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Samenvatting 

De Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) heeft de loodsgeldtarieven en overige tarieven voor 2023 ter 
beoordeling aan de ACM voorgelegd. Omdat sprake is van een stijgend aantal scheepsreizen doet de NLc 
conform het wettelijk kader een voorstel waarin de loodsgeldtarieven zijn berekend op basis van de price-
cap methode. In hoofdlijnen betekent dit dat de loodsgeldtarieven van 2022 worden geïndexeerd voor 
inflatie waarna een efficiëntiekorting van twee procent wordt toegepast.  
 
De ACM heeft beoordeeld of het voorstel voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Naar het oordeel van de 
ACM voldoet het voorstel aan de wettelijke eisen, met uitzondering van twee percentages die bij de price-
cap berekening worden toegepast. De ACM heeft in overleg met de NLc de berekening van deze 
percentages aangepast. De aangepaste berekening resulteert in een 0,15 procentpunt lagere stijging van 
de loodsgeldtarieven. De ACM stelt de loodsgeldtarieven vast met deze aanpassingen. De vastgestelde 
loodsgeldtarieven stijgen ten opzichte van 2022 met 3,03%. 
 
De ACM stelt de overige tarieven vast zoals voorgesteld door de NLc. 
  

http://www.acm.nl/
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1 Processtappen  

1. De Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie (hierna: NLc) heeft op 14 juli 2022 het 

tariefvoorstel loodsgeldtarieven 2023 (hierna: tariefvoorstel) en het tariefvoorstel overige tarieven 

2023 (hierna: tariefvoorstel overige tarieven) mondeling aan de ACM toegelicht. 

 

2. De ACM heeft op 15 juli 2022 het tariefvoorstel loodsgeldtarieven en het tariefvoorstel overige 

tarieven ontvangen van de NLc.1  

 

3. De ACM heeft op 14 oktober 2022 een bijgesteld tariefvoorstel ontvangen van de NLc.2 Dit is een 

wettelijke verplichting indien een bijstelling (vanwege de beschikbaarheid van meer recente 

informatie) leidt tot een afwijking van ten minste 0,8 procentpunt ten opzichte van het oorspronkelijke 

tariefvoorstel (zie ook randnummer 36). 

 

2 Inleiding en leeswijzer 

4. Volgens artikel 27f, eerste lid, van de Loodsenwet, stelt de ACM elk kalenderjaar bij besluit de 

loodsgeldtarieven vast. Dit geldt ook voor de tarieven en vergoedingen voor de overige diensten en 

taken (artikel 27f, tweede lid). In dit besluit stelt de ACM tarieven vast voor 2023. 

 

5. Per 1 januari 2022 is de Wet Actualisatie Markttoezicht Registerloodsen (hierna: Wamr) in werking 

getreden. Een belangrijke wijziging is als volgt. Wanneer de raming van het aantal scheepsreizen 

hoger is dan de raming van het aantal scheepsreizen waarop het geldende tariefbesluit is 

gebaseerd, wordt op twee manieren een tariefmutatie voor de loodsgeldtarieven berekend, namelijk 

via de cost-plus methode en price-cap methode (artikel 27ca, eerste lid, Loodsenwet). De 

tariefmutatie wordt dan bepaald op basis van de uitkomst die resulteert in de laagste 

loodsgeldtarieven (artikel 27f, eerste lid, Loodsenwet). 

 

6. Hoofdstuk 3 bevat de beoordeling van het tariefvoorstel. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van het 

tariefvoorstel overige tarieven. In hoofdstuk 5 stelt de ACM de tarieven vast.  

 

  

 
1 ACM/IN/705746. 

2 ACM/IN/722686. 
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3 Beoordeling tariefvoorstel 

7. De raming van het aantal scheepsreizen (sinds 2015 bij elk tariefvoorstel uitgevoerd door Ecorys) is 

in het bijgestelde tariefvoorstel hoger is dan de raming waarop het geldende tariefbesluit is 

gebaseerd. De nieuwe wetgeving zoals genoemd in randnummer 5 is daarom direct toegepast. Het 

bijgestelde tariefvoorstel van de NLc bevat een berekening volgens de cost-plus methode en de 

price-cap methode. De tariefmutatie wordt bepaald op basis van de uitkomst die resulteert in de 

laagste loodsgeldtarieven. 

