ vóór 
tariefmutatie vergeleken met de conform het KTS toegerekende (te dekken) kosten. Het percentage dat 
de toegerekende kosten hoger of lager zijn dan de omzet vóór de tariefmutatie, is de procentuele 
tariefmutatie volgens de cost-plus berekening. Deze wordt vervolgens toegepast op de tarieven van het 
lopende jaar (T-1) om de tarieven voor jaar T te berekenen.  
 

57. De cost-plus berekening wijkt af van die in het KTS 2019 voor de loodsvergoeding helikopter. Dit is de 
vergoeding indien er een helikopter wordt gebruikt specifiek op verzoek van de kapitein van een te 
beloodsen schip. In het KTS 2023-2027 is als uitgangspunt genomen dat de loodsvergoeding 
helikopter met hetzelfde percentage gemuteerd wordt als de loodsgeldtarieven, omdat: 
- het logischer is om alle loodsgeldtarieven en loodsvergoedingen met hetzelfde percentage 

(tariefmutatie) aan te passen in plaats van een onderscheid te maken; 
- de voorheen voor deze vergoeding gebruikte (inflatie)index “personenvervoer over de weg” geen 

logische index is, nu deze alleen nog voor de loodsvergoeding helikopter wordt gebruikt; 
- de (thans aparte) loodsvergoeding helikopter dan ook integraal onderdeel is van de tarieven die 

met de price-cap berekening worden berekend, waardoor hiervoor geen eventuele correctie hoeft 
te worden gemaakt in die berekening. 

 
Oordeel ACM 

58. De ACM acht de aangebrachte wijziging in het berekenen van de tariefmutatie voor de loodsvergoeding 
helikopter logisch en stemt hier mee in.  

2.9. Berekening tariefmutatie volgens price-cap berekening (efficiëntiekorting) 

59. Zoals hiervoor aangegeven in randnummer 54 wordt met ingang van het KTS 2023-2027 als gevolg 
van een wijziging van de Loodsenwet onder bepaalde condities een efficiencykorting toegepast.23 Deze 
efficiencykorting heeft als doel dat het loodswezen maatregelen gaat nemen die zijn gericht op een 
efficiënte(re) bedrijfsvoering.24  
 

60. De efficiencykorting wordt toegepast indien: 

 
21 Artikel 27f, Lw.  
22 ‘omzet’ vóór de tariefmutatie = tarieven jaar T-1 x geraamde afzet in jaar T. 
23 Artikel 27ca, eerste lid, Loodsenwet. 
24 Memorie van toelichting op de wet actualisatie markttoezicht registerloodsen. 
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a) er sprake is van een toename van het geraamde aantal scheepsreizen (ten opzichte van het 
geraamde aantal in het voorgaande jaar); 

b) de tarieven op grond van de zogenoemde price-cap berekening lager zijn dan op basis van de 
cost-plus berekening.  

 
61. De price-cap berekening is een normatieve methode waarbij geen sprake meer is van een directe 

koppeling met onderliggende kosten zoals bij de cost-plus berekening wel het geval is. De price-cap 
berekening gaat uit van de tarieven van het voorgaande jaar (het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de tarieven worden vastgesteld), vermeerderd met een index en verminderd met een 
efficiencykorting. Deze korting is afhankelijk van de geraamde stijging van het aantal scheepsreizen en 
varieert van minimaal 1 tot maximaal 2,5%.25 Hierbij dient rekening te worden gehouden met: 
a) de verrekening van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen 

in de materiële activa en investeringen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het 
tariefvoorstel wordt gedaan; 

b) de verrekening van teveel gedane stortingen ten behoeve van FLO/FLP (‘gefaseerde teruggave’, 
zie randnummer 46); 

c) de verrekeningen die voortvloeien uit het herzien van een eerder besluit ter vaststelling van de 
loodsgeldtarieven; 

d) correcties voor bijzondere omstandigheden. 
 

