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VDDRWDORD 
Per 1 januari 2008 is de Wet markttoezicht registerloodsen in werking getreden. Hierdoor is de Loodsenwet op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen betroffen destijds de wijze waarop de tarieven van het Loodswezen tot stand komen en het toezicht dat daarop wordt gehouden door de ACM. Per 1 januari 2022 zijn hierin via de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen een aantal wijzigingen opgetreden. 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 reizen. 
In de Loodsenwet is opgenomen dat de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie een systeem van kostentoerekening moet vaststellen. Het vastgestelde Kostentoerekeningssysteem (hierna te noemen: KTS) behoeft de instemming van de ACM. Volgens het bepaalde in artikel 27b van de Loodsenwet bevat het KTS een omschrijving van de wijze waarop de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a, in de tarieven worden doorberekend. Een vastgesteld KTS heeft een looptijd van maximaal 5 jaar en dient tenminste 12 maanden voor de ingangsdatum bij de ACM te worden ingediend. 
Het huidige KTS heeft een looptijd van 2019 tot en met 2023. Een nieuw KTS voor de periode 2024 en verder zou daardoor voor 1 januari 2023 vastgesteld en bij de ACM ingediend moeten zijn. Het ingaan van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen per 1 januari 2022 leidt ertoe dat de tarieven voor het jaar 2023 voor de eerste maal op basis van de uitgangspunten van deze nieuwe wet dienen te worden bepaald. Om hieraan invulling te kunnen geven dient ook het KTS aangepast te worden, zodat het KTS voldoet aan de gewijzigde wet. Dit nieuwe KTS heeft een looptijd van 2023 tot en met 2027 en hierin zijn de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen verwerkt. 
Regulier dient een KTS 12 maanden voor de ingangsdatum bij de ACM te worden ingediend. Indienen zou, gezien de ingangsdatum, moeten plaatsvinden voor 1 januari 2022. Vanwege het feit dat de gewijzigde wetgeving pas op 1 januari 2022 is ingegaan, was indienen voor deze datum niet mogelijk. Met het ministerie van lenW en de ACM is afgestemd dat voor het indienen van dit KTS eenmalig een korte termijn mag worden gehanteerd van 8 maanden, waardoor dit voor 1 mei 2022 moet worden ingediend. 
Voorafgaand aan de vaststelling van het KTS stelt de algemene raad vertegenwoordigers van bij ministeriële regeling aan te wijzen openbare lichamen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf, in staat hun gezamenlijke zienswijze over een ontwerp voor een kostentoerekeningssysteem naar voren te brengen. De ledenvergadering stelt de ACM in kennis van de door haar ontvangen zienswijze en motiveert haar overwegingen omtrent de ingebrachte zienswijze. Deze consultatie heeft plaatsgevonden in de periode 18 januari 2022 tot en met 1 maart 2022. De Nlc ledenvergadering heeft het KTS 2023-2027 vervolgens vastgesteld op 7 juni 2022. 
Hoek van Holland, 7 juni 2022 
Namens de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie, 

J.B. Mulder 
Voorzitter 
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DEEL 1: LEESWIJZER MET ACHTERGRONDEN EN UITLEG OVER HET (WETTELIJK) KADER 

2 



 

Schema structuur kostentoerekeningssysteem Loodswezen 2023-2027

             RELEVANTE  WET- EN REGELGEVING EN BESLUITEN (NIET LIMITATIEF)

                        WET- EN REGELGEVING: BESLUITEN Specifiek

Algemeen Specifiek ACM
AWB WACC Besluit
BW Wet actualisatie mtz registerloodsen Tariefbesluiten 
RJ richtlijnen Besluit mtz registerloodsen

RegeIing mtz registerloodsen

mtz = markttoezicht

            OPBOUW VAN HET  KOSTENTOEREKENINGSSYSTEEM:

DEEL I DEEL II

KADERS EN ALGEMENE BEPALING EN TOE- BEREKENING
REGELS UITGANGSPUNTEN REKENING KOSTEN TARIEVEN

Inleiding Financieel adm. Raming en toere- Berekening 
structuur kening van kosten kostprijs

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7
Administratieve Toerekenbare

Uitleg organisatie organisatie kosten
Planning en Inzet loodsen

Hoofdstuk 2 control cyclys Beloodsen+plannen
Toelichting organisatie Externe accountants Gezamenlijke
Loodswezen controles kosten

Regionale kosten
Landelijke kosten
Beroepsorganisatie

Uitleg (wettelijk) Vermogenskosten
kader FLO en FLP Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 5

Algemeen
Tariefvoorstel overige 
tarieven

Toerekening
Scheldevaart

Scheldevaart

Schema

Overige niet wettelijke 
taken en diensten

Samenwerkingsovereenkomst 
Vlaamse GewestLoodsenwet

Scheldereglement

Loodsdiensten

Overige wettelijke taken 
en diensten

Wettelijke bepalingen 
tariefvorming

Niveaus en stappen kosten 
toerekening

Grondslagen waar- dering en 
resultaat

Jaarlijkse 
tariefvoorstellen

Algemene  rekenregels
Tariefvoorstel 
loodsgeldtarieven

Algemene regels 
jaarrekeningen

Splitsen gereguleerde en niet 
gereguleerde activiteiten

Normenkader Financieel 
Beheer
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1 INLEIDING EN LEESWIJZER 
Zoals in het voorwoord al beschreven bevat het KTS een omschrijving van de wijze waarop de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, in de tarieven worden doorberekend. 
Het KTS bevat dus een opgave van alle kostenposten van de organisaties binnen het Loodswezen waarop het tarieftoezicht van toepassing is en de wijze waarop deze kosten in de loodsgeldtarieven worden doorberekend. Het verschaft daarmee inzicht in de bedrijfseconomische grondslagen van de loodsgeldtarieven. Het KTS is geen op zichzelf staand systeem. Bij het KTS hebben wij te maken met het Loodswezen met al zijn facetten en taken en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dit document bestaat dan ook uit twee delen, te weten: 
Deel 1: Leeswijzer met achtergronden en uitleg van het (wettelijk) kader; en 
Deel Il: Het kostentoerekeningssysteem. 
In onderstaand schema is dit opgenomen: 

1 

1 1 

1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 § 
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Deel 1: Leeswijzer met achtergronden en uitleg van het (wettelijk) kader (Hoofdstuk 2 en3) 
Om de lezer een goed inzicht te geven binnen welk kader het KTS wordt opgesteld, is ervoor gekozen om voorafgaand aan de beschrijving van het eigenlijke KTS in dit deel een algemene uitleg te geven over: 
a. het Loodswezen; 
b. de belangrijkste wet- en regelgeving (wettelijk kader) die van toepassing is; en 
c. overige van belang zijnde informatie. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de organisatie van het Loodswezen. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het wettelijk kader waarmee rekening moet worden gehouden. Dit betreft zowel een aantal algemene als specifieke regels. Onder de algemene regels verstaan wij onder andere algemene wet- en regelgeving, inclusief wet- en regelgeving voor het bepalen van het resultaat en het opstellen van de jaarrekeningen, zoals die zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Met specifieke regels doelen wij op de bepalingen die zijn opgenomen in het wettelijk kader rondom de loodsdienstverlening en de tariefvorming daarvan, te weten onder meer: 

Het Scheidingstractaat en het Scheldereglement; De Loodsenwet en de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen; De Scheepvaartverkeerswet; Het Besluit markttoezicht registerloodsen (gewijzigd via het Besluit actualisatie martkttoezicht registerloodsen per 1-1-2022); en De Regeling markttoezicht registerloodsen (gewijzigd via de Regeling actualisatie markttoezicht registerloodsen per 1-1-2022). 
Deel Il: Het kostentoerekeningssysteem (Hoofdstuk 4 tot en met 8) 
In deel Il is het kostentoerekeningssysteem en de daarbij behorende bijlagen uitgewerkt. 
De cijfers die in de tariefvoorstellen en Financiële Verantwoording worden gebruikt, komen uit de administratie van het Loodswezen. Hoofdstuk 4 beschrijft daarom als eerste de financieel administratieve structuur van het Loodswezen. 
Hoofdstuk 5 bevat een aantal algemene uitgangspunten en regels die worden gehanteerd en gaat in op de splitsing van de activiteiten vanuit het Loodswezen in gereguleerde activiteiten en nietgereguleerde activiteiten. Tevens is hier beschreven op welke wijze wordt omgegaan met de dienstverlening aan de Scheldevaart en zijn de onderkende niveaus voor de toerekening en de onderkende kostencomponenten nader weergegeven. Verder is hierin de uitwerking van de regels die gelden voor de bijstelling van het ingediende tariefvoorstel beschreven en de voor wijze waarop de alternatieve berekening van de tariefmutatie bij een stijgend aantal reizen plaatsvindt. 
In hoofdstuk 6 is de wijze van toerekening van de onderkende kosten in detail per kostencomponent uitgewerkt. 
Hoofdstuk 7 legt nader uit hoe de kostprijs voor een aantal overige gereguleerde taken alsmede een aantal overige niet gereguleerde diensten tot stand komt en verwerkt wordt. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de berekening van de tariefmutatie. 
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 Het toevoegen van de wijze waarop de verrekening investeringen wordt berekend (bijlage 7). 
Voorheen was dit apart opgenomen in de meerjarenafspraken met de ACM.  
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1. 1 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN T.o.v. KTS 20 1 9-2023 
De belangrijkste wijzigingen in deel Il van dit KTS betreffen: 

Een aanpassing betreffende de kostenverrekening met het Vlaams Loodswezen (hoofdstuk 5.2.3). De aanpassing van de wijze waarop de arbeidsvergoeding van de loodsen wordt berekend op basis van de nieuwe integrale uurtarieven (hoofdstuk 6.1.1 ), vanwege de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen. De aanpassing van het hoofdstuk FLO en FLP (6.2.5) nu er voldoende middelen zijn om de backservice te financieren en er sprake is van teruggave van het overschot. Het vervallen van de berekening van de standaardkostprijs per geloodste scheepsreis in hoofdstuk 7, die feitelijk overbodig is doordat de tarieven sinds de invoering van de NTLtariefstructuur in 2014 op de macro landelijke kosten en de NTL-structuur zijn gebaseerd. Nieuwe versie van hoofdstuk 7.1.1.1 waarin de berekening van de kostprijs voor het opleiden van verklaringhouders is opgenomen, zodat deze aansluit bij het nieuwe PEG-regime van LNS. Het toevoegen van een nieuw hoofdstuk 8 waarin de wijze waarop de tariefberekening plaatsvindt wordt beschreven Hierin is ook opgenomen de wijze waarop de alternatieve tariefberekening plaatsvindt bij een stijgend aantal reizen (hoofdstuk 8.2), vanwege de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen. Ook is in dit hoofdstuk de wijze waarop de bijstelling van het tariefvoorstel plaatsvindt opgenomen (hoofdstuk 8.4). 

Hiernaast zijn alle teksten doorgenomen en waar nodig geactualiseerd of verduidelijkt. 

1 .2 K□STENT□EREKENINGSSYSTEEM VERSUS TARIEFSTRUCTUUR 
Bij de introductie van de Wet markttoezicht registerloodsen in 2008 was het de bedoeling dat de destijds vigerende tariefstructuur op termijn zou worden vervangen door tarieven, gebaseerd op de berekende kosten (standaard kostprijs) per individuele scheepsreis. De gedachte was dat dit een groeipad zou zijn, met als eerste stap kostendekkende tarieven per zeehavengebied en dat de tarieven daarna verder zouden worden aangepast naar kostendekkende tarieven per individuele scheepsreis. 
Na het besluit van de toenmalige minister van lenM om af te zien van marktwerking in 2009 en de adviezen van de Werkgroep Tariefstructuur Loodsdienst 2 (WTL 2) is per 1 januari 2014 een nieuwe landelijke loodsgeldtariefstructuur, bekend onder de naam NTL, van kracht geworden. Hierin is het draagkracht principe, kleinere schepen betalen minder dan grote schepen, gehandhaafd. Dit is - net als in de oude loodsgeldtariefstructuur-vormgegeven via de parameter "actuele diepgang", waarbij schepen met een kleinere diepgang over hetzelfde traject minder betalen dan schepen met een grotere diepgang. Ook is er in de sector overeenstemming bereikt over het gedeeltelijk in stand houden van de kruisfinanciering tussen de zeehavengebieden, die voortkomen uit het draagkracht principe. De toenmalige minister van lenM heeft dit overgenomen in de regels voor de nieuwe tariefstructuur, die thans (ongewijzigd) zijn opgenomen in het Besluit markttoezicht registerloodsen. Het destijds bestaande Z- en B-tarief zijn daarin vervangen door het S-, T-, en A-tarief1 en er is een grotere relatie tussen de prijs die aan een betalende afnemer in rekening wordt gebracht en de prestatie die daarvoor geleverd wordt. In de Noordelijke zeehavens wordt een toeslag van 30% op het S-tarief in rekening gebracht, vanwege de lagere kostendekkendheid in die havens als gevolg van het grote aandeel van kleine schepen in die havens. Deze nieuwe tariefstructuur geldt als eindsituatie op het punt van tariefhervormingen en de afbouw van kruissubsidie. Dit betekent dat er 

1 Het S-tarief betreft het Start tarief, het T-tarief het Traject afhankelijke tarief en het A-tarief betreft het tarief voor aanvullende diensten of bijzondere omstandigheden tijdens de loodsdienst. 
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thans sprake is van een eindsituatie waarbij alleen op landelijk niveau een macro evenwicht tussen kosten en opbrengsten bestaat2· 

Dit is ook als zodanig verwoord in artikel 27c lid 3 van de Loodsenwet. Deze luidt thans: Een voorstel als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de loodsgeldtarieven wordt opgesteld met inachtneming van het uitgangspunt dat de loodsgeldtarieven voor het geheel kosten georiënteerd zijn. 
De tot en met 2021 in dit artikel 27c lid 3 onder b van de Loodsenwet opgenomen bepaling "bij een voorstel voor een gedifferentieerde aanpassing van de tarieven per zeehavengebied wordt een bijdrage geleverd aan een meer kosten georiënteerd tarief per individueel schip" is met de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen vervallen. Hiermee in lijn is ook de eerdere verplichting in artikel 2.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen om inzicht te geven in de kosten voor de onderscheiden klassen van schepen. 
Vanwege het vervallen van bovenstaande bepaling heeft het KTS 2023-2027 daarmee geen functie meer om ook een kostprijs per individuele scheepsreis te bepalen en beperkt het KTS zich tot de wijze waarop de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, in de (macro) tarieven worden doorberekend en de wijze waarop deze kosten worden toegerekend aan de regio's en zeehavengebieden. De toerekening aan de zeehavengebieden geschiedt uitsluitend om inzicht te bieden in de opbrengsten en kosten per regio en per zeehavengebied. 