 

8. De berekening van de tariefmutatie volgens de price-cap methode, inclusief een toelichting daarop, 

is te vinden in paragraaf 3.1. De cost-plus berekening wordt behandeld in paragraaf 3.2. Een 

conclusie volgt in paragraaf 3.3. 

3.1 Tariefmutatie volgens price-cap 

9. Bij een price-cap berekening zijn de tarieven gebaseerd op de tarieven uit 2022, vermeerderd met 

de inflatie en verminderd met een wettelijk vastgesteld efficiëntiepercentage. De voor 2023 

geraamde kosten spelen in deze berekening, in tegenstelling tot cost-plus berekening, geen rol. 

Daarna worden nog twee correctiefactoren toegepast die borgen dat de afschrijvingen en 

vermogenskosten conform de wettelijke eis uiteindelijk gelijk zijn aan de gerealiseerde kosten (en 

niet de geraamde). Tot slot volgt de berekening van de FLO/FLP3 teruggave. Dit jaar is de uitkomst 

tevens vermeerderd met een percentage voor bijzondere omstandigheden. 

 

10. De tariefmutatie op basis van de price-cap wordt hieronder nader toegelicht. 

 

Index lonen en prijzen (+3,49%) 

11. Volgens artikel 4.14 van het Besluit Markttoezicht Registerloodsen (hierna: Bmr) wordt de 

alternatieve berekening vastgesteld aan de hand van het tarief van het lopende jaar: 

-vermeerderd met 70% van de stijging index CAO lonen van het CBS 

-vermeerderd met 30% van de stijging consumentenprijsindex van het CBS  

 

12. Deze indexen worden berekend over een periode van twaalf maanden, eindigend op de laatste dag 

van de maand februari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de tarieven worden 

vastgesteld. 

 

13. De CBS index CAO lonen per maand inclusief bijzondere beloningen is 119,60 in februari 2021 en 

122,40 in februari 2022. Dit is een stijging van 2,34%. De consumentenprijsindex was 108,57 in 

februari 2021 en 115,27 in februari 2022. Dit is een stijging van 6,17%. 

 

14. Het gewogen gemiddelde (70% van de stijging index CAO lonen en 30% van de stijging 

consumentenprijsindex) is gelijk aan +3,49%. 

 

Efficiencykorting (-2,0%) 

15. Volgens artikel 6a van de Regeling Markttoezicht Registerloodsen wordt een efficiencykorting in 

mindering gebracht op de index lonen en prijzen volgens de volgende tabel: 

 
3 Functioneel leeftijdsontslag (FLO) en functioneel leeftijdspensioen (FLP) voor de registerloodsen. Zie ACM/UIT/381987 voor 
meer informatie. 
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Raming toename reizen Efficiencykorting 

1 tot en met 1.000 1,0% 

1.001 tot en met 2.000 2,0% 

2.001 en meer 2,5% 

 

16. Het geschatte aantal scheepsreizen is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 1.165 

scheepsreizen. De efficiencykorting wordt daarom vastgesteld op 2,0%. De basis tariefmutatie 

loodsgeldtarieven wordt hiermee 3,49% - 2,0% = 1,49%. 

 

Bijzondere omstandigheden (+1,74%) 

17. Op grond van artikel 27g, tweede lid, van de Loodsenwet verzoekt de NLc in het bijgestelde 

tariefvoorstel een correctiefactor toe te passen vanwege bijzondere omstandigheden.  