62. Wat betreft de verrekening van het verschil tussen de eerder geraamde en de daadwerkelijke 
uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin het tariefvoorstel wordt gedaan (randnummer 61.a), geldt dat deze verrekening ook plaatsvindt 
in de cost-plus berekening. Artikel 27c, zevende lid, onderdeel i, van de Lw bepaalt dat het verschil 
tussen de geraamde en de daadwerkelijke wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen, 
verrekend moet worden. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende vermogenskosten. Met deze verrekening 
wordt uiteindelijk altijd voor de werkelijke afschrijvings- en vermogenskosten betaald. Voor deze kosten 
geldt – na verrekening – dus een afwijking van alle andere kosten waarbij sprake is van geraamde 
kosten die niet meer worden bijgesteld indien de realisatie afwijkt van de raming. Het KTS 2023-2027 
sluit voor de price-cap berekening aan bij de cost-plus berekening door deze verrekening direct toe te 
passen. Oftewel, bij de price-cap berekening worden de (geïndexeerde) tarieven van het voorgaande 
jaar aangepast met het te verrekenen bedrag (positief of negatief). Een andere methode zou zijn om 
het te verrekenen bedrag een jaar later te verrekenen. In het KTS 2023-2027 is aangegeven dat een 
directe verrekening bij de price-cap berekening het voordeel heeft dat de verrekening zoveel mogelijk 
direct in het juiste tariefjaar wordt verwerkt en dat dit bijdraagt aan een zo stabiel mogelijke 
tariefontwikkeling. 

 
63. De mogelijkheid tot correcties voor bijzondere omstandigheden (randnummer 61.d) wordt genoemd in 

de Memorie van toelichting op de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.26 Daarin is 
aangegeven dat het Loodswezen in de price-cap berekening rekening mag houden met bijzondere 
omstandigheden. De Memorie van toelichting noemt daarbij een wijziging van de norm voor het 
rendement op vermogen (WACC) of een grote stijging of daling van de brandstofprijzen 
als voorbeelden. 

 
64. Volgens het KTS 2023-2027 is sprake van bijzondere omstandigheden indien aan alle onderstaande 

kwalitatieve criteria wordt voldaan: 
- het Loodswezen heeft geen directe invloed op de bijzondere omstandigheden, met andere 

woorden er is sprake van externe factoren; 
- het gaat om omstandigheden waarmee bij het vaststellen van het tarief voor het lopende jaar geen 

rekening is gehouden; 

 
25 Artikel 6a Rmr. 
26 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35720, nr. 3. 
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- er doet zich een trendbreuk voor in de kosten- of opbrengsten veroorzaakt door de bijzondere 
omstandigheden die leidt tot een grote afwijking van het voorgestelde loodsgeldtarief; 

- er is sprake van een feitelijke mutatie van kosten of opbrengsten, dan wel een aangekondigde of 
voorziene mutatie waarvan in redelijke mate van zekerheid of aannemelijkheid vast staat dat deze 
zich voor zal doen. 

 
65. Bij het bepalen van de omvang van de correctie wordt rekening gehouden met het effect dat via de 

algemene indexering van de tarieven van het lopende jaar al in de tarieven van het komende jaar is 
verwerkt met betrekking tot de desbetreffende post. Kortom, dat rekening wordt gehouden met de 
indexering die in de price-cap berekening wordt gebruikt. 

 
66. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, moet ook nog worden voldaan aan onderstaand 

kwantitatief toetsingskader, dat borgt dat de correctie ook voldoende materieel is. 
- Bijzondere omstandigheden worden als materieel gezien als het weglaten of het onjuist opnemen 

daarvan, het vast te stellen loodsgeldtarief zou beïnvloeden. Daarbij moet in ogenschouw worden 
genomen dat de effecten van bijzondere omstandigheden (opbrengsten en kosten) met elkaar 
gesaldeerd dienen te worden, om vervolgens het saldo te verwerken als bijzondere omstandigheid. 