2 Hierbij wordt opgemerkt dat de verschillen tussen kosten en opbrengsten per zeehavengebied thans kleiner zijn dan bij aanvang van het tarieftoezicht in 2009 en dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten per individuele scheepsreis sindsdien verbeterd is 
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2 TOELICHTING OP DE ORGANISATIE VAN HET 
LOODSWEZEN 

Nederlands Loodswezen is de algemene noemer waaronder een aantal entiteiten in gezamenlijkheid, maar elk met eigen taken en verantwoordelijkheden, een doelmatige loodsdienstverlening verzorgen in de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse havens aan de Schelde. Nederlands Loodswezen bestaat uit een beroeps- en een bedrijfsorganisatie. 
2. 1 DE BEROEPSORGANISATIE 
De beroepsorganisatie bestaat uit de Nederlandse Loodsencorporatie en de vier Regionale Loodsencorporaties Noord, Amsterdam-lJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Daarnaast is er een stichting die de opleidingen van loodsen verzorgt en de deskundigheid en kwaliteit van het beroep bevordert (STODEL). Deze organisaties geven samen invulling aan wettelijke taken met betrekking tot de (kwaliteit van de) beroepsuitoefening, de vakbekwaamheid van de loods, de bevoegdheden, de dienstverlening en de opleiding van (toekomstige) loodsen. 
2.2 DE BEDRIJFSORGANISATIE 
De bedrijfsorganisatie bestaat uit Nederlands Loodswezen B.V., Loodswezen Materieel B.V., drie stille maatschappen (Loodsenassociatie Amsterdam-lJmond, Loodsenassociatie RotterdamRijnmond/Noord en Loodsenassociatie Scheldemonden) en Kenniscentrum Loodswezen B.V. 
Nederlands Loodswezen B.V. geeft invulling aan de dienstverlening op het gebied van vlootbeheer, onderhoud, logistiek, planning en administratie bij het loodsen en het beloodsen van zeeschepen en is belast met de inning van het loodsgeld. Loodswezen Materieel B.V. is juridisch eigenaar van de vloot. De loodsenassociaties zijn de samenwerkingsverbanden van de registerloodsen. Zij zijn verantwoordelijk voorhet doen loodsen van zeeschepen. De activiteiten die niet direct gericht zijn op het loodsen en beloodsen, worden via Kenniscentrum Loodswezen B.V. verricht. Het gaat dan om activiteiten als het bieden van nautische expertise aan de maritieme sector in binnen- en buitenland. 
Hierbij wordt nog nadrukkelijk vermeld dat het loodsen van zeeschepen te allen tijde geheel zelfstandig door de individuele registerloods geschiedt in diens functie van zelfstandig beroepsbeoefenaar. Dit vindt niet plaats in dienst van of in opdracht van (enig onderdeel van) de beroeps- of de bedrijfsorganisatie. 
Hieronder volgt een eenvoudige weergave van de organisatie van het Nederlands Loodswezen (zonder de stille maatschappen en STODEL). 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

( Registerloodsen ) ( Registerloodsen ) ( Registerloodsen ) ------------------
Landelijke leden Regiona le leden Aandeelhouders 

Nederlands Loodswezen B.V. 

Kenniscentrum Loodswezen B.V. 

Loodswezen Materieel B.V. 

De organisaties waarop het tarieftoezicht van de ACM van toepassing is en waarvan de kosten in de tarieven worden verwerkt zijn: 
1. Nederlandse Loodsencorporatie. 2. Regionale Loodsencorporatie Noord. 3. Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-lJmond. 4. Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond. 5. Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden. 6. Stichting Opleiding- en Deskundigheidsbevordering registerloodsen (Stodel) 7. Loodsenassociatie Amsterdam-lJmond. 8. Loodsenassociatie Rotterdam-Rijnmond/Noord. 9. Loodsenassociatie Scheldemonden. 10. De gemeenschappelijke exploitatie van de loodsenassociaties Amsterdam-lJmond, RotterdamRijnmond/Noord en Scheldemonden. 11. Nederlands Loodswezen B.V. 12. Loodswezen Materieel B.V. 
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3 Het betreft hier ultimo 2020: 456 registerloodsen, werkzaam als zelfstandig beroepsbeoefenaar en 419 personeelsleden in 
dienst van of ingehuurd door NLBV, de NLc en de Stichting Stodel. 
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2.3 SPECIFIEKE KENMERKEN LOODSWEZEN IN HET KADER VAN 
SECTORSPECIFIEK TOEZICHT 

Het Nederlands Loodswezen heeft een omzet van € 197 miljoen per jaar (2020), waarvan € 163 miljoen betrekking heeft op de dienstverlening voor de Nederlandse zeehavens en € 34 miljoen op de dienstverlening voor de Vlaamse Scheldehavens. Er zijn 456 registerloodsen werkzaam, alsmede 419 personeelsleden (exclusief inhuur) van de ondersteunende organisatie. Totaal dus 875 personen, waarvan het merendeel, zo'n 800, in operationele functies (het loodsen en beloodsen). 
In vergelijking met andere organisaties die onder sectorspecifiek toezicht zijn geplaatst heeft het Loodswezen een aantal kenmerkende verschillen: 

De omvang van de organisatie. De verhouding tussen gereguleerde en niet-gereguleerde taken. De eigendomsverhoudingen. 
De omvang van de organisatie: 
Het Loodswezen is een relatief kleine organisatie in vergelijking tot de andere organisaties die onder het sectorspecifiek toezicht van de directie Telecom, Vervoer en Post van de ACM vallen. In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkingen met de overige partijen in de sector vervoer weergegeven: 

Bedragen in € 1 miljoen Loodswezen Schiphol Prorail 
2020 2020 2020 

Omzet 2020 197 688 1.367 
Waarvan voor gereguleerde taken in Nederland 163 314 1.367 
Waarvan voor gereguleerde taken t.b.v. Scheldevaart 34 
Materiële vaste activa 
Boekwaarde ultimo boekjaar 106 3.237 18.981 
Aantal werkzame personen: 
Totaal 875 2.711 4.464 

Bronnen: jaarrekening 2020 Schiphol en jaarrekening 2020 Prorai/ 
Het Loodswezen is qua omzet voor de gereguleerde taken dus 5 tot 8 maal zo klein als een aantal andere gereguleerde organisaties in de sector vervoer onder sectorspecifiek toezicht. De organisaties in de Post of de energiesector zijn nog vele malen groter. Ook qua aantal personeelsleden zijn de overige organisaties circa 3 tot 4,5 maal zo groot als het Loodswezen. Het Loodswezen beschikt gezien zijn omvang over een kleine administratieve staf. 
Vanwege haar kleine omvang is het kostentoerekeningssysteem van het Loodswezen relatief eenvoudig van aard. Een te ingewikkeld kostentoerekeningssysteem leidt anders tot een forse uitbreiding van het personeel met daaraan gekoppeld hogere personeelskosten. 
De verhouding tussen gereguleerde en niet-gereguleerde taken 
Bij sommige andere organisaties onder sectorspecifiek toezicht is er naast de gereguleerde taken sprake van een forse omvang aan andere activiteiten (bv. Schiphol). Dit leidt ertoe dat het vraagstuk 
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van de toerekening van activa en kosten tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde taken daar veel omvangrijker en complexer is dan bij het Loodswezen. 
De opbrengsten bij het Loodswezen bestaan voor meer dan 99% uit inkomsten uit verrichtte loodsdiensten. Hiervan heeft een deel (circa € 34 miljoen) betrekking op loodsreizen van en naar Vlaamse Scheldehavens. Deze scheepsreizen vallen onder het uitvoering geven aan de bepalingen opgenomen in het Scheldereglement, een verdrag tussen Nederland, België en het Vlaamse Gewest en niet onder de regulering van de ACM. 
De eigendomsverhoudingen 
Bij de meeste andere organisaties onder sectorspecifiek toezicht is een (de)centrale overheid direct of indirect de eigenaar van de betreffende organisatie (Schiphol en Prorail) ofwel is de betreffende onderneming aan de beurs genoteerd. Bij het Loodswezen zijn de circa 460 registerloodsen gezamenlijk de eigenaar van de bedrijfsorganisatie en dragen zij zorg voor de inbreng van het (risicodragende) eigen vermogen en dragen zij ook het exploitatierisico. 
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3 UITLEG VAN HET (WETTELIJK) KADER 
3. 1 WETTELIJKE BEPALINGEN ADMINISTRATIE EN .JAARREKENING 
Op naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 2: 10 lid 1 BW verplicht het bestuur van rechtspersonen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde alle rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 
Het bestuur van de binnen het Loodswezen behorende vennootschappen is op grond van artikel 2:10 lid 2 BW dus verplicht jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken en op papier te stellen. In verband hiermee is Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing voor de betreffende besloten vennootschappen. In deze Titel zijn de voorschriften opgenomen ten aanzien van de inhoud en de wijze van openbaarmaking van de jaarlijks door het bestuur van de betreffende vennootschappen op te stellen verantwoording. Deze verantwoording dient te bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. De jaarrekening bestaat op grond van de in Titel 9 opgelegde voorschriften uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. 
Krachtens artikel 2:362 lid 1 BW moet de jaarrekening van deze vennootschappen, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon, alsmede, voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. 
In het Besluit modellen jaarrekening zijn de modelschema's vastgelegd die gelden voor de inrichting van de jaarrekeningen. 
Dit betekent dat de betreffende jaarrekeningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen zoals die in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn geformuleerd en ook moeten voldoen aan de nadere uitwerking van de normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, zoals die zijn vastgelegd in de door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geformuleerde Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijnen). Deze eisen en bepalingen gelden als de geldende normen in het maatschappelijk verkeer voor jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. 
Bovenstaande wettelijke eisen ten aanzien van het opstellen (de waardering van activa en passiva en het bepalen van het resultaat), de inrichting en het publiceren van de jaarstukken, zijn van toepassing op de besloten vennootschappen behorende tot de bedrijfsorganisatie van het Nederlandse Loodswezen en worden derhalve als zodanig ook gevolgd. Dit betreft: Nederlands Loodswezen B.V., Loodswezen Materieel B.V. en Kenniscentrum Loodswezen B.V. 
Voor de organisatieonderdelen van de beroepsorganisatie, alsmede de drie stille maatschappen gelden deze wettelijke bepalingen niet. In de statuten, maatschapsovereenkomsten en andere reglementen van de betreffende organisaties zijn echter vergelijkbare bepalingen opgenomen voor het bestuur aangaande het bijhouden van de vermogenstoestand en het opmaken en publiceren van de jaarrekening. Voor al deze organisatieonderdelen geldt dat zij voor het opstellen van de jaarstukken (waardering van activa en passiva en het bepalen van het resultaat), de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW volgen. Slechts voor wat betreft de wijze van inrichting van de jaarrekening en het publiceren worden niet alle bepalingen gevolgd (voor de stille maatschappen bestaat geen publicatieplicht). 
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Hierdoor ontstaat er voor alle organisaties die onder het toezicht vallen een eenduidige norm voor waardering van activa en passiva en het bepalen van het resultaat, die aansluit bij de gangbare normen in Nederland voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. 
De jaarrekeningen van de betreffende entiteiten zijn onderworpen aan accountantscontrole door een registeraccountant als bedoeld in artikel 2:393 BW. 
3.2 VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIENDE UIT HET 

GEMEENSCHAPPELIJK NORMENKADER FINANCIEEL BEHEER 
Het Ministerie van lenW heeft bepaald dat het 'Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht' ook van toepassing is op het Nederlands Loodswezen. Dit normenkader bevat minimumeisen voor de (semi)publieke sector aan goed financieel beheer, transparante verantwoording en intern toezicht voor instellingen met een publiek belang. Het normenkader stelt onder meer eisen aan het publieke jaarverslag, de meerjarenbegroting en risicomanagement. 
Het 'Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht' en de handreiking 'Sturing Semipublieke Sector' vormen ook de basis voor het risicomanagement- en controlesysteem. Jaarlijks wordt via een publiek jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen en resultaten het afgelopen boekjaar en hierin wordt ook ingegaan op de vraag of en hoe onderkende key risks zich hebben voorgedaan en op welke wijze Nederlands Loodswezen hierop heeft gereageerd. Het publieke jaarverslag wordt gepubliceerd op een openbare website: www. jaarverslag loodswezen. n 1 

3.3 WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFVORMING 
Naast deze algemene wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening en het jaarverslag en de bepalingen uit het Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht zijn voor het Loodswezen een aantal specifieke bepalingen rondom de tariefvorming en het toezicht daarop gesteld in de Wet (Loodsenwet, de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, inclusief de Memorie van Toelichting op deze wetten), bij Algemene Maatregel van Bestuur (Besluit markttoezicht registerloodsen) en bij ministeriële regeling (Regeling markttoezicht registerloodsen). 
De wijze waarop de tariefvorming en het toezicht daarop door de ACM plaatsvindt is via de Wet markttoezicht registerloodsen in 2008 ingevoegd in de Loodsenwet. Per 2022 zijn hierin, via de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, een aantal wijzigingen opgetreden. Hierbij is de Wet markttoezicht registerloodsen ingetrokken. 
Via het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen zijn per 2022 een aantal met de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen samenhangende wijzigingen verwerkt in het Besluit markttoezicht registerloodsen. Verder zijn via de Regeling actualisatie markttoezicht registerloodsen per 2022 wijzigingen doorgevoerd in de Regeling markttoezicht registerloodsen, die samenhangen met de wijziging als gevolg van de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen en het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen. 
In dit hoofdstuk van het KTS zijn de daarin gestelde belangrijkste regels, voor zover relevant voor de tariefvorming en het toezicht daarop, zeer beknopt opgenomen. Veelal wordt daarbij verwezen naar de Loodsenwet of de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. Voor een aantal artikelen die in 2008 in de Loodsenwet zijn ingevoegd en niet zijn gewijzigd door de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen geldt dat de toelichting op deze artikelen is opgenomen in de Memorie van Toelichting van de (inmiddels ingetrokken) Wet markttoezicht registerloodsen. Indien van toepassing wordt voor die artikelen in de 
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uitleg hieronder daarom verwezen naar de Memorie van Toelichting op de Wet markttoezicht registerloodsen. 
Indien de feitelijke wet- of regelgeving afwijkt van de verkorte bepalingen of teksten zoals in dit document weergegeven prevaleert uiteraard de tekst van de vigerende wet- en regelgeving te allen tijde. 
Naast de wet- en regelgeving die in Nederland van toepassing is, worden de tarieven voor de Scheldevaart bepaald in het kader van het Scheidingstractaat van 1839, het daaruit voortvloeiende Scheldereglement en de bepalingen in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Hierop wordt in hoofdstuk 3.4. nader ingegaan. 
3.3. 1 DE REIKWIJDTE WET- EN REGELGEVING INZAKE DE TARIEFV□ RMING 