 

18. De berekening van de stijging in de CBS consumentenprijsindex is, zie randnummer 13, gelijk aan 

6,17%. Deze stijging is berekend op van basis het verschil in de index tussen februari 2021 en 

februari 2022. Volgens de NLc heeft zich in de maanden tussen het tariefvoorstel en het bijgestelde 

tariefvoorstel, een bijzondere omstandigheid voorgedaan in de vorm van (na februari 2022) sterk 

toegenomen inflatie. De NLc stelt daarom voor om in het bijgestelde tariefvoorstel de meest recente 

informatie te gebruiken, en de mutatie van de CBS consumentenprijsindex te baseren op de periode 

augustus 2021 – augustus 2022. De berekening voor de index lonen en prijzen wordt daarmee als 

volgt: 

 

• de CBS index CAO lonen wijzigt niet en blijft 2,34%; 

• de CBS consumentenprijsindex augustus 2021 – augustus 2022 is 11,96%;  

• met deze cijfers wordt de index lonen en prijzen (zie randnummer 14 voor oorspronkelijke 

berekening) opnieuw berekend. De berekening (het gewogen gemiddelde 70/30) is gelijk aan 

+5,23%. Het percentage in de oorspronkelijke berekening kwam uit op +3,49%. Het verschil is 

+1,74%. 

 

19. Het effect van de bijzondere omstandigheden is dus +1,74%. 

 

20. De ACM is van oordeel dat inderdaad sprake is van bijzondere omstandigheden en stemt in met de 

door de NLc voorgestelde correctie van de price-cap berekening. Om te kwalificeren als bijzondere 

omstandigheid moet voldaan zijn aan vier in het KTS opgenomen criteria. De ACM oordeelt dat aan 

alle vier die criteria is voldaan.  

 

a. Het Loodswezen heeft geen directe invloed op de bijzondere omstandigheden, met andere  

woorden er is sprake van externe factoren;  

 

De ACM oordeelt dat aan dit criterium is voldaan omdat het Loodswezen geen directe invloed heeft 

op de kostenstijging door inflatie. 

 

b. Het gaat om omstandigheden waarmee bij het vaststellen van het tarief voor het lopende jaar geen 

rekening is gehouden; 
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De ACM oordeelt dat aan dit criterium is voldaan. Bij het berekenen van het tarief voor 2022 

volgens de cost-plus methode hield het Loodswezen redelijkerwijs rekening met een inflatie van 

ongeveer 1,8%.4 De daadwerkelijke inflatie was aanzienlijk hoger. 

 

c. 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; 

 

De ACM oordeelt dat aan dit criterium is voldaan omdat in 2022 sprake is van een sterke toename 

van de inflatie. 

 

d. 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.  

 

De ACM oordeelt dat aan dit criterium is voldaan. Het gaat hier om de vraag of de niet-loonkosten 

in 2023 met een redelijke mate van zekerheid of aannemelijkheid 11,96% hoger zijn dan de 

gecombineerde effecten van (a) het verschil tussen de in 2021 voor 2022 geraamde prijsstijging en 

de in 2022 gerealiseerde prijsstijging en (b) de in 2022 voor 2023 geraamde inflatie. De in 2021 

voor 2022 geraamde inflatie was 1,8% (zie criterium 2) en de in 2022 gerealiseerde inflatie is ruim 

10% hoger. De nu voor 2023 geraamde inflatie is 2,6%.5 De ACM acht daarom met redelijke mate 

zeker of aannemelijk dat het hiervoor genoemde gecombineerde effect tenminste 11,96% zal zijn. 

Oftewel, het is met een redelijke mate zeker of aannemelijk dat de niet-loonkosten van het 

Loodswezen in 2023 tenminste 11,96% hoger zijn dan de in 2021 voor 2022 geraamde niet-

loonkosten op basis waarvan de tarieven van 2022 zijn vastgesteld.  

 

21. Het is mogelijk dat het tariefvoorstel 2024 een price-cap berekening bevat waarbij de CBS 

consumentenprijsindex van februari 2022 – februari 2023 wordt gebruikt. De NLc stelt voor dat in dat 

geval de prijscorrectie van +1,74% die in de tarieven van 2023 is verwerkt, in mindering wordt 

gebracht op de uitkomst van de price-cap berekening voor 2024. De ACM stemt in met dit voorstel. 