- Voor het bepalen van de ondergrens van de materialiteit van het totaal aan bijzondere 
omstandigheden wordt aangesloten bij artikel 4.13, eerste lid, van het Bmr. De omstandigheden 
kunnen pas als bijzonder worden aangemerkt als de in het tariefvoorstel opgenomen 
loodsgeldtarieven door de correctie in gezamenlijkheid minimaal 0,8 procentpunt afwijken. 

- Voor het bepalen van de ondergrens van de materialiteit van individuele bijzondere 
omstandigheden kan niet worden aangesloten bij wet- of regelgeving. Om te voorkomen dat allerlei 
voorziene afwijkingen als bijzondere omstandigheden (moeten) worden aangemerkt, wordt een 
afwijking van 0,2 procentpunt op het loodsgeldtarief als ondergrens gehanteerd per individuele 
bijzondere omstandigheid. 

 
Oordeel ACM 

67. De ACM stemt in met de toepassing van de correctie voor gewijzigde materiële activa en investeringen 
waarbij het te verrekenen verschil direct wordt verwerkt in de price-cap berekening (randnummers 62 
en 62). Dit voorkomt namelijk dat de tarieven door de price-cap berekening eerst dalen om vervolgens 
bij verrekening een jaar later weer te stijgen. Daarmee draagt deze toepassing - zoals het Loodswezen 
stelt - bij aan een zo stabiel mogelijke tariefontwikkeling. 
 

68. De kwalitatieve criteria voor bijzondere omstandigheden (randnummer 64) zijn ten opzichte van de door 
het Loodswezen geconsulteerde versie van het KTS 2023-2027 na goed overleg met de ACM verder 
aangescherpt. Daarbij acht de ACM het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met de indexering 
die in de price-cap berekening wordt gebruikt. Het is namelijk goed mogelijk dat het kosteneffect van 
een bijzondere omstandigheid al geheel of gedeeltelijk in de indexering is verwerkt. Het Loodswezen 
corrigeert in dat geval alleen voor dat deel dat niet in de indexering is verwerkt. 

 
69. Naar het oordeel van de ACM bieden de kwalitatieve criteria voldoende borg dat het inderdaad gaat om 

bijzondere omstandigheden. Gegeven dat de mogelijkheid tot correctie van de price-cap berekening 
wordt genoemd in de Memorie van toelichting, stemt de ACM in met de in het KTS opgenomen 
correctiemogelijkheid en de kwalitatieve criteria voor bijzondere omstandigheden. De ACM benadrukt 
het belang van het eerste criterium (randnummer 63) dat het bij bijzondere omstandigheden gaat om 
omstandigheden waar het Loodswezen geen directe invloed op heeft. Met andere woorden: er is 
sprake van externe factoren. 
 

70. De ACM stemt ook in met het kwantitatief toetsingskader omdat dit inderdaad borgt dat de correctie 
ook voldoende materieel is. 
 

71. Gelet op het voorgaande stemt de ACM met de methode voor de berekening van de tariefmutatie 
volgens de price-cap berekening.  
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2.10. Beoordeling van de looptijd van het KTS 2023-2027  

72. Het KTS 2023-2027 heeft een looptijd van vijf jaar. Op grond van artikel 27b, zevende lid, Lw moet een 
KTS uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding worden herzien.  
 

73. De ACM stemt in met de door het Loodswezen voorgestelde looptijd van vijf jaar.  
 

3. Besluit 

74. De Autoriteit Consument en Markt verleent instemming als bedoeld in artikel 27b, vierde lid, van de Lw, 
met het Kostentoerekeningssysteem Loodswezen voor de jaren 2023 tot en met 2027, zoals dat is 
vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 7 juni 2022. 

 
 
 
De Autoriteit Consument en Markt 
namens deze, 
 
 
 
Sonja Hibbert 
Teammanager Directie Telecom Vervoer en Post 
 
 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den 

Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is 

gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 
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Bijlage A Wettelijk kader 

Procedureel 
 
1. Artikel 27b, eerste lid, Lw bepaalt dat de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie 

(hierna: NLc) in het belang van een op kosten georiënteerde tariefstelling een toerekeningssysteem 
vaststelt voor kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a Lw. 