De regels rondom de tariefvorming zijn van toepassing op de taken die bij wet zijn opgedragen aan registerloodsen, de algemene raad en de regionale corporaties. Dit is geregeld in artikel 27a van de Loodsenwet. 
3.3. 1. 1 DE TAKEN WAARVOOR DE ACM DE TARIEVEN VASTSTELT 

De wet- en regelgeving inzake de tariefvorming in het kader heeft betrekking op de taken die bij of krachtens de wet bij uitsluiting aan registerloodsen, de algemene raad en de regionale loodsencorporaties zijn opgedragen. Het betreft hier de volgende taken: 
Ad a: De taken die zijn opgedragen aan registerloodsen (Loodsenwet artikel 2): 

Het adviseren van de kapitein of verkeersdeelnemer over de door deze te voeren navigatie aan boord, vanaf een ander schip of vanaf de wal. 
Ad b: De taken die zijn opgedragen aan de algemene raad (Loodsenwet artikel 9): 

Met betrekking tot het beroep van registerloodsen: Het verzorgen van de opleiding tot registerloods en het afnemen van de examens; Het bevorderen van de behoorlijke beroepsuitoefening; Het bevorderen van de vakbekwaamheid; Het geven van voorlichting over onderwerpen die voor de registerloods van belang zijn; en Het geven van advies aan de Minister inzake de uitvoering van de Loodsenwet, hetzij op verzoek van de Minister, hetzij uit eigen beweging. 
Ad c: De taken die zijn opgedragen aan de (besturen van de) regionale corporaties (Loodsenwet artikel 13): 

Met betrekking tot het beroep van registerloodsen: Het er voor zorg dragen dat er steeds voldoende personen worden opgeleid; Het bevorderen van de behoorlijke beroepsuitoefening; Het geven van voorlichting over onderwerpen die voor de registerloods van belang zijn; en Het ten behoeve van de verlening van een vrijstelling of ontheffing van de loodsplicht, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Scheepvaartverkeerswet, leveren van een aandeel bij de opleiding en examinering van personen die een dergelijke ontheffing aanvragen; en Het voorbereiden van de ledenvergaderingen. 
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3.3.1 .2 DE TARIEVEN DIE DOOR DE ACM WORDEN VASTGESTELD 

Artikel 27a van de Loodsenwet stelt dat de ACM de loodsgeldtarieven en de 

Het vaststellen van de tarieven door de ACM geschiedt op basis van een ingediend voorstel door de algemene raad. In artikel 27c van de Loodsenwet zijn de regels opgenomen waaraan een tariefvoorstel dient te voldoen. De algemene raad dienst jaarlijks twee tariefvoorstellen in, te weten: 
Een voorstel voor de loodsgeldtarieven; Een voorstel voor de tarieven voor het verrichten van andere diensten. 

Voor de loodsgeldtarieven geldt dat deze voor het geheel kosten georiënteerd moeten zijn (LW art. 27c, lid 3) en voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven geldt dat elk afzonderlijk tarief kosten georiënteerd moet zijn (LW art. 27c, lid 10). De andere tarieven dan loodsgeldtarieven, waarvoor de eis van kosten oriëntatie per afzonderlijk tarief geldt, betreft de volgende tarieven: 
Tarief examinering verklaringhouders EU-verklaring registerloods Tarief afschrift loodsenregister 

Inkomsten uit andere diensten of taken dan de wettelijke taken 
Inkomsten uit andere diensten of taken dan de wettelijke taken vallen (in principe) buiten het kader van de wet- en regelgeving rondom de tariefvorming van het Loodswezen, maar indien deze minder dan 1 % zijn van de totale inkomsten uit de wettelijke taken, dan kan het Loodswezen ervoor kiezen om de omzet van deze andere diensten en taken toe te rekenen aan de wettelijke taken (artikel 2.5 BMR). In de praktijk betekent dit dat de kosten die hiermee gemoeid zijn in dat geval, inbegrepen zijn onder de kosten van de wettelijke taken en dat de omzet in mindering op de kosten van de wettelijke taken komt. De gemaakte keuze en de verwerking hiervan wordt in de jaarlijkse tariefvoorstellen verwerkt en toegelicht. 
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Samenvattend schema 
In onderstaand schema is het bovenstaande samengevat: 

Tariefvoorstel 1 oodsge ldta rieven 

► •. -

Tariefvoorstel and ere tarieven 

► - Ne 
Ja 

3.3.2 HET SYSTEEM VAN K0STENT0EREKENING 

Buiten regulering met aparte boekhouding 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de regels die zijn gesteld voor het KTS. 
3.3.2. 1 BEPALINGEN IN DE LDDDSENWET Via de Wet markttoezicht registerloodsen (2008) en de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (2022) zijn in de Loodsenwet bepalingen inzake het KTS op genomen. Er gelden zowel inhoudelijke als procedurele eisen voor het KTS. 
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 Het KTS moet een omschrijving omvatten van de wijze waarop de kosten in de tarieven worden 
doorberekend (LW art.27b, lid 2); 

 De organisatie die door de algemene raad is aangewezen4 voor de inning van de loodsgelden is 
verplicht in de boekhouding een administratief onderscheid te maken voor iedere dienst of taak die 
bij wet aan registerloodsen, de algemene raad of een regionale loodsencorporatie zijn opgedragen 
(LW art. 27a). 

 In het belang van kostengeoriënteerde tarieven worden er zeehavengebieden aangewezen (LW art. 
27d). In het KTS zal daarmee voor de kostentoerekening rekening mee gehouden moeten worden. 
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Inhoudelijke eisen: 

Procedurele eisen: 
Artikel 27b van de Loodsenwet bevat tevens de procedurele eisen voor het opstellen en vaststellen van het KTS: 

Voorafgaand aan de vaststelling van een KTS stelt de algemene raad een aantal benoemde partijen uit de sector in staat hun zienswijze uit te brengen (LW art 27b, lid 5); Het KTS wordt vastgesteld door de ledenvergadering van de Nlc (LW art. 27b, lid 1); bij de vaststelling moet worden gemotiveerd op welke wijze de ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot aanpassing of waarom deze niet hebben geleid tot aanpassing (LW art. 27b, lid 6); De algemene raad zendt het door de ledenvergadering vastgestelde KTS aan de ACM en de partijen betrokken bij de consultatie (LW art. 27b, lid 6); Het KTS behoeft instemming van de ACM (LW art. 27b, lid 4). De ACM kan de ledenvergadering ook opdragen een vastgesteld KTS te wijzigen en de Nlc ledenvergadering is verplicht hieraan gevolg te geven (LW art. 27b, lid 7); Een KTS heeft een maximale looptijd van 5 jaar (LW art. 27d, lid 8). 
De MvT van de Wet markttoezicht registerloodsen: bevat in onderdeel 4.2.1 nog een nadere toelichting. Hierin is onder meer opgenomen dat het kostentoerekeningssysteem in hoofdlijnen als volgt moet worden opgebouwd: 
Er zijn twee hoofdcategorieën kosten, de toerekenbare kosten en de gezamenlijke kosten 
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 havengebied toegerekend. 
Onder de gezamenlijke kosten vallen: 
c. overige regionale kosten (de kosten van de regionale loodsorganisatie, gebouwen, regionale ICD; 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; f. de kosten van de publiekrechtelijke organisatie van het Loodswezen. 
Deze kosten onder c worden toegerekend aan alle reizen in een regio. De kosten onder d, e en f worden toegerekend aan alle loodsreizen. Toerekening van gezamenlijke kosten zal kunnen plaatsvinden in de vorm van een opslagpercentage op de loodskosten, of als vaste opslag op de 

De door de algemene raad aangewezen organisatie is Nederlands Loodswezen B.V., die daarmee aan deze eis moet voldoen en ook voldoet. 
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kosten, of anderszins. Alle genoemde kostenposten kunnen weer verder worden onderverdeeld in subcategorieën. 

3.3.2.2 BEPALINGEN IN HET BESLUIT MARKTT0EZICHT REGISTERL00DSEN 

Ten tijde van de invoering van de Wet markttoezicht registerloodsen (2008) is ook het Besluit markttoezicht registerloodsen van kracht geworden. Hierin zijn een aantal bepalingen inzake het KTS nader uitgewerkt. Via het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen (2022) zijn hierin een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
Het Besluit markttoezicht registerloodsen bevat hiermee een aantal bepalingen waarmee rekening gehouden dient te worden in het KTS. 
Inhoudelijke eisen: 

Regels voor het toerekenen van kosten van diensten of taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, die geheel of gedeeltelijk aan een of meerdere diensten kunnen worden toegerekend, inclusief bepaling voor andere diensten en taken en de uitzondering hiervan indien de inkomsten daarvan minder dan 1 % van de wettelijke taken zijn (BMR artikel 2.5; de zg. bagatel bepaling); Het niet mogen doorrekenen van de kosten van goodwill, verbeurde boetes en dwangsommen (BM R artikel 2. 7); Het feit dat het KTS niet alleen een beschrijving bevat van de toerekening van kosten maar ook van opbrengsten (BMR artikel 2.8); De te hanteren principes voor het doorreken van de kosten van duurzame- en niet duurzame productiemiddelen (BMR artikel 2.9); De eis om de kosten toe te rekenen aan zeehavengebieden en de sleutels die daarbij mogen worden gehanteerd (BMR artikel 2.10). Volgens dit artikel kan dit plaatsvinden volgens de volgende sleutels: 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. 
Procedurele eisen (BMR artikel 2. 11): 

Een vastgesteld (nieuw) kostentoerekeningssysteem moet tenminste een jaar voorafgaand aan de ingangsdatum bij de ACM worden ingediend. Indien de ACM de ledenvergadering opdraagt een kostentoerekeningssysteem te wijzigen, dient de ledenvergadering het (gewijzigde) vastgestelde kostentoerekeningssysteem binnen een week na het vaststellen bij de ACM in te dienen. 

3.3.2.3 BEPALINGEN IN DE REGELING MARKTT0EZICHT REGISTERLD0DSEN 

Ten tijde van de invoering van de Wet markttoezicht registerloodsen (2008) is ook de Regeling markttoezicht registerloodsen van kracht geworden. Hierin zijn een aantal bepalingen inzake het KTS nader uitgewerkt. Via de Regeling actualisatie markttoezicht registerloodsen (2022) zijn hierin een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
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Voor het KTS is met name artikel 6b van belang. Daarin zijn de scheepsklassen opgenomen die kunnen worden gebruikt voor de toerekening van kosten volgens artikel 2.10, onderdelen a en c van het Besluit markttoezicht registerloodsen. 
3. 3. 3 DE ARBEI DSVERGOEDING VOOR REGISTERL□ D DSEN 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de regels die zijn gesteld voor de arbeidsvergoeding voor registerloodsen. 
3.3.3. 1 BEPALINGEN IN DE LDDDSENWET Met de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is de wijze waarop de arbeidsvergoeding wordt berekend gewijzigd en vereenvoudigd door de invoering van integrale uurtarieven. In deze nieuwe integrale uurtarieven zijn de uren voor reizen en wachten en beschikbaarheidsuren, die voorheen afzonderlijk werden berekend, in de integrale uurtarieven geïntegreerd. 
De definitie van de arbeidsvergoeding is vastgelegd in artikel 1, eerste lid, onderdeel k: 
Artikel 1, lid 1, onderdeel k: 
k. arbeidsvergoeding: arbeidsvergoeding voor registerloodsen, bestaande uit: 
1°. 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; en 
2°. een 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; 
Artikel 27c, zevende lid, onderdeel c, van de Loodsenwet bepaalt dat de raming van de arbeidsvergoeding in het tariefvoorstel moet worden opgenomen. 
Artikel 68, eerste lid, regelt vervolgens dat hiervoor moet worden uitgegaan van de voor 2015 geldende hoogte, vermeerderd met de indexering krachtens artikel 27d, tweede lid, van de Loodsenwet. Het tweede lid bepaalt dat de integrale uurtarieven voor het jaar 2015 worden vastgesteld bij ministeriële regeling. 
Over de indexering zoals in artikel 27d, tweede lid, van de Loodsenwet, is opgenomen is bepaald dat deze bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald (dit is de CBS-index cao-lonen, zie ook paragraaf 3.2.3.2). 

Nadere toelichting en bepalingen in de Memorie van Toelichting 
In de Memorie van Toelichting van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is een toelichting opgenomen over de integrale arbeidsvergoeding. Daarbij zijn o.a. de diverse uursoorten nader gespecificeerd en is ook het bij ministeriële regeling vast te stellen uurtarief opgenomen: 
Ten eerste is er een integraal uurtarief voor de uitvoering van verrichtingen van een registerloods aan boord of op afstand· uren besteed aan het loodsen van een schip waarin de reis-, wacht- en beschikbaarheidsuren zijn verdisconteerd 
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Ten tweede is er een integraal uurtarief voor uren die worden besteed aan andere taken dan strikt genomen tot het be/oodsingsproces behoren met eveneens reis- en wachturen erin verrekenel zoals het geven en volgen van opleiding. Onder deze andere taken wordt in ieder geval verstaan: 1. taken voor de uitvoering van Bestuur en Management· 2. taken die niet-bestuursleden uitvoeren voor de Nlc en de Regionale Loodsencorporaties (Rlc}/ 3. loodsdienst/eider en taken voor Pilot Maas en Pilot Steenbank; 4. opleidingen geven· 5. opleidingen volgen; 6. taken voor de uitvoering van interne projecten. 
De tarieven gebaseerd op het jaar 2015, bedragen € 24,Z 65 voor de directe !oodsuren en € 137,27 voor de indirecte loodsuren en worden vastgelegd in een ministeriële regeling (MvT Tweede Kamer, 3572~ nr 3 p. 24). 
3.3.3.2 BEPALINGEN IN HET BESLUIT MARKTT0EZICHT REGISTERL0DDSEN 

De ingevolge artikel 27d, tweede lid van de Loodsenwet te hanteren indexering van de uurtarieven is vastgelegd in artikel 3.1 van het Besluit markttoezicht registerloodsen. De te hanteren index is: 
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen telkens toe te passen over de periode van 12 maanden eindigend op de laatste dag van de maand februari van het ka!endetjaar voorafgaande aan het kalendetjaar waarvoor een tariefvoorstel als bedoeld in artikel 27c van de wet wordt gedaan. 