 

Harmonisering afschrijvingskosten en vermogenskosten (-0,37%) 

22. Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat in de cost-plus berekening het verschil 

tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en 

investeringen jaarlijks verrekend moet worden. Om hier ook in de price-cap berekening rekening 

mee te houden, en de kosten van investeringen zoveel mogelijk in het juiste tariefjaar te verwerken, 

gebruikt de price-cap berekening de post "harmonisering afschrijvingskosten en vermogenskosten".  

 

23. In overleg met de NLc wijkt de ACM op dit onderdeel af van het door de NLc ingediende bijgestelde 

tariefvoorstel. De NLc gebruikte bij dit onderdeel in het bijgestelde tariefvoorstel de indexering van 

+1,49%. De ACM oordeelt dat ook de bijzondere omstandigheid van de bijgestelde indexering van 

+1,74% hier moet worden meegenomen.  

 

24. Hieronder volgt de door de ACM aangepaste berekening. Een nadere toelichting op de rekenregels 

voor deze berekening is te vinden in het KTS, paragraaf 8.2.2. 

 

 
4 CPB Macro Economische Verkenning 2022 
5 CPB Macro Economische Verkenning 2023 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. ACM/22/179381 / Documentnr. ACM/UIT/587990 

 

 

7/11 

Ramingen 

• Geraamde afschrijvingskosten bijgesteld tariefvoorstel 2023 = €14.993.000.  

• Geraamde afschrijvingskosten 2022 = €14.962.000.  

Correctie afschrijvingskosten Tariefbesluit 2022 naar prijsniveau en aantal reizen 2023 

• +3,23% (basis indexering 1,49% plus correctie bijzondere omstandigheden 1,74%6)  

• +1,39% volgens mutatie aantal reizen  

• = €15.660.000 

Te verrekenen harmonisering 

• €14.993.000 - €15.660.000 = - €667.000 

Afgezet tegen grondslag tariefmutatie 

-€667.000 / €182.339.000 = -/- 0,37% 

 

25. De aanpassing door de ACM resulteert in een percentage van -0,37% en dat is 0,15 procentpunt 

lager dan het door de NLc voorstelde percentage van -0,22%. 

 

Effecten verrekeningen andere jaren (-0,08%) 

26. Zowel in de cost-plus als in de price-cap methode wordt de tariefmutatie gecorrigeerd voor 

verrekeningen die in eerdere jaren hebben plaatsgevonden.  

 

27. In overleg met de NLc wijkt de ACM op dit onderdeel af van het door de NLc ingediende bijgestelde 

tariefvoorstel. De NLc gebruikte bij dit onderdeel in het bijgestelde tariefvoorstel de indexering van 

+1,49%. De ACM oordeelt dat ook de bijzondere omstandigheid van de bijgestelde indexering 

(+1,74%) hier moet worden meegenomen.  

 

28. Hieronder volgt de door de ACM aangepaste berekening. Een nadere toelichting op de rekenregels 

voor deze berekening is te vinden in het KTS, paragraaf 8.2.2. 

 

Ramingen 

• Verrekening in bijgesteld tariefvoorstel 2023 = €728.000.  

• Verrekening in Tariefbesluit 2022 = €841.000. 

Correctie verrekening Tariefbesluit 2022 naar prijsniveau en aantal reizen 2023 

• +3,23% (basis indexering 1,49% plus correctie bijzondere omstandigheden 1,74%7)  

• +1,39% volgens mutatie aantal reizen  

• = €880.000 

Te verrekenen andere jaren 

• €728.000 - €880.000 = -/- €152.000 

Afgezet tegen grondslag tariefmutatie 

-/- €152.000 / €182.339.000 = -/- 0,08% 

 

29. De aanpassing door de ACM resulteert in een percentage van -0,08%. De aanpassing is zo gering 

dat dit percentage afgrond op twee decimalen niet verschilt van het door de NLc voorstelde 

percentage. 