 
2. Voorafgaand aan de vaststelling van het toerekeningssysteem stelt de algemene raad van de NLc 

ingevolge artikel 27b, vijfde lid, Lw de bij ministeriële regeling te bepalen vertegenwoordigers van 
rechtspersonen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en representatieve organisaties 
in het scheepvaart- en havenbedrijf, in staat hun zienswijze over een ontwerp voor een 
toerekeningssysteem naar voren te brengen. De NLc stelt de ACM in kennis van deze zienswijzen, 
onder motivering van haar overwegingen daaromtrent.  

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

grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de ACM instemming aan het toerekeningssysteem 
slechts onder bepaalde voorwaarden onthouden.27  

 
4. Verder bepaalt artikel 27b, zevende lid, Lw dat de ACM de ledenvergadering kan opdragen een 

vastgesteld toerekeningssysteem te wijzigen. 
 

5. Artikel 27, achtste lid, Lw bepaalt dat het toerekeningssysteem uiterlijk na vijf jaar wordt herzien.  
 

 
Inhoudelijk toetsingskader  
 
6. Artikel 27a Lw bepaalt dat de loodsgeldtarieven en de tarieven voor het verrichten van andere diensten 

die bij of krachtens de Lw bij uitsluiting aan registerloodsen zijn opgedragen, onderscheidenlijk de 
vergoedingen voor de taken die bij of krachtens de Lw aan de algemene raad of een regionale 
loodsencorporatie zijn opgedragen, worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 
VIA van die wet. Het gaat hier kortweg over het verrichten van loodsdiensten als bedoeld in artikel 4 
Lw, het verzorgen van opleidingen en het bevorderen van een behoorlijke beroepsuitoefening en 
vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 9 Lw, en het bijhouden van het register als bedoeld in 
artikel 21 Lw.  

 
7. Artikel 27b, tweede lid, Lw bepaalt dat het toerekeningssysteem een omschrijving bevat van de wijze 

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

8. In de Memorie van Toelichting op de Wet markttoezicht registerloodsen is de opbouw van het 
toerekeningssysteem op hoofdlijnen als volgt geschetst: “Het kostentoerekeningsmodel zal in grote 
lijnen als volgt worden opgebouwd. Er zijn twee hoofdcategorieën kosten, de toerekenbare kosten 
(kosten die rechtstreeks aan een individuele loodsreis moeten worden toegerekend) en de 
gezamenlijke kosten (kosten die aan alle loodsreizen gezamenlijk moeten worden toegerekend). Beide 
categorieën kennen weer een onderverdeling.”28 

 
 

 
27 Deze voorwaarden zijn: strijd met het recht of een grond, opgenomen in de wet waarin de goedkeuring is voorgeschreven, in 
dit geval de Lw (zie Afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht, die volgens artikel 27a, vierde lid, Lw van 
overeenkomstige toepassing is op de instemming) 
28 Tweede Kamer, 2006-2007, 30913, nr. 3, p. 15. 
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9. Onder de toerekenbare kosten vallen:  
a) de kosten van de loods (de inzet van de loods die per havengebied wordt bepaald, doch wordt 

berekend tegen een landelijk uniform uurtarief);  
b) de kosten van het beloodsen en plannen (de kosten nodig om een loods met een vaartuig, voertuig 

of helikopter naar of van het schip te brengen en de kosten gemoeid met de voorbereiding van de 
individuele loodsreis, welke kosten regionaal bepaald worden).  

Deze kosten worden per reis of per categorie reizen in een zeehavengebied toegerekend.  
 
10. Onder de gezamenlijke kosten vallen:  

c) overige regionale kosten (de kosten van de regionale loodsorganisatie, gebouwen, regionale ICT);  
d) landelijke kosten (de kosten van de landelijke organisatie, opleidingen, gebouwen, ICT, etc.);  
e) de kosten gemoeid met de financiering van de FLO en FLP;29 
f) de kosten van de publiekrechtelijke organisatie van het Loodswezen. 