3.3.3.3 BEPALINGEN IN DE REGELING MARKTTDEZICHT REGISTERLDDDSEN 

De ingevolge artikel 68, tweede lid van de Loodsenwet te hanteren uurtarieven 2015 zijn vastgelegd in artikel 6 van de regeling markttoezicht registerloodsen. De uurtarieven zijn als volgt: 
In verband met de toepassing van artikel 68 van de Loodsenwet wordt de hoogte van de integrale uurtarieven voor het jaar 2015 met betrekking tot: 
a. de uitvoering van verrichtingen van een register!oods aan boord als bedoeld in artikel 1/ eerste !iel onderdeel lç onder 1~ van de wet vastgesteld op€ 24,Z65,· b. de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 1✓ eerste !iel onderdeel lç onder 2~ van de wet vastgesteld op € 137,27. 
3.3.4 VERM0GENSVERG0EDING 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de vermogensvergoeding. 
3.3.4. 1 BEPALINGEN IN DE L□DDSENWET 

In artikel 27b, lid 4, van de Loodsenwet is opgenomen dat de ACM de methode en parameters voor de berekening van de vermogenskostenvoet bij besluit vaststelt. 
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In artikel 27c, lid 7, van de Loodsenwet zijn bepalingen aangaande de kosten van het gebruik van materiële vaste activa, investeringen en rendement opgenomen. Hierin is terzake bepaald dat een tariefvoorstel moet bevatten: 
een raming van de wijzigingen in de kosten van de materiële vaste activa, de geraamde investeringen en het geraamde rendement (LW art. 27c, lid 7, onderdeel d); een verrekening van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het kalendetjaar voorafgaande aan het jaar waarin het voorstel wordt gedaan (LWart. 27c, lid?, onderdeel i); In de Memorie van Toelichting van de Wet markttoezicht registerloodsen is de volgende toelichting opgenomen (MvT Tweede Kamer 35720 nr3): 

Paragraaf 4.2.5.3: Investeringen en rendement 
Hierin is geregeld dat: 

Wijzigingen in de kosten van materiële activa en investeringen door het Loodswezen dienen te worden geraamd en, achteraf, te worden verantwoord, omdat het loodsgeldtarief niet gebaseerd mag zijn op geraamde investeringen (of desinvesteringen) die naderhand niet blijken te worden gerealiseerd. Het Loodswezen recht heeft op een redelijk rendement op daadwerkelijk verrichte investeringen en dat de ACM zich daarvoor zal baseren op de standaard WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
Paragraaf 4.2.5. 7 Verrekening investeringen 
Hierin is geregeld dat het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde investeringen moet worden verrekend. 

3.3.4.2 BEPALINGEN IN HET BESLUIT MARKTT□ EZICHT REGISTERL□□ DSEN 

In artikel 2.9 lid 6 van het Besluit markttoezicht registerloodsen is bepaald dat de berekening van vermogenskosten is gebaseerd op een methode, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende parameters, die voldoet aan algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. 
3.3.4.3 BEPALINGEN IN DE REGELING MARKTT□ EZICHT REGISTERL□□ DSEN 

Er zijn geen nadere bepalingen in de Regeling markttoezicht registerloodsen aangaande de vermogensvergoeding. 

3.3.5 HET TARIEFV□□ RSTEL EN DE TARIEFBEREKENINGEN 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de regels die zijn gesteld voor het tariefvoorstel en de tariefberekening. 
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3.3.5. 1 BEPALINGEN IN DE LDDDSENWET In artikel 27c van de Loodsenwet zijn de regels die gelden voor het in te dienen tariefvoorstel opgenomen. De belangrijkste regels zijn: 
De algemene raad doet een voorstel voor de tarieven aan de ACM en doet in bepaalde gevallen ook een bijstelling voor het ingediende voorstel (LW art. 27c, lid 1); Elk tarief dient redelijk en non-discriminatoir te zijn (LW art. 27c, lid 2); Voor de loodsgeldtarieven geldt als uitgangspunt dat deze voor het geheel kosten georiënteerd zijn (LW art. 27c, lid 3); Voorafgaand aan het indienen van een voorstel vraagt de algemene raad hierover een zienswijze aan een aantal benoemde stakeholders (LW art. 27c, lid 4); De algemene raad zendt een voorstel m.b.t. de loodsgeldtarieven en de ingebrachte zienswijze tegelijkertijd aan de ACM en de stakeholders aan wie een zienswijze is gevraagd (LW art 27c, lid 5). Een voorstel m.b.t. de loodsgeldtarieven wordt jaarlijks ingediend en is mede gebaseerd op de ingediende financiële verantwoording van het voorafgaande jaar (LW art. 27c, lid 6). Een voorstel m.b.t. de loodsgeldtarieven dient de volgende onderdelen te bevatten (LW art. 27c, lid 7): Raming van de te loodsen scheepsreizen; Raming van de daarmee te behalen omzet; Raming van de arbeidsvergoeding; Raming van de kosten van de wijziging in materiële vaste activa, investeringen en rendement; Raming van de overige omzet en kosten; Raming van de voorziene algemene besparing op de kosten; De voorziene correctie i.v.m. de mate van kostendekkendheid van de tarieven van de verschillende zeehavengebieden; Een verrekening van het verschil tussen de geraamde en werkelijk uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa in het voorgaande jaar; Een onderbouwing van de ramingen; Een verrekening van te veel gedane stortingen inzake FLO en FLP. Indien een eerder besluit ter vaststelling van de loodsgeldtarieven is of wordt herzien, dient het verschil in omzet tussen de tarieven volgens het eerdere besluit en het herziene besluit in het in te dienen tariefvoorstel verrekend te worden (LW art. 27c, lid 8). De algemene raad moet in het voorstel aannemelijk maken dat het voorstel in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze voor registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening (LW art. 27c, lid 9). Voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven geldt dat elk afzonderlijk tarief kosten georiënteerd dient te zijn (LW art. 27c, lid 10). 

Via de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (2022) zijn drie belangrijke wijzigingen in de Loodsenwet doorgevoerd: 
1) De in het verleden gegroeide werkwijze dat er, onder bepaalde voorwaarden, op 15 oktober een bijstelling plaatsvond van een op 15 juli ingediend tariefvoorstel voor de loodsgeldtarieven is nu vastgelegd in de wet (LW art. 27c, lid 1). 
2) De algemene raad moet in het tariefvoorstel aannemelijk maken dat het voorstel in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze voor registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening (LW art. 27c, lid 9). 
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3) Voorheen werden de tarieven uitsluitend bepaald op basis van een cost-plus berekening. Met de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen zal de algemene raad bij het indienen van het tariefvoorstel voor de loodsgeldtarieven, indien er sprake is van een toename van het aantal te loodsen scheepsreizen, tevens een alternatieve tariefberekening moeten maken. Indien er sprake is van een gelijkblijvend aantal of afname van het aantal te loodsen scheepsreizen behoeft alleen de cost-plus berekening gemaakt te worden (LW art. 27ca). 
In de Memorie van Toelichting van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is een toelichting op deze onderwerpen opgenomen (MvT Tweede Kamer, 35720, nr 3). 
Bijstelling tariefvoorstel (onderdeel J) 
In oktober dient een bijstelling plaats te vinden o.b.v. de meest recente cijfers van het CPB. Deze werkwijze sluit aan bij de reeds bestaande praktijk. 
Aannemelijk maken dat het voorstel in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze voor registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening tariefvoorstel (onderdeel J) 
Teneinde de invloed van de ACM op de kostenelementen te vergroten, is in artikel 27c van de Loodsenwet een nieuw (negende) lid ingevoegd. Op grond daarvan moet het Loodswezen (algemene raad) bij het tariefvoorstel aannemelijk maken dat dat voorstel in voldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de meest efficiënte werkwijze van registerloodsen en de productiviteit en kwaliteit van de loodsdienstverlening. 
Alternatieven tariefberekening en efficiencyprikkel (hoofdstuk 3.1 en onderdeel K t/m N). 
Volgens de MvT wordt de alternatieve berekening bepaald door de tarieven in het lopende jaar eerst te verhogen met de loon/prijsindex (inflatie), en daarna een bij ministeriële regeling vast te leggen efficiencykorting toe te passen van een bepaald percentage dat afhankelijk is van de verwachte toename van het aantal te loodsen scheepsreizen ten opzichte van het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen waarop het dan geldende tariefbesluit is gebaseerd. Bij de alternatieve berekening mag het Loodswezen, zoals dat ook nu ook geldt voor de bepaling van de loodsgeldtarieven, correctiefactoren toepassen voor bijzondere omstandigheden. 
3.3.5.2 BEPALINGEN IN HET BESLUIT MARKTT0EZICHT REGISTERL00DSEN 

In het besluit markttoezicht registerloodsen zijn een aantal onderwerpen m.b.t. het tariefvoorstel nader uitgewerkt: 
Bijstelling tariefvoorstel: 
Dit is uitgewerkt in artikel 4.13. Er dient een bijgesteld voorstel voor de loodsgeldtarieven te worden ingediend als er ten opzichte van het ingediende voorstel een afwijking bestaat van meer dan 0,8 procentpunt op de volgende gezamenlijke posten: 
a. de raming van alle in het desbetreffende kalenderjaar te loodsen scheepsreizen en daarmee samenhangende arbeidsvergoeding en kosten; b. de frequentiekorting; c. de kosten in het kader van de samenwerking met het Vlaamse Loodswezen op basis van het meest recente begrotingsvoorstel voor de samenwerking met het Vlaamse Loodswezen op de Schelde; en d. overige posten die naar het oordeel van de algemene raad relevant zijn voor de tariefvorming en waarover bij de indiening van een voorstel als bedoeld in artikel 27c, eerste lid, van de wet onduidelijkheid bestond en waarvoor bij de indiening van het voorstel een voorbehoud is gemaakt. 
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Ter beoordeling van de Autoriteit Consument en Markt kunnen tevens andere posten in de bijstelling van het voorstel worden meegenomen. 
Alternatieve berekening: 
Dit is uitgewerkt in artikel 4.14. De alternatieve berekening wordt gebaseerd op het tarief van het lopende jaar. Dit tarief wordt vermeerderd met 70% van de index, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit markttoezicht registerloodsen (de index cao-lonen) en 30% van de index bedoeld in artikel 4.14, tweede lid (de prijsindex). Daarna wordt deze verminderd met een bij ministeriële regeling te bepalen efficiencykortingspercentage. 
In de toelichting op het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen is hierover nog het volgende vermeld: 
Voorts is met onderdeel K artikel 4.14 toegevoegd aan het Besluit, waarin is geregeld hoe de alternatieve berekening moet worden vastgesteld. Ingevolge artikel 27ca van de wet moet deze alternatieve berekening worden gedaan bij het voorstel of het bijgestelde voorstel indien het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen hoger is dan het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen waarop het geldende tariefbesluit is gebaseerd. Bij verwachte stijging van het aantal te loodsen scheepsreizen in het komende jaar, worden de tarieven voor het nieuwe jaar bepaald door: - uit te gaan van (a) de tarieven in het lopende jaar - eerst te verhogen met de (b) loon- en (c) prijsindex (inflatie), en - daarna (d) de efficiencykorting toe te passen van een bepaald percentage. Dat percentage is afhankelijk van de verwachte toename van het aantal te loodsen scheepsreizen ten opzichte van het geraamde aantal te loodsen scheepsreizen waarop het dan geldende tariefbesluit is gebaseerd en wordt bij ministeriële regeling vastgelegd. 
Daarnaast zijn er in de Loodsenwet mogelijkheden voor verrekening opgenomen die reeds gelden voor het (bijgestelde) tariefvoorstel, zoals de verrekening van het verschil tussen de geraamde en de daadwerkelijk uitgevoerde wijzigingen in de materiële activa en investeringen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het voorstel wordt gedaan (artikel 27c, zevende lid, onderdeel i), verrekening van teveel gedane stortingen ten behoeve van FLO/FLP (artikel 27c, zevende lid, onderdeel k), verrekeningen die voortvloeien uit het herzien van een eerder besluit ter vaststelling van de loodsgeldtarieven (artikel 27c, achtste lid) en correcties voor bijzondere omstandigheden (artikel 27g, tweede lid). Indien de omstandigheden zodanig zijn dat dat aanleiding geeft tot verrekening, dient een of meerdere verrekeningen ook te worden toegepast bij het alternatieve tariefvoorstel. Deze zijn echter niet toegevoegd aan artikel 4.14 van het Besluit, aangezien dit reeds in de wet is opgenomen en afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. 
Procedurele eisen: 
Deze zijn opgenomen in de artikelen 4.10 (loodsgeldtarieven) en 4.11 (andere tarieven): 

Een voorstel m.b.t. de loodsgeldtarieven en een voorstel voor de andere tarieven dient uiterlijk 15 juli te worden ingediend bij de ACM; de ACM kan op verzoek van de algemene raad een latere datum vaststellen; De ACM neemt binnen twintig weken na ontvangst van een tariefvoorstel voor de loodsgeldtarieven een beslissing op dat voorstel; Een tariefvoorstel voor de loodsgeldtarieven en een voorstel voor de andere tarieven gaat vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke accountant; Een bijstelling van het voorstel voor de loodsgeldtarieven dient uiterlijk 15 oktober te worden ingediend. 
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3.3.5.3 BEPALINGEN IN DE REGELING MARKTT0EZICHT REGISTERLDDDSEN 

De ingevolge artikel 4.14 van het Besluit markttoezicht registerloodsen vastgestelde kortingspercentages ten behoeve van de alternatieve berekening van de tarieven zijn vastgelegd in artikel 6.a van de Regeling markttoezicht registerloodsen. Deze percentages zijn als volgt: 
Prognoses toename aantal Op te/eggen reizen t.o. v. het lopende jaar efficiencykortingspercentage 1 tot en met 1000 1,0 % 1001 tot met 2000 2,0 % 2001 en ho_qer 2,5 % 

3.4 DIENSTVERLENING AAN DE SCHELDEVAART 
3.4. 1 ALGEMEEN 

In de regio Scheldemonden bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen het Vlaamse en het Nederlandse Loodswezen. De oorsprong van dit samenwerkingsverband vindt zijn grondslag in internationale verdragen tussen het Koninkrijk België, het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden. 
De beide loodsdiensten verzorgen gezamenlijk de loodsdienstverlening in de regio Scheldemonden. Elke loodsdienst is verantwoordelijk voor het in stand houden van een van de twee loodskruisposten op zee bij de twee 'ingangen' van de Westerschelde (de Vlaamse kruispost 'Wandelaar' ter hoogte van Oostende, België, 32 mijl vanuit Vlissingen) en de Nederlandse kruispost 'Steenbank' (23 mijl vanuit Vlissingen). Ook beschikken beide loodsdiensten over redeboten in Vlissingen om loodsen aan boord te brengen of van boord te halen. Over en weer maken de loodsdiensten van elkaars faciliteiten gebruik bij de loodsdienstverlening aan Nederlandse wetschepen, Vlaamse decreetschepen en de zgn. 'Scheldevaart' (de op- en afvaart naar Antwerpen en Gent). In een tussen Nederland, België en het Vlaamse Gewest geldend verdrag, het Scheldereglement, is vastgelegd dat de Vlaamse loodsen 72½% van de vaart naar de Vlaamse Scheldehavens verzorgen en Nederlandse loodsen 27½%. 
Het toezicht op beide loodsdiensten geschiedt door de daartoe ingestelde "Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart" (ook wel afgekort als "de PC"). 1 n de PC hebben beide overheden zitting, te weten twee leden namens het Vlaamse Gewest en twee leden namens Nederland; het Loodswezen maakt daarvan geen deel uit. 