 

FLO-FLP teruggave vorig jaar (+0,5%) 

30. In 2022 zijn de tarieven met de cost-plus berekening met 0,5% neerwaarts aangepast door de FLO-

FLP teruggave. De price-cap berekening gaat uit van de met de cost-plus methode berekende 

tarieven voor 2022, dus van de tarieven vóór FLO/FLP teruggave. Dat betekent dat aan de price-cap 

berekening voor 2023 een plus 0,5% correctie moet worden toegevoegd.  

 
6 Het bijgestelde tariefvoorstel van de NLc gebruikte hier enkel de +1,49% basis indexering.  

7 Het bijgestelde tariefvoorstel van de NLc gebruikte hier enkel de +1,49% basis indexering.  
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Conclusie 

31. Het totaal van de bovengenoemde effecten is als volgt: 

 

Index lonen en prijzen (februari 2021 – februari 2022) +3,49% 

Efficiencykorting -2,00% 

Harmonisering vaste activa -0,37% 

Verrekening andere jaren -0,08% 

Bijzondere omstandigheden +1,74% 

Correctie voor FLO-FLP teruggave 2022 +0,50% 

Totaal tariefmutatie price-cap (vòòr FLO-FLP) +3,28% 

 

32. De tariefmutatie is kleiner dan de index (3,49%). Het KTS bepaalt in dat geval als hoofdregel dat de 

vrijval 0% is. Omdat de vrijval in 2022 0,5% was, is sprake van een dalende vrijval. In dat geval is de 

volgende extra rekenregel uit het KTS is van toepassing: “Indien de vrijval FLO-FLP daalt ten 

opzichte van het vorige jaar, wordt het verschil voor 50% als extra vrijval opgenomen, waarbij deze 

extra vrijval er maximaal toe mag leiden dat de tariefmutatie nihil wordt”. Hiermee komt de teruggave 

FLO-FLP voor 2023 uit op de helft van de 0,5% vrijval in 2022 en de 0% vrijval conform de 

hoofdregel, zijnde (0,50%-0,0%)/2 = 0,25%. Dit wordt in mindering gebracht op de totale 

tariefmutatie vòòr FLO-FLP. 

 

33. De totale tariefmutatie op basis van de price-cap berekening wordt daarmee als volgt: 

 

Totaal tariefmutatie price-cap (vòòr FLO-FLP) +3,28% 

Teruggave FLO-FLP 2023 -0,25% 

Totaal tariefmutatie 2023 +3,03% 

 

34. De tarieven in bijlage 1 tot en met 10 zijn bepaald met een totale tariefmutatie 2023 van +3,03%. 

3.2 Tariefmutatie volgens cost-plus 

35. In juli heeft de NLc een tariefvoorstel ingediend op basis van de cost-plus methode. Dit betekent dat 

de NLc de loodsgeldtarieven voor 2023 baseert op de geraamde (werkelijke) kosten en het 

geraamde aantal scheepsreizen.  

 

36. In oktober heeft de NLc een bijgesteld tariefvoorstel ingediend op basis van cost-plus. Dit is een 

wettelijke verplichting indien een bijstelling leidt tot een afwijking van ten minste 0,8 procentpunt ten 

opzichte van het oorspronkelijke tariefvoorstel. Bijstellingen hadden betrekking op de: 

• hoeveelheid loodsreizen; 

• frequentiekorting; 

• kostenverrekening Vlaams loodswezen en kostentoerekening Scheldevaart; 

• dienstverlening LNG aanvoer en tenderbemanning Eemshaven; 

• vermogensvergoeding (WACC). 
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37. Tevens heeft de NLc bijzondere omstandigheden ingebracht in de vorm van gestegen energie- en 

brandstofprijzen. Hiermee maakt de NLc gebruik van artikel 27g lid 2 van de mogelijkheid bijzondere 

omstandigheden in te brengen. 