 
11. De kosten onder c worden toegerekend aan alle loodsreizen in een regio. De kosten onder d en e 

worden toegerekend aan het landelijke totaal van loodsreizen. De kosten onder e worden deels 
toegerekend aan alle loodsreizen in een regio en deels aan het landelijke totaal van loodsreizen.30 Alle 
genoemde kostenposten kunnen weer verder worden onderverdeeld in subcategorieën.  
 

12. Naast de bovenstaande kosten zijn er bovendien nog kosten gemoeid met de verlening van bijzondere 
diensten als loodsen op afstand, haal- of meeneemreizen, toeslag voor een tweede loods, het opleiden 
en examineren van verklaringhouders, etc. Hiervoor zullen, afhankelijk van de aard van de dienst, 
toeslagen op de reguliere tarieven of afzonderlijke tarieven moeten worden berekend. Ook de kosten 
voor andere wettelijk gereguleerde diensten dan het loodsen van zeeschepen zullen in het 
toerekeningssysteem worden opgenomen. Er bestaat consensus tussen overheid, Loodswezen en 
sector over dit kostentoerekeningsmodel. 
 

13. Artikel 27l, eerste lid, Lw bepaalt onder meer dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels 
worden gesteld omtrent de inrichting en de mate van detaillering van het toerekeningssysteem. In 
het Bmr31 zijn in hoofdstuk 2 nadere regels gesteld voor de inrichting van het toerekeningssysteem.  

 
14. In de artikelen 2.2 tot en met 2.4 van het Bmr is onder meer bepaald dat kosten die geheel aan 

afzonderlijke diensten of taken kunnen worden toegerekend slechts aan de betreffende dienst of taken 
worden toegerekend. Kosten die gedeeltelijk aan diensten of taken kunnen worden toegerekend, 
worden slechts in overeenstemming met het daadwerkelijke gebruik of verbruik aan de desbetreffende 
dienst of taak toegerekend. Kosten die niet behoren te worden toegerekend aan een dienst of taken 
worden niet in het systeem opgenomen. 
 

15. Volgens artikel 2.9 van het Bmr worden de kosten berekend en toegerekend op grond van algemeen 
aanvaarde bedrijfseconomische principes. De toerekening van de kosten van duurzame 
productiemiddelen is gebaseerd op de afschrijvingsmethoden en -termijnen die volgens algemeen 
aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn bepaald. Kosten van materiële vaste activa moeten 
worden berekend op basis van de historische kostprijs. Toerekening vindt plaats vanaf het moment dat 
deze activa in gebruik worden genomen. De toerekening van niet-duurzame productiemiddelen moet 
zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.  

 
16. Artikel 2.10 van het Bmr bepaalt de wijze van toerekening van de kosten, bedoeld in artikel 2.9, die 

verband houden met het loodsen van zeeschepen. De toerekening van deze kosten kan plaatsvinden 
aan elk van de krachtens artikel 27d, eerste lid, van de Lw aangewezen zeehavengebieden naar rato 
van: 

 
29 Deze kosten zijn met ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen komen te vervallen. 
30 Zie vorige voetnoot. 
31 Besluit van 20 december 2007, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 7 december 2021, Stb. 2021, 618. 
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a) de door registerloodsen te besteden uren, al dan niet naar rato van bij ministeriële regeling vast te 
stellen scheepsklassen; 

b) de mate van inzet van bepaalde beloodsingsmiddelen; 
c) het aantal te loodsen scheepsreizen, al dan niet naar rato van bij ministeriële regeling vast te 

stellen scheepsklassen; of 
d) een andere maatstaf, die voldoet aan algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. 

 
17. Een aantal bepalingen uit de Regeling markttoezicht registerloodsen (Rmr) is eveneens van invloed op 

de berekening en toerekening van kosten. Voor zover relevant komen die bepalingen aan bod bij de 
beoordeling van het KTS in dit besluit.  

 
 