.. 
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Afbeelding 1: geografisch gebied Samenwerking 
De loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart worden sinds 2009 op grond van het Scheldereglement vastgesteld door de daartoe bevoegde Vlaamse Minister. Deze bevoegdheid tot vaststelling van loodsgeldtarieven en loodsvergoedingen voor de Scheldevaart door de Vlaamse Minister maakte het noodzakelijk nadere afspraken te maken tussen het Vlaamse Gewest en het Nederlands Loodswezen5• 

De nu geldende financieringssystematiek is uitgewerkt in een Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Nederlands Loodswezen van 24 december 2015. Deze is toegelicht en uitgereikt aan de ACM op 31 mei 2016, waarbij vanuit het Nederlands Loodswezen is aangegeven dat deze overeenkomst bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat. 
In deze overeenkomst zijn de wijze en de regels vastgelegd voor de bepaling van de kosten van beide loodsdiensten, de verrekening van samenwerkingskosten tussen de beide loodsdiensten en de toerekening van kosten aan de drie opbrengstgebieden (t.w. Nederlandse wetschepen, Vlaamse decreetschepen en Scheldevaart). Verder zijn met betrekking tot de Scheldevaart de wijze en regels vastgelegd voor de vaststelling door de Vlaamse Minister van de tarieven voor de loodsgelden en de loodsvergoedingen. In dat verband is het op deze plaats van belang te vermelden dat op grond van de Samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een Tariefmutatievoorstel voor de Scheldevaart wordt opgesteld en ingediend bij de Vlaamse Minister. De in dit Tariefmutatievoorstel voor de Scheldevaart opgenomen raming van de te verwachten opbrengsten en kosten - met inbegrip van de onderlinge kostenverrekening en de toegepaste kostenverdeelsleutels uit de Samenwerkingsovereenkomst -worden door een externe, onafhankelijke auditor gevalideerd. 

3.4.2 WETTELIJKE BEPALINGEN EN GEMAAKTE AFSPRAKEN TUSSEN DE 
OVERHEDEN 

Het Scheidingstractaat uit 1839en het daaruit voortvloeiende Scheldereglement, waarvan de laatste wijziging in werking is getreden op 1 oktober 2008, vormen de basis voor de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart. 
In het verdrag inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven (ondertekend 21 december 2005) is onder meer opgenomen: 

De bevoegdheid tot het vaststellen van de loodsgelden voor de Scheldevaart komt uitsluitend toe aan het Vlaamse Gewest (deze vaststelling vond voordien plaats door de Belgische en Nederlandse overheden in gezamenlijkheid); De bepaling dat de loodsgelden op de Schelde nimmer hoger zullen zijn dan de loodsgelden die geheven worden op de mondingen van de Maas zal worden beëindigd (ontkoppeling). 
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Na ratificering van dit verdrag door Nederland en België, kwam het op 12 mei 1863 te Brussel tot stand gekomen "Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens de afkoop van de Scheldetol" waarin destijds is bepaald dat de loodsgelden op de Schelde nimmer hoger zullen zijn dan de loodsgelden die geheven worden op de mondingen van de Maas, te vervallen. 
In dit kader is tussen de Nederlandse overheid en het Vlaamse Gewest een aantal afspraken gemaakt welke voor het kostentoerekeningssysteem van belang zijn: 
Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium (11 maart 2005) onderdeel c. ten aanzien van het nautisch beheer en de loodsdiensten in het Scheldegebied· 

2 De bewindslieden herbevestigen de afspraak om per 1 januari 2008 de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart en die voor de vaart op Rotterdam volledig te ontkoppelen. Zij herbevestigen tevens het wederzijdse engagement om de nodige stappen te ondernemen teneinde die afspraak tijdig verdragsrechte/ijk te formaliseren. 
3. De bewindslieden bekrachtigen de door de Permanente Commissie vastgestelde bandbreedte waarbinnen jaarlijks naar de volledige /oodsge/dontkoppe/ing per 1 januari2008 kan worden toegewerkt. Zij verbinden zich ertoe om, ten behoeve van de verdragsrechtelijke formalisering van die bandbreedte, de onderhandelingen zo spoedig mogelijk te starten en te streven naar een verdragsrechtelijke formalisering per 1 januari 2006. Als startbasis van de onderhandelingen gelden de voorstellen die het Juridisch Team onder auspiciën van de Permanente Commissie heeft uitgewerkt. 4. De bewindslieden kunnen zich vinden in de plannen van de Nederlandse en Vlaamse loodsdiensten om in het Scheldegebied nauwer samen te werken in een consortiumverband binnen de door de Permanente Commissie vastgestelde publiekrechtelijke uitgangspunten. De bewindslieden onderschrijven de per 1 januari 2009 te bereiken doelen van de samenwerking: maximaal mogelijke rendementsverbetering van de beide loodsdiensten, operationaliteit van de nieuwe be/oodsingsv/oot, evenwichtige resultaatsverhouding tussen beide loodsdiensten, afschaffing van de Nederlandse kruissubsidie aan de Sche/devaart en heffing van kostendekkende tarieven voor de Scheldevaart. De Vlaamse overheid blijft vrij om ten aanzien van de Scheldevaart ter bevordering van bepaalde trafieken, bijv. short sea shipping, niet-kostendekkende loodsgeldtarieven in te voeren en hieNoor financieel tussen te komen, mits dit in volle transparantie en in overeenstemming met de Europese regels gebeurt. De bewindslieden verlenen hun goedkeuring aan het implementatieplan dat werd vastgesteld door de Permanente Commissie op haar vergadering van 16 december 2004 en dat de voormelde doelen en de wijze waarop ze moeten worden bereikt, nader omschrijft. 

Bovenstaande regelgeving en memorandum tussen de Vlaamse en Nederlandse overheid heeft geleid tot ondertekening op 29 mei 2008 van de Tariferingsovereenkomst Scheldevaart en de Samenwerkingsovereenkomst loodsdiensten Scheldemonden met de aanvulling daarop. 
Omdat een deel van de kosten van de dienstverlening van het Nederlands Loodswezen in de regio Scheldemonden betrekking heeft op de dienstverlening aan de Scheldevaart, deed (en doet) zich ook hier het vraagstuk van kostentoerekening voor. De bepalingen uit de overeenkomsten en de daar uit voortgekomen afspraken bevatten onder meer de grondslagen om de kostentoerekening aan de Scheldevaart te berekenen alsmede het nacalculatorisch tekort op de Scheldevaart voor het Nederlands Loodswezen te berekenen en af te wikkelen. 
Het toepassen en uitvoeren van de afspraken in deze overeenkomsten leidde al snel tot onoplosbare problemen. Na jaren van juridische strijd is op 24 december 2015 een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Vlaamse Gewest. In deze nieuwe overeenkomst en haar bijlagen zijn de bepalingen voor vaststelling van de loodsgeldtarieven voor de Scheldevaart en de methodiek van kostenbepaling, -inbreng, -verrekening en -toerekening voor de Vlaamse en Nederlandse loodsdienst nader omschreven. 
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DEEL Il: HET KOSTENTOEREKENINGSSYSTEEM 
LOODSWEZEN 2023 - 2027 
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4 DE FINANCIEEL-ADMINISTRATIEVE STRUCTUUR 
4. 1 DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 

In dit hoofdstuk wordt de financieel administratieve structuur van het Loodswezen verder uitgelegd. Ook wordt verder ingegaan op administratieve organisatie, de planning- en controlcyclus en de daarmee samenhangende borging van het kostentoerekeningssysteem. Aan het slot worden de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling vermeld. 
Zoals in de vorige hoofdstukken al is uitgelegd, is het Loodswezen de algemene noemer voor de organisaties en samenwerkingsverbanden. 
De beroepsorganisatie bestaat uit de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc), de vier Regionale Loodsencorporaties Noord (RLc-N), Amsterdam-lJmond (RLc-AIJ), Rotterdam-Rijnmond (RLc-RR) en Scheldemonden (RLc-S) en de Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (Stodel). De NLc is een openbaar lichaam ex artikel 134 van de Grondwet; de RLc's en de stichting Stodel zijn rechtspersonen. De kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van aan de beroepsorganisatie opgedragen taken bedragen circa 3 procent van de jaarlijkse loodsgeldinkomsten. Voor elk van deze organisaties wordt een aparte boekhouding bijgehouden en wordt jaarlijks een jaarrekening opgemaakt. 
Zoals reeds beschreven bij de organisatiestructuur bestaat de bedrijfsorganisatie uit een aantal besloten vennootschappen en een drietal stille - niet in het rechtsverkeer optredende -maatschappen. Verreweg het grootste deel van de exploitatie in de bedrijfsorganisatie vindt uiteindelijk plaats voor rekening en risico van de maatschappen, i.c. de registerloodsen. Hiermee is de resterende 97% van de jaarlijks kosten gemoeid. 
Van de vennootschappen Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV), Loodswezen Materieel B.V. (LMBV) en Kenniscentrum Loodswezen B.V. (KCLW) wordt een aparte boekhouding gevoerd. Ook voor de drie stille maatschappen, te weten de Loodsenassociatie Amsterdam-lJmond (LAIJ), de Loodsenassociatie Rotterdam-Rijnmond/Noord (LAR/N) en de Loodsenassociatie Scheldemonden (LAS) wordt een aparte boekhouding gevoerd. Nederlands Loodswezen B.V. verzorgt de gehele administratie, logistiek en planning rondom het loodsen van zeeschepen. Daarnaast is Nederlands Loodswezen B.V. door de algemene raad aangewezen om namens haar de loodsgelden te innen en deze conform de bepalingen van het Financieel Besluit Loodswezen en de Financiële Verordening Loodswezen aan te wenden. Alle activa en passiva en activiteiten van Nederlands Loodswezen B.V. worden uiteindelijk toegerekend aan de drie maatschappen en worden opgenomen in, wat genoemd wordt, de gezamenlijke exploitatie van de loodsenassociaties. Deze worden verwerkt in de administratie van Nederlands Loodswezen B.V. Van de gemeenschappelijke exploitatie wordt ook een begroting en een jaarrekening opgemaakt, waarbij de rechten en verplichtingen van elke maatschap bepaald worden. 
Op grond van het bovenstaande samenstel aan statutaire jaarrekeningen kan vervolgens ook, rekening houdend met de grondslagen zoals ze gelden voor het tarieftoezicht, de financiële verantwoording voor de ACM van deze entiteiten gezamenlijk worden gemaakt die jaarlijks moet worden overlegd. 
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In onderstaand schema is dit weergegeven: 
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Schema: administraties, jaarrekeningen en financiële verantwoording 
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De jaarlijkse aan de ACM te overleggen Financiële Verantwoording zoals in de meest rechterkolom van dit schema is opgenomen geschiedt in de vorm van één geïntegreerde samengevoegde financiële verantwoording. Deze wordt gebaseerd op de cijfers zoals opgenomen in de genoemde statutaire jaarrekeningen, gecorrigeerd voor de posten waarvoor specifieke grondslagen in het kader van het tarieftoezicht gelden (m.n. arbeidsvergoeding registerloods en vermogensvergoeding). 
Aangezien het tarieftoezicht enkel betrekking heeft op de Nederlandse zeehavens, wordt in de financiële verantwoording het aandeel van de opbrengsten en kosten van het Nederlands Loodswezen dat betrekking heeft op de dienstverlening aan de Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart) niet in de cijfers opgenomen. 
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Sinds 2018 publiceert het Loodswezen, om te voldoen aan het Normenkader Financieel Beheer ook een publiek jaarverslag. Het publiek jaarverslag bevat eveneens de totaalcijfers van bovengenoemde organisaties, op dezelfde grondslagen als het tarieftoezicht en de Financiële Verantwoording en inclusief het aandeel van het Nederlands Loodswezen in de opbrengsten en kosten van de dienstverlening aan de Vlaamse Scheldehavens. 
4. 1 . 1 DE NADERE INRICHTING BINNEN DE DIVERSE ADMINISTRATIES 