 

38. De door de NLC voorgestelde tariefmutatie op basis van de cost-plus berekening is (na verrekening 

FLO-FLP) 4,38%. Dat is aanzienlijk hoger dan de tariefmutatie van 3,03% op basis van de price-cap 

berekening. Gelet hierop heeft de ACM voldoende zekerheid dat de price-cap berekening lager 

uitkomt dan de cost-plus berekening, en daarom wordt de price-cap berekening toegepast. 

3.3 Conclusie  

39. De raming van het aantal scheepsreizen in het bijgestelde tariefvoorstel is hoger is dan de raming 

waarop het geldende tariefbesluit is gebaseerd. Het bijgestelde tariefvoorstel van de NLc bevat 

daarom een berekening volgens de cost-plus methode en de price-cap methode. De tariefmutatie op 

basis van de price-cap berekening is lager dan op basis van de cost-plus berekening. De ACM stelt 

de tariefmutatie daarom vast op basis van de price-cap berekening. De ACM stelt een tariefmutatie 

van 3,03% vast. 
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4 Beoordeling tariefvoorstel overige tarieven 

40. Het tariefvoorstel overige tarieven heeft betrekking op de volgende tarieven: 

• het tarief voor deelname aan de opleiding (introductie en verstrekken materiaal) en het 

examen voor verklaringhouders; 

• het tarief voor de EU-verklaring loods; 

• het tarief voor een afschrift uit het loodsenregister. 

 

41. De ACM toetst of de onderbouwde ramingen van de kosten en de omzet voor elke afzonderlijke 

dienst of taak in het voorstel voldoen aan artikel 27c, tweede en tiende lid, van de Loodsenwet. Dit 

betekent dat de tarieven elk afzonderlijk redelijk, non-discriminatoir en kostengeoriënteerd moeten 

zijn. 

 

42. De ACM toetst tevens of het voorstel voldoet aan artikel 27g, eerste lid, van de Loodsenwet. Dit 

betekent dat de ACM afwijkt van het voorstel indien het voorstel onvoldoende bijdraagt aan het 

bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen. 

4.1 Conclusie 

43. De tarieven voldoen aan het KTS. De ACM heeft geen indicatie dat de voorgestelde tarieven niet elk 

afzonderlijk redelijk, non-discriminatoir en kostengeoriënteerd zouden zijn. De ACM heeft daarnaast 

geen aanwijzingen gevonden dat het voorstel onvoldoende bijdraagt aan het bereiken van de meest 

efficiënte werkwijze van registerloodsen. De ACM stelt de overige tarieven vast zoals voorgesteld 

door de NLc. 
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5 Besluit  

44. Gelet op het voorgaande besluit de ACM als volgt. 

 

45. De ACM stelt de loodsgeldtarieven (exclusief omzet belasting) vast zoals in bijlage 1 tot en met 5.  

 

46. Volgens artikel 27f, eerste lid, van de Loodsenwet en artikel 4.7 van het Bmr stelt de ACM tevens 

het volgende vast: 

- het schema frequentiekorting (ongewijzigd ten opzichte van 2022, opgenomen bijlage 6) 

- de factoren voor bijzondere situaties en aanvullende diensten (ongewijzigd ten opzichte van 

2022, opgenomen in bijlage 7) 

- de loodsvergoedingen (aangepast op onderdeel 4.6.1a, opgenomen in bijlage 8) 

- de betalingskorting vanwege automatische incasso (ongewijzigd ten opzichte van 2022, 

opgenomen in bijlage 9) 

 

47. De ACM stelt de overige tarieven (exclusief omzet belasting) vast zoals in bijlage 10.  

 

 

 

De Autoriteit Consument en Markt  

namens deze,  

 

w.g.  

 

S. Hibbert Teammanager Directie Telecom, Vervoer en Post  

 

 

 

 

 

Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Directie 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. 

 

 

 

 

 
 