Algemeen 
Binnen elke administratie is een structuur van kostensoorten, kostenplaatsen en, voor zover van toepassing, ook een structuur van interne orders ingericht. Deze structuur is erop gericht om aan de ene kant een goed inzicht te hebben in de kostensoorten en aan de andere kant in de kostenplaats of project (interne order) waar deze kosten betrekking op hebben. 
Binnen een aantal organisaties is de kostenplaatsenstructuur slechts beperkt ingericht. Het betreft dan de organisaties die slechts voor één regio of landelijk werken. In de bedrijfsorganisatie geldt dit voor Loodswezen Materieel B.V. (geen operationele activiteiten, houdt alleen het juridisch eigendom) en voor het Kenniscentrum Loodswezen B.V. (verricht alleen projecten). Dit geldt ook voor de NLc (uitsluitend landelijke taken), de regionale loodsencorporaties (elk een specifiek regionale taak) en de regionale loodsenassociaties (elk een specifiek regionale taak). Het laatste geldt niet voor de loodsenassociatie Rotterdam-Rijnmond/Noord, die op twee regio's betrekking heeft. Om de kosten ook afzonderlijk te kunnen registreren wordt hiervoor met aparte administraties (bedrijfsnummers) gewerkt. Indien er met projecten en/of investeringen wordt gewerkt, worden de bestedingen op een interne order geadministreerd. 
Verreweg de meeste activiteiten binnen de bedrijfsorganisatie worden vastgelegd in de gecombineerde administratie van Nederlands Loodswezen B.V. en de gemeenschappelijke exploitatie. Aangezien Nederlands Loodswezen B.V. geen activiteiten heeft die haar economisch worden toegerekend betreft dit dus feitelijk de administratie van de gemeenschappelijke exploitatie. 
Registratie van de kosten en opbrengsten per regio en per zeehavengebied 
In de administratie van de gemeenschappelijke exploitatie is een uitgebreide structuur opgenomen van bedrijfsnummers, kostensoorten, kostenplaatsen en interne orders. Binnen deze administratie heeft elke regio een apart bedrijfsnummer voor kosten die direct op die regio betrekking hebben. Daarnaast is er een bedrijfsnummer voor de centraal ondersteunende diensten, waarin de kosten worden geboekt van de landelijke ondersteunde diensten op operationeel en stafgebied. Binnen elk bedrijfsnummer wordt met kostenplaatsen gewerkt om de kosten nader te verbijzonderen per zeehavengebied, locatie of object, zoals een afdeling, gebouw, vaartuig, etc. Op die wijze kan ook de allocatie van de meeste kosten binnen de centraal ondersteunende diensten per regio of zeehavengebied plaatsvinden. Indien er met projecten en/of investeringen wordt gewerkt, worden de bestedingen op een interne order geadministreerd. In het ERP-systeem wordt een aparte rapportagestructuur ingericht die overeenstemt met de indeling van de kosten volgens het kostentoerekeningssysteem en de in de wet opgenomen kostencomponenten. Via deze indeling en een selectie van kostenplaatsen kan voldaan worden aan de eisen die in de wet worden gesteld aan het kostentoerekeningssysteem om inzicht te bieden in de diverse kostencomponenten en de kosten en opbrengsten per regio en per zeehavengebied. Een overzicht van de kostencomponenten is bijgevoegd als bijlage 2 en een overzicht van de kostenplaatsen is bijgevoegd als bijlage 3. 
Registratie van de kosten en opbrengsten per scheepsreis 
Nu het uitgangspunt van op kosten gebaseerde individuele tarieven met de invoering van de nieuwe landelijke tariefstructuur in 2014 verlaten is, blijft het doel van het KTS beperkt tot het geven van bedrijfseconomisch inzicht in de opbrengsten en kosten (en kruisfinanciering) op landelijk niveau en 
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per zeehavengebied. Dit is ook als zodanig verwoord in artikel 27c lid 3 van de Loodsenwet. Deze luidt thans: Een voorstel als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de loodsgeldtarieven wordt opgesteld met inachtneming van het uitgangspunt dat de loodsgeldtarieven voor het geheel kosten georiënteerd zijn. 
Toerekening aan individuele scheepsreizen hoeft daardoor niet (meer) plaats te vinden. Binnen de administratieve systemen van het Loodswezen is geen toerekening van de kosten per individuele scheepsreis ingericht. Aangezien de opbrengsten per individuele scheepsreis worden gefactureerd bestaat er uiteraard wel inzicht in de opbrengsten per scheepsreis. 
4. 1 . 2 DE BELANGRIJKSTE ADMINISTRATIEVE SYSTEMEN EN PROCEDURES 

De basis voor het kostentoerekeningssysteem wordt gevormd door het bestaande grootboek met kostensoorten, kostenplaatsen, interne orders en de daarvoor geldende grondslagen. Het kostentoerekeningssysteem is geënt op dezelfde verzameling van opbrengsten en kosten die middels het grootboek voor de interne financiële verslaglegging en de statutaire jaarrekeningen van de diverse entiteiten wordt gebruikt en die als zodanig onderwerp is van accountantscontrole. Aanvullende financiële en kwantitatieve informatie is afkomstig uit informatiesystemen, die eveneens onderdeel uitmaken van dezelfde administratieve organisatie. 
De informatiesystemen van het Loodswezen zijn met moderne systemen geautomatiseerd. Voor de planning en inzet (lees: ook urenadministratie) van loodsen en de facturering wordt gebruik gemaakt van maatwerksystemen. In de regio Scheldemonden wordt het LIS (Loodsen informatiesysteem) systeem gebruikt dat samen met de Vlaamse loodsdienst is ontwikkeld. In de regio AmsterdamlJmond wordt een variant hiervan gebruikt, te weten LISA (LIS Amsterdam-lJmond). Deze systemen bevatten de functionaliteit voor de planning en de inzet van de loodsen, alsmede de verzorging van de loodsgeldfacturatie. In de regio's Noord en Rotterdam-Rijnmond wordt thans het systeem SPIL (Systeem Planning Inzet Loodsen) gebruikt voor de planning en inzet van loodsen. Dit systeem dateert uit 2005 en er wordt thans gewerkt aan het vervangen van dit systeem door nieuwe, meer moderne en modulaire systemen, met de namen PIN (Planning en Inzet Noord) en PIR (Planning en Inzet Rijnmond). De facturering voor deze regio's geschiedt m.b.v. het systeem FRIS (Facturatie Registratie en Informatie Systeem), hetgeen feitelijk het factureringsmodel uit LIS(A) betreft. Voor het voeren van de administraties en de ondersteunende processen wordt thans gebruikt gemaakt van SAP R/3. 
De systemen LIS, LISA, FRIS en SPIL (en de opvolgende systemen PIN en PIR) zijn via een interface gekoppeld aan SAP, zodat omzet- en factuurgegevens en gegevens over de loodsuren/arbeidsvergoeding automatisch worden door geboekt naar SAP. Periodieke financiële rapportages en de cijfers voor de jaarrekening worden ontleend aan het SAP-systeem. 
De registratie van de materiële vaste activa en de afschrijvingen vindt eveneens in SAP (of opvolgende systeem) plaats via een aparte vaste activa module. In deze module worden alle individuele vaste activa vastgelegd en gekoppeld aan activagroepen. Aan activagroepen zijn weer afschrijvingstabellen (percentages) gekoppeld. Deze zijn opgenomen in bijlage 5. Maandelijks worden de afschrijvingen vervolgens doorgeboekt naar het grootboek en de kostenplaatsen. 
4. 1 . 3 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING 

Het Loodswezen is in verhouding tot veel andere onder sectorspecifiek toezicht gestelde organisaties een kleine organisatie. Het merendeel van de circa 875 werkzame personen werkt in operationele functies. De walorganisatie bestaat in totaal uit circa 100 personen. Hiervan werken er op de afdelingen administratie op de regiokantoren en de centrale ondersteunende diensten ruim 20 personen. Daarnaast zijn er op landelijk niveau 6 personen werkzaam die de opzet van de 
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administratieve organisatie bewaken, interne controles (monitoring in de tweede lijn) uitvoeren en de periodieke financiële rapportages verzorgen. 
Binnen de organisatie zijn de voor de administratieve organisatie en interne controle benodigde functiescheidingen aangebracht. Dit betreft zowel de toewijzing van taken van medewerkers alsmede de interne controles en toegangsbeveiligingen in de geautomatiseerde systemen. Elke medewerker heeft een bepaald profiel voor het systeem waarmee hij zijn werkzaamheden verricht. De profielen zijn zodanig ingericht dat de medewerker alleen de aan hem toegekende taken kan verrichten en dat daarmee een goede functiescheiding wordt bewaakt. 
Naast de interne controles binnen de processen zelf en de monitoring daarop (tweede lijn), is er ook interne controle van een onafhankelijke derde lijn in de vorm van een (kleine) afdeling Audit en risk aanwezig. Deze afdeling is enerzijds, in samenwerking met de besturen van de verschillende entiteiten binnen het Loodswezen, verantwoordelijk voor het adviseren over en het bewaken van de uitvoering van het risicomanagement en voert anderzijds, in opdracht van de verantwoordelijke bestuurders van de diverse entiteiten, periodieke interne audits uit. 
Het eerdergenoemde publieke jaarverslag bevat ook een in control statement van de bestuurders van de diverse entiteiten. 
De volledigheid van de opbrengsten wordt gewaarborgd doordat de primaire vastlegging van de geloodste scheepsreizen/loodsreizen en de tijdsbesteding van de loodsen vastliggen in de planningen inzetsystemen LIS, LISA en SPIL (en opvolgende systemen) en de daarin opgenomen of daaraan gekoppelde facturatiesystemen of -modules. Deze vastlegging van de reizen en de tijden aan boord en van boord geschiedt door de afdeling loodsdienstcoördinatie die de inzet van de registerloodsen plant. Een reis krijgt een uniek reisnummer en in het systeem zijn waarborgen getroffen dat alle relevante reisnummers ook gefactureerd worden. Daarnaast wordt voor iedere loodsreis een uniek (doorlopend) certificaatnummer aangemaakt. De tijdgegevens worden waar mogelijk verkregen en geijkt met registraties van derden in het betreffende zeehavengebied. Van elke geloodste scheepsreis wordt door de loods een registratie (het elektronisch loodscertificaat) ingevuld. Dit gebeurt digitaal via een app op de smartphone van de loods. Deze registratie bevat de reisgegevens en de gegevens die voor de facturering en urenregistratie van de loodsen van belang zijn. De facturering van de loodsreizen geschiedt regionaal door de afdeling financiële administratie. Vanuit het planning- en inzetsysteem worden alle uitgevoerde reizen opgenomen in een overzicht "nog te factureren reizen". In de systemen zijn geautomatiseerde controles op de reis- en tijdgegevens met de digitale loodsreis registratie opgenomen. De regionale administratie voert hierop nog een aantal additionele controles uit en handelt vervolgens de reis en de facturering verder af. 
De tijd die loodsen besteden aan andere activiteiten (indirecte uren) wordt eveneens via de planningen inzetsystemen LIS, LISA en SPIL (en opvolgende systemen) gepland en in die systemen vastgelegd. Aan elk uurtype is een uursoort gekoppeld; deze uursoorten worden weer gekoppeld aan uurcodes en categorieën uren, waarmee de bestede uren automatisch worden gekoppeld aan de voor die categorie geldende uurtarief. 
In het Enterprise Resource Planning-systeem (ERP-systeem) is een uitgebreide structuur van bedrijfsnummers, kostensoorten, kostenplaatsen en interne orders aangelegd. Bij ontvangst van facturen worden deze door de financiële administratie gecodeerd en toegewezen aan een bepaalde combinatie van bedrijfsnummer, kostensoort en kostenplaats of interne order. Facturen waarvoor via het ERP-systeem een inkoopopdracht is gemaakt worden in het systeem gematched aan de inkoopopdracht. Indien de factuur, eventuele goederenontvangst en inkoopopdracht met elkaar matchen wordt de factuur door het systeem geaccordeerd. Indien er geen match is en bij facturen waarvoor geen inkoopopdracht via het ERP-systeem is aangemaakt wordt er in het ERP-systeem een geautomatiseerde workflow gezonden aan de budgethouder van de betreffende afdeling, kostenplaats, project of investering. Deze moet de factuur dan controleren op prijs en geleverde prestatie en fiatteren voor akkoord. Bij akkoord van de budgethouder wordt de factuur op de 
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 de raming van het aantal te loodsen scheepsreizen voor het komende boekjaar; 
 de jaarcijfers van het voorgaande boekjaar; 
 de begroting van het lopende boekjaar; 
 de tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar; 
 de externe ontwikkelingen en inschattingen voor het komende boekjaar. 
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betreffende kostenplaats óf interne order en grootboekrekening geboekt. De factuur wordt vervolgens betaalbaar gesteld en o.b.v. de betalingstermijn voldaan aan de crediteur. Door deze goedkeuringsprocedure wordt bewaakt dat er niet ten onrechte facturen worden betaald en ook dat de facturen in het juiste bedrijfsnummer en op de juiste kostenplaats of interne order worden geboekt (een budgethouder heeft er immers geen belang bij om zijn budget uit te putten met kosten die niet voor hem bestemd zijn). Bij de personeelskosten is er functiescheiding tussen de beschikkende taak (aanname en ontslag) en de uitbetaling (salarisadministratie). Naast het feit dat deze procedure voor interne doeleinden tot "checks and balances" leidt, geeft deze ook de waarborg dat de kosten in het kader van het kostentoerekeningssysteem juist worden gealloceerd. 
De administratieve organisatie van het Loodswezen is zo georganiseerd om te kunnen voldoen aan het wettelijk kader voor de jaarlijkse financiële verslaglegging door middel van de jaarrekening en om interne zekerheid te hebben dat kosten en opbrengsten juist, tijdig en volledig worden verantwoord en de financiële rapportages een voldoende mate van zekerheid bieden. Op die manier kan door het Loodswezen worden voldaan aan de algemene wettelijke eisen, namelijk dat te allen tijde alle rechten en verplichtingen worden gekend en dat in de jaarlijkse financiële verslaggeving een betrouwbaar beeld van de financiële situatie wordt gegeven. Dit stelsel van administratieve organisatie en interne controle vormt derhalve de basis voor zowel de financiële jaarverslaggeving als ook voor het kostentoerekeningssysteem en de bijzondere rapportages die door het Loodswezen moeten worden gedaan in het kader van artikel 27 van de Loodsenwet. 
4.2 DE PLANNING· EN C□ NTR□LCYCLUS 

Het Loodswezen kent een jaarlijkse planning- en controlcyclus. Deze is qua planning afgestemd op de cyclus die is voorgeschreven voor het opstellen en indienen van het tariefvoorstel, inclusief de bijstelling daarvan. 
Omdat het tariefvoorstel voor het jaar volgend op het lopende jaar op 15 juli van het lopende jaar moet worden ingediend en hieraan voorafgaand nog een consultatieronde binnen de sector plaatsvindt, dient het concept tariefvoorstel met de bijbehorende ramingen al in mei gereed te zijn. De planning- en controlcyclus is hierop afgestemd: 
De start van de (nieuwe) planning- en controlcyclus ligt bij het maken van de ramingen van de activiteiten, en daarmee samenhangende kosten en opbrengsten voor het komende jaar. Als input voor deze ramingen worden genomen: 

Op basis van deze gegevens wordt in de periode maart - april van elk jaar een raming gemaakt van de kosten en opbrengsten en investeringen. Deze worden vertaald in een (voorlopige) begroting per entiteit voor het komende jaar. De begroting bestaat uit een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting. Deze worden na interne afstemming met de algemene raad en de Raad van Commissarissen (voor de bedrijfsorganisatie) en vervolgens daar waar het de beroepsorganisatie betreft ter goedkeuring voorgelegd aan de loodsen in de ledenvergadering van de NLc en ledenvergaderingen van de RLc's en daar waar dit de bedrijfsorganisatie van het Loodswezen betreft de gezamenlijke en regionale vergaderingen van vennoten die begin juni plaatsvinden. 
Het tariefvoorstel wordt gebaseerd op de cijfers van de (voorlopige) begrotingen. Feitelijk is dit een samenvoeging van deze begrotingen, na eliminatie van een aantal interne doorberekeningen en rekening houdend met de specifieke waarderingsregels die voor het tariefvoorstel gelden ten aanzien van posten zoals de arbeidsvergoeding en de vermogensvergoeding. De opbrengsten en 
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kostentoerekening welke betrekking heeft op de dienstverlening aan de Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart) wordt logischerwijs niet weergegeven, omdat het tariefvoorstel alleen betrekking heeft op de Nederlandse zeehavens. 
Doordat het tariefvoorstel al op 15 juli moet worden ingediend, zijn bij het opstellen van het tariefvoorstel slechts beperkt gegevens van het lopende boekjaar beschikbaar. Daarnaast blijkt het lastig te zijn om zo vroeg in het jaar al betrouwbare verwachtingen voor het komende jaar in te schatten. Vandaar dat de afgelopen jaren een praktische werkwijze met de ACM is overeengekomen, waarbij er in oktober een eventuele bijstelling plaatsvindt op het ingediende tariefvoorstel. Deze praktisch ontstane werkwijze is vanaf de invoering de Wet actualisatie marktoezicht registerloodsen ook geformaliseerd in de Loodsenwet. 
Bij deze bijstelling van het tariefvoorstel wordt de raming van het aantal te loodsen scheepsreizen bijgesteld aan de hand van de meest recente verwachtingen van o.a. het CPB en wordt ook rekening gehouden met de realisatie van het aantal geloodste scheepsreizen in de eerste (acht) maanden van het lopende jaar. Op basis hiervan worden ook de geraamde arbeidsvergoeding loodsen en kosten via een bepaalde formule aangepast. Daarnaast worden in deze ronde ook de meest actuele cijfers m.b.t. de kostentoerekeningen aan de Scheldevaart verwerkt. Indien deze bijstellingen tot een afwijkende tariefmutatie leidt die groter is dan een vooraf bepaalde bandbreedte, vindt er een bijstelling van het tariefvoorstel plaats. Deze werkwijze en de daarbij te hanteren formules zijn in dit KTS 2023-2027 beschreven in hoofdstuk 8.4. 
Het tariefbesluit door de ACM wordt (in principe) genomen op basis van het in oktober ingediende bijgestelde tariefvoorstel. Omdat binnen deze procedure zowel het bijgestelde tariefvoorstel als het tariefbesluit van de ACM kan leiden tot andere opbrengsten en kosten dan de in juni vastgestelde voorlopige begroting wordt er nadat het tariefbesluit door de ACM genomen is nog een bijstelling van de begroting gemaakt, op basis van het tariefbesluit. Deze "definitieve" begroting wordt vervolgens in februari ter goedkeuring voorgelegd aan de vergaderingen waaraan ook de goedkeuring van de voorlopige begroting in juni is voorgelegd. 
Op basis van de goedgekeurde definitieve begroting vindt dan vervolgens de budgettoekenning plaats aan de afdelingen en budgethouders. 
Op basis van de realisatie wordt elke maand een resultatenrekening opgesteld en vindt een vergelijking plaats tussen de maandelijkse resultaten en de werkelijke investeringen ten opzichte van de begroting en de budgetten, waarbij er de mogelijkheid is voor een tussentijdse bijsturing. Incidenteel wordt de begroting bijgesteld indien er zich in de loop van het jaar zaken voordoen die niet voorzien zijn; in dat geval wordt een aanvullend begrotingsvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de loodsen. 
Het opstellen van de jaarrekening gebeurt na afloop van het boekjaar. Zodoende kan verantwoording worden afgelegd aan de registerloodsen en op hun beurt verlenen de loodsen naar aanleiding van de bevindingen decharge. De Raad van Commissarissen van NLBV heeft daarbij een toezichthoudende rol op de jaarstukken van de bedrijfsorganisatie. Op alle jaarrekeningen van de entiteiten van de beroeps- en bedrijfsorganisatie vindt accountantscontrole plaats. De accountantscontrole leidt uiteindelijk tot een accountantsverklaring op de statutaire jaarrekeningen. 
De financiële verantwoording over het afgesloten boekjaar wordt ontleend aan de vastgestelde statutaire jaarrekeningen over dat jaar, of indien er uitstel is verleend voor het opmaken van de jaarrekeningen op basis van de concept jaarstukken. 
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In onderstaande schema's is de planning en controlcyclus nader uitgewerkt. 
Extern Jaar 1 - periode t/m 15-07 

Opstellen concept tariefvoorstel komend jaar 

Onderzoek door externe Concept Tariefvoorstel accountant -----1 komend jaar 

Rapport van bevindingen accountant 

-~--
Consulteren sector 

Consulteren sector en verwerken zienswijze 

1--------....i Tariefvoorstel vaststellen en indienen bij de ACM 

Ingediend rapport van bevindingen accountant Ingediend Tariefvoorstel komend jaar 

Intern Jaar 1 - periode t/m 15-07 

Rél'Tling # te loodsen scheepsreizen komend jaar 

Opstellen statutaire voorlopige begroting komend jaar 

Raming kosten komend jaar 

Statutaire voorlopige begroting komend jaar 
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Extern Jaar 1 - periode na 15-07 

Opstellen bijgesteld tariefvoorstel komend jaar 

Onderzoek door externe ------, Bijgesteld tariefvoorstel accountant 

Rapport van Bijgesteld tariefvoorstel bevindingen accountant .,__ _ __,., vaststellen en indienen bijdeACM 

Ingediend rapport van bevindingen accountant Ingediend Bijgesteld tariefvoorstel 

Beoordelen tariefvoorstel door ACM 

Vaststellen tarieven door ACM 

Door ACM vastgestelde 

Intern Jaar 1 - periode na 15-07 

Bijstelling raming# te loodsen scheepsreizen komend jaar 
Bijstelling raming kosten komend jaar 

tarieven komend jaar 1-t--t-------1~ 2 
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Extern Jaar 2 

Extern Jaar 3 

Concept Financiële verantwoording 

Controle door externe accountant 

Accountantsverklaring 

Ingediende accountantsverklaring 

Opstellen concept Fin. Verantwoording vorig boekjaar 

Akkoord loodsen 

Indienen Fin. Verantwoording bij ACM 

Ingediende FV vorig boekjaar 

Schema's: Planning en controlcyclus 

Intern Jaar 2 

Bestellen begroting o.b.v. bijgesteld 1V en vastgestelde tarieven 

Toekennen budgetten voor kosten en investeringen 

Intern Jaar 3 

Realisatie 

Opstellen concept statutaire jaarrekening vorig boekjaar 

Vastgestelde statutaire jaarrekening 

Vastgestelde statutaire begroting lopend jaar 

Toegekende budgetten 

Tussentijdse rapportages 

Concept statutaire jaarrekening 

Controle door externe accountant 

Accountantsverklaring 
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4.3 EXTERNE ACCOUNTANTSCONTROLE 
4. 3. 1 .JAARREKENINGEN 

Nederlands Loodswezen B.V., Loodswezen Materieel B.V. en Kenniscentrum Loodswezen B.V. zijn formeel kleine rechtspersonen in het kader van Titel 9 Boek 2 BW. Wettelijk zijn zij derhalve vrijgesteld van accountantscontrole op grond van artikel 2:396 lid 6. Voor de Nederlandse Loodsencorporatie, de Regionale Loodsencorporaties en de Stichting Stodel, en de (stille) maatschappen geldt eveneens geen verplichte accountantscontrole. 
Ondanks het feit dat er geen formele wettelijke verplichting tot accountantscontrole is voor alle organisaties, zijn alle jaarrekeningen onderwerp van accountantscontrole door een registeraccountant als bedoeld in artikel 2:393 BW en - in principe - voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 
Bij de accountantscontrole is het de verantwoordelijkheid van de accountant om een oordeel te geven over de jaarrekening op basis van de controle. Deze controle dient verricht te worden in overeenstemming met het Nederlands recht. De accountant is verplicht te voldoen aan de voor hem geldende ethische voorschriften en is gehouden de controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
De controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van de risico inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door de leiding van de organisatie gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
4. 3. 2 SPECIFIEKE VERANTWOORDINGEN 

Naast deze jaarrekeningen dient het Loodswezen in het kader van de wet- en regelgeving in het kader van toezicht op de tarieven door de ACM ook een aantal specifieke verantwoordingen op te stellen, waarbij accountantscontrole verplicht is. Dit betreft: 
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4.3.2. 1 FINANCIËLE VERANTWOORDING TEN BEHOEVE VAN DE ACM 
Conform het bepaalde in artikel 27j van de Loodsenwet moet de algemene raad jaarlijks vóór 1 mei een financiële verantwoording opstellen en zenden aan de ACM over het voorafgaande kalenderjaar die bestaat uit: 

a. een exploitatierekening van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, met inbegrip van een verantwoording van de omzet; b. een overzicht van de aan de exploitatie van die diensten en taken toegerekende materiële vaste activa; c. een verantwoording van de gehanteerde afschrijvingsmethoden en afschrijvingstermijnen; d. een verantwoording van de algemene besparing, bedoeld in artikel 27c, zesde lid, onder g van de Loodsenwet; e. een toelichting op de stukken, bedoeld onder a tot en met d; f. een verklaring van een onafhankelijke accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Het Loodswezen zal op deze financiële verantwoording accountantscontrole laten uitvoeren (door de registeraccountant die belast is met de controle van de jaarrekening) en het verslag daarvan bij de financiële verantwoording voegen. 
4.3.2.2 KWALITEITSVERANTWOORDING TEN BEHOEVE VAN DE ACM 
Conform het bepaalde in artikel 27j lid 2 van de Loodsenwet dient de algemene raad jaarlijks zorg te dragen voor een verantwoording over het gerealiseerde kwaliteitsniveau van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, over het voorafgaande kalenderjaar. Voorafgaand aan de vaststelling van de verantwoording vraagt de algemene raad een zienswijze van de bij ministeriële regeling aan te wijzen openbare lichamen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens, bestuursorganen belast met het nautisch beheer van een of meer zeehavens en representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf. De ontvangen zienswijzen worden bij de verantwoording gevoegd. De algemene raad motiveert in de verantwoording zijn overwegingen omtrent de ingebrachte zienswijzen. 
Met de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is de datum voor het indienen van de kwaliteitsverantwoording gewijzigd in 15 juli, zodat deze (conform de reeds bestaande praktijk) gelijktijdig kan worden geconsulteerd en ingediend met het jaarlijkse tariefvoorstel. De datum van 15 juli is vastgelegd in artikel 5.1 lid 3 BMR. Hierin is tevens toegevoegd dat een afschrift van de kwaliteitsverantwoording aan de Minister dient te worden verzonden. 
4.3.2.3 TARIEFVOORSTEL 

Conform het bepaalde in de artikelen 27c en 27ca van de Loodsenwet moet de algemene raad jaarlijks een voorstel doen voor de tarieven van het komende jaar. De ACM stelt de tarieven vast. Bij het voorstel voor de loodsgeldtarieven dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 
a) Elk afzonderlijk tarief dient redelijk en non-discriminatoir te zijn, en, b) De loodsgeldtarieven dienen voor het geheel kosten georiënteerd te zijn, en, c) Een voorstel voor andere tarieven dan de loodsgeldtarieven dient voor elk afzonderlijk tarief kosten georiënteerd te zijn. 
Het jaarlijkse voorstel met betrekking tot de loodsgeldtarieven moet worden gebaseerd op de financiële verantwoording van het aan de indiening voorafgaande kalenderjaar en heeft betrekking op het volgende kalenderjaar. 
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 De berekening van de arbeidsvergoeding voor registerloodsen; 
 De vermogensvergoeding; 
 De sleutels die mogen worden gehanteerd voor het toerekenen van kosten aan zeehavengebieden. 

7 Formeel kan een accountant geen verklaring afgeven bij een toekomstprognose, vandaar dat hier gesproken wordt over 
onderzoeksrapport. 
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In het Besluit markttoezicht registerloodsen is in artikel 4.21 en 4.22 voorgeschreven dat ook het jaarlijkse voorstel met betrekking tot de loodsgeldtarieven en andere tarieven voor het volgende jaar vergezeld dient te zijn van een verklaring van een onafhankelijke accountant, waarin deze verklaart dat het voorstel is opgesteld in overeenstemming met het van kracht zijnde kostentoerekeningssysteem en de bijbehorende ramingen correct zijn opgesteld. 
Het Loodswezen zal het tariefvoorstel voor de loodsgeldtarieven en het tariefvoorstel voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven laten onderzoeken door een registeraccountant (die belast is met de controle van de jaarrekening) en het onderzoeksrapport () van die accountant bij het tariefvoorstel voegen. 
4.4 GRONDSLAGEN V□□R WAARDERING EN 

RESUL TAATBEPALINGEN 
4.4. 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN 

De jaarlijkse financiële verantwoording wordt ontleend aan de statutaire jaarrekeningen van de organisaties waarvan de diensten en taken onder het toezicht van de ACM vallen. 
De jaarrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggeving regels. Dit betekent dat de betreffende jaarrekeningen voldoen aan de wettelijke eisen zoals die in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn geformuleerd en ook voldoen aan de nadere uitwerking van de normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, zoals die zijn vastgelegd in de door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geformuleerde Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijnen). Deze eisen en bepalingen gelden als de geldende normen in het maatschappelijk verkeer voor jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Door deze regels en normen te hanteren voldoet het Loodswezen aan het gestelde in artikel 2.9 lid 1 van Besluit markttoezicht registerloodsen dat kosten worden berekend op grond van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. Indien deze regels en richtlijnen gedurende de looptijd van het kostentoerekeningssysteem wijzigen, zullen deze wijzigingen vanaf de datum dat ze van kracht zijn ook gevolgd worden in het kostentoerekeningssysteem, het tariefvoorstel en de financiële verantwoording. De eis van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes geldt ook voor de toerekeningen zoals opgenomen in dit kostentoerekeningssysteem. 
Daar waar de bepalingen van de Loodsenwet afwijken of specifieke eisen stellen prevaleren de bij of krachtens de Loodsenwet en de Wet (actualisatie) markttoezicht registerloodsen gestelde regels, met betrekking tot het systeem van kostentoerekening. In het kader van het tarieftoezicht zijn onder meer specifieke regels gesteld t.a.v.: 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen, tenzij in dit document een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
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Aangezien het Nederlands Loodswezen in Nederland en België actief is en de geleverde diensten worden gefactureerd in EURO, loopt zij geen valutarisico's ten aanzien van haar omzet. De bedrijfskosten worden eveneens in EURO betaald. 
Het Nederlands Loodswezen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor de financiering van de aanschaf van enkele vaartuigen zijn leningen met een variabele rente bij verschillende banken afgesloten. De rente is afgedekt via rentederivaten. Aangezien in het kader van het tarieftoezicht niet de werkelijk betaalde rente aan derden, maar de vermogensvergoeding op basis van de WACC en de capitalbase wordt verwerkt, is de feitelijk betaald rente en het renterisico niet relevant voor het bepalen van de tarieven en de Financi 
Het Nederlands Loodswezen heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De levering van diensten vindt plaats op basis van krediettermijnen van 30 dagen. Er wordt een actief incassobeleid gevoerd, waarbij indien noodzakelijk, vorderingen uit handen worden gegeven of een schip aan de ketting wordt gelegd. Het Nederlands Loodswezen maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 
4. 4. 2 SPECIFIEKE GRONDSLAGEN 

In deze paragraaf worden de specifieke grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals ze worden toegepast in de jaarrekening(en) van een aantal posten nader toegelicht: 
Immateriële vast activa 
Software van de bij het Loodswezen in gebruik zijnde informatiesystemen was tot en met het vorige KTS opgenomen onder de materiële vaste activa en werd ook voor het kostentoerekeningssysteem geacht een onderdeel van de materiële vaste activa te zijn. Conform de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) moet software worden beschouwd als immateriële vaste activa. Vanaf het KTS 2023-2027 wordt dit conform de RJ daarom beschouwd als immateriële vaste activa. Dit betreft alleen de classificatie van deze post en heeft verder geen financiële impact op de boekwaarde of afschrijvingstermijnen; deze wijzigen niet t.o.v. eerdere versies van het KTS. 
Thans kent het Loodswezen geen andere immateriële vaste activa dan software. Mogelijk worden binnen de looptijd van dit KTS 2023-2027 nieuwe regels ingevoerd. Afhankelijk van de inhoud van deze nieuwe regels kan er sprake van zijn dat deze moeten worden aangemerkt als immateriële vaste activa. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan emissierechten die het Loodswezen moet kopen of krijgt toegewezen. Bij de verwerking hiervan volgt het Loodswezen de regels zoals ze zijn opgenomen in Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (huidige verwerking zoals vastgelegd in de bijlage bij RJ 274 of eventueel meer recentere regels of richtlijnen die gelden op het moment dat sprake is van het verwerken van emissierechten). 
Artikel 2.7 van het Besluit markttoezicht registerloodsen bepaalt dat geen rekening mag worden gehouden met de kosten van goodwill. Hiervan is bij het Loodswezen geen sprake. 
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Materiële vaste activa 
In artikel 2.9 van het Besluit markttoezicht registerloodsen zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen aangaande de waardering van materiële vaste activa: 1. De toerekening van de kosten van duurzame productiemiddelen is gebaseerd op afschrijvingsmethoden en -termijnen die volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn bepaald. 2. De kosten van materiële vaste activa worden berekend op basis van de historische kostprijs. Toerekening vindt plaats vanaf het moment dat deze activa in gebruik worden genomen. 3. De toerekening van niet-duurzame productiemiddelen is gebaseerd op de werkelijke kosten. 
Het Loodswezen is van mening dat onderstaande waardering van de materiële vaste activa voldoet aan de bepalingen die gesteld zijn in bovenstaande bepalingen: 
Algemeen: 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de historische kostprijs onder aftrek van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien noodzakelijk wordt rekening gehouden met een restwaarde. Over terreinen en grond wordt niet afgeschreven. 
Indien er een aanpassing plaatsvindt van het afschrijvingspercentage wordt het effect daarvan, met ingang van het boekjaar waarin het besluit daartoe wordt genomen, uitgaande van de op dat moment geldende boekwaarde, verdeeld over de resterende levensduur. 
Op een deel van de materiële vaste activa zijn zekerheden gevestigd ten behoeve van de financiers van langlopende leningen. Voor grote objecten te weten vaartuigen en onroerende zaken wordt uitgegaan van de componenten benadering. 

Vastlegging in de vaste activa administratie: 
De materiële vaste activa zijn per individueel item opgenomen in een subadministratie van het ERPsysteem. Per soort activa is een activagroep aangemaakt, waaraan een afschrijvingspercentage is gekoppeld. De afschrijvingen worden maandelijks doorgeboekt naar het grootboek. 
Een item wordt als regel in de materiële vaste activa opgenomen indien het: 

Een gebruiksduur heeft van meer dan 1 jaar en; Een individuele aanschafwaarde heeft van tenminste € 1.500 of bij een lagere individuele aanschafwaarde onderdeel uitmaakt van een groter aantal aangeschafte eenheden die in totaal een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen (bijvoorbeeld aanschaf van een serie laptops of desktop werkstations, serie portofoons of zwemvesten, etc.). 
In de administratie wordt gebruikt gemaakt van meerdere afschrijvingskostenrekeningen. Per kostenplaats kan in het ERP-systeem worden opgevraagd welk(e) soort(en) afschrijvingskosten ten laste zijn gebracht van het object. Er bestaat een logisch verband tussen het gebruik van de afschrijvingsrekening en de gerelateerde kostenplaats(en). Zo worden investeringen inzake gebouwen afgeschreven op grootboekrekening afschrijvingskosten gebouwen in combinatie met de kostenplaats van het object (gebouw). Dit blijkt uit bijlage 5. 
Vaartuigen: 
Bij vaartuigen wordt een onderscheid gemaakt in de diverse typen vaartuigen en tussen nieuwbouw en gebruikt aangeschafte vaartuigen. Nieuwbouw vaartuigen zijn vaartuigen die in opdracht van het Loodswezen zijn gebouwd en die het Loodswezen als eerste gebruiker nieuw in gebruik heeft genomen. Gebruikt aangeschafte vaartuigen zijn vaartuigen die het Loodswezen in gebruikte staat heeft gekocht en waarvan het Loodswezen niet de eerste gebruiker is. 
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8 De oorspronkelijke MTU-motoren van de SWATH’s zijn bij de midlife dokking in 2016 en 2017 vervangen door Caterpillar 
motoren.    

KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

Nieuwbouw stations loodsvaartuigen (in gebruik vanaf 2012 en later): 
Aangezien het hier om grotere en meer complexe vaartuigen qua samenstelling van componenten betreft wordt hierbij een uitgebreidere splitsing van de componenten gemaakt. De splitsing en afschrijving is gebaseerd op een ingewonnen advies bij een expertisebureau met de volgende onderverdeling: 

Component Aandeel in Levensduur Afschrijving aanschafwaarde percentage per jaar vaartuig 
Casco 25% 360 mnd. (30 jaar) 3,33% 
Technische installaties 30% 180 mnd. (15 jaar) 6,67% 
Elektrische/elektronische installatie 20% 240 mnd. (20 jaar) 5,00% 
Nautische- en communicatieapparatuur 5% 96 mnd. (8 jaar) 12,50% 
Accommodatie 10% 180 mnd. (15 jaar) 6,67% 
Dek uitrusting 10% 240 mnd. (20 jaar) 5,00% 

De verdeling van het aandeel in de aanschafwaarde vindt standaard volgens bovenstaande tabel plaats. Op alle componenten wordt rekening gehouden met een restwaarde van 5%. 
Voor loodsvaartuigen geldt dat de motoren onderdeel zijn van de technische installaties en ook specifiek aan een vaartuig zijn gekoppeld. 
Nieuwbouw SWATH-vaartuigen (2005-2006): 
Het betreft hier een tweetal bestaande vaartuigen die in 2005 en 2006 in gebruik zijn genomen (voordat het eerste KTS in werking trad). Bij het activeren van de SWATH-vaartuigen is destijds alleen een onderscheid gemaakt tussen de motoren (afschrijving in 96 maanden) en de rest van het vaartuig (afschrijving in 180 maanden). Het betrof hier MTU-motoren die alleen in deze SWATH-vaartuigen konden worden gebruikt en niet konden mee rouleren over andere vaartuigen. De wijze van afschrijven van de SWATH-vaartuigen en MTU-motoren8 zoals bij ingebruikname gehanteerd is, is sindsdien ongewijzigd voortgezet. 
Investeringen aan de SWATH's die gedaan zijn na de inwerkingtreding van het eerste KTS worden wel naar meerdere componenten onderverdeeld: 

Voor het casco wordt een afschrijvingstermijn van 180 maanden (15 jaar) en een restwaarde van 5% gehanteerd. Voor de nautische apparatuur wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 84 maanden (7 jaar) en 0% restwaarde. Voor de technische installatie en de motoren van deze vaartuigen wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 96 maanden (8 jaar) en 5% restwaarde. De afschrijvingstermijn van de motoren is gebaseerd op het onderhoudsschema van de motoren, gegeven de wijze van belasting (aantal draaiuren) en het aantal keren dat een motor gedurende de levensduur gereviseerd kan worden. 
De posten casco en overige uitrusting, nautische apparatuur en technische installaties zijn gekoppeld aan een specifiek vaartuig. 
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Motoren worden beschouwd als afzonderlijke materiële vaste activa en rouleren over de SWATH's respectievelijk tenders heen. Door de motoren uit te wisselen tussen de verschillende vaartuigen streeft het Loodswezen naar een gelijkmatige inzet c.q. gebruik, waardoor de huidige motoren een gemiddelde levensduur van 8 jaar hebben. 

Nieuwbouw tenders en jollen: 
Het betreft aluminium jet gedreven, aluminium loods jollen en stalen tenders. De methodiek die het Loodswezen toepast voor de afschrijvingen van vaartuigen is in de loop der tijd steeds verder verfijnd, waarbij de componenten benadering wordt gehanteerd. Voor nieuw op te leveren vaartuigen is de onderverdeling van de aanschafwaarde in componenten per type vaartuig als volgt: 

Component Aluminium jet Aluminium jet Stalen Loodsjollen gedreven gedreven tenders tenders tenders 
M-klasse Discovery klasse H-klasse 

Aquila klasse 
L-klasse 

Casco 35% 39% 40% 50% 
Elektrische bekabeling etc. 10% 
Technische installaties: 
Hoofdmotoren 10% 
Overige technische installaties 35% 
Totaal technische installaties 45% 55% 55% 45% 
Elektrische componenten 5% 
Nautische- en 5% 6% 5% 5% communicatieapparatuur 

Motoren van de tenders maken deel uit van het percentage technische installaties, maar worden als een apart materieel vast actief geactiveerd. 
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 
M-klasse: De M-klasse is in 2020 in gebruik genomen en specifiek ontwikkeld voor een gebruiksduur van 20 jaar. De splitsing en afschrijving is gebaseerd op een ingewonnen advies bij een expertisebureau. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

Casco en elektrische bekabeling: 240 maanden (20 jaar) en 5% restwaarde; Technische installaties en motoren: 210 maanden (17,5 jaar) en 5% restwaarde; Elektrische componenten en nautische en communicatieapparatuur: 120 maanden (10 jaar) en 5% restwaarde. 
Overige tenders: Voor de tenders die voor 2020 in gebruik zijn genomen gelden onderstaande afschrijvingstermijnen (ongewijzigd t.o.v. voorgaande versies van het KTS): Voor het casco en overige uitrusting: 180 maanden (15 jaar) en 5% restwaarde; Voor de nautische apparatuur: 84 maanden (7 jaar) en 0% restwaarde; Voor de technische installatie en de motoren: 96 maanden (8 jaar) en 5% restwaarde. 
De posten casco en overige uitrusting, nautische apparatuur en technische installaties zijn gekoppeld aan een specifiek vaartuig. 
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Motoren worden beschouwd als afzonderlijke materiële vaste activa en rouleren over de SWATH's respectievelijk tenders heen. Door de motoren uit te wisselen tussen de verschillende vaartuigen streeft het Loodswezen naar een gelijkmatige inzet c.q. gebruik, waardoor de huidige motoren een gemiddelde levensduur van 8 jaar hebben. 
In gebruik name van vaartuigen gedurende de looptijd van het KTS 2023-2027: 
Nieuwbouwvaartuigen: 
Gedurende de looptijd van het KTS 2023-2027 zullen er een aantal nieuwe vaartuigen in gebruik genomen worden. Op basis van de huidige inzichten betreft dit een viertal nieuwe tenders ter vervanging van de tenders van de Discoveryklasse (2023-2024) en twee nieuwe vaartuigen ter vervanging van de huidige SWATH-vaartuigen (2025-2026). 
Een KTS kan alleen in zijn geheel worden vastgesteld en kent geen procedure, waarbij tussentijdse wijzigingen afzonderlijk kunnen worden verwerkt. Om uitsluitend voor de afschrijvingstermijn van nieuwe vaartuigen de hele KTS procedure te doorlopen, is qua administratieve lasten die daarmee gemoeid zijn voor het Loodswezen en de ACM niet efficiënt. 
Vandaar dat wordt voorgesteld om hiervoor de volgende procedure te volgen: 
Indien deze nieuwe vaartuigen zusterschepen zijn (ontwerp, afmetingen, aandrijflijn, uitrusting) van reeds in gebruik zijnde vaartuigen zullen daarvoor de afschrijvingstermijnen van de reeds in gebruik zijnde vaartuigen worden gehanteerd. 
Indien bij deze vaartuigen er geen sprake is van zusterschepen van bestaande vaartuigen zal de volgende procedure worden gevolgd: 

Voor de nieuwe vaartuigen zal opnieuw de samenstelling en onderverdeling van de componenten worden gemaakt, zoals dit thans in de meest recente tender van de M-klasse is gedaan. De procentuele onderverdeling van de componenten kan daardoor afwijken van die van de M-klasse. Het soort componenten is (naar verwachting) wel grotendeels gelijk (aluminium casco, technische en elektrische installaties etc.). De verwachting is daardoor dat de afschrijvingstermijn per component niet veel zal afwijken van de afschrijvingstermijn van dezelfde componenten van een M-klasse tender (tenzij hiervoor een objectieve en gemotiveerde reden voor is). De totale gemiddelde afschrijving van een nieuw vaartuig zal wel, bij een andere procentuele onderverdeling van de componenten wel wijzigen t.o.v. de een M-klasse tender. Het Loodswezen is voornemens om bij een expertisebureau advies in te winnen voor de bepaling van de onderverdeling van deze vaartuigen in componenten en de bijhorende afschrijvingstermijnen, conform de gevolgde procedure bij de aanschaf van de nieuwe Mklasse tenders (zie bovenstaand). Het Loodswezen zal het rapport van het expertisebureau afstemmen met de ACM en na akkoord van de ACM de afschrijvingen in de tariefvoorstellen baseren op het betreffende rapport en daarin toelichten en daarna verwerken en toelichten in het eerstvolgende KTS. 
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 Indien gebruikt aangeschafte vaartuigen in belangrijke mate overeenkomen met een reeds in 
gebruik zijnde type vaartuigen dan zal het Loodswezen de onderverdeling in, en levensduur 
van, de componenten volgen conform de reeds in gebruik zijnde vaartuigen, rekening houdend 
met de reeds verstreken levensduur van deze componenten. 

 Indien gebruikt aangeschafte vaartuigen niet in belangrijke mate overeenkomen met reeds in 
gebruik zijnde vaartuigen dan het Loodswezen bij een extern expertise bureau 
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Gebruikte aangeschafte vaartuigen: 
Over het algemeen maakt het Loodswezen gebruik van nieuwbouwvaartuigen. De kans dat het Loodswezen gedurende de looptijd van dit KTS gebruikte vaartuigen koopt is klein, maar nooit helemaal uit te sluiten. Indien dit optreedt zal het Loodswezen als volgt handelen: 

advies inwinnen voor de bepaling van de onderverdeling van deze vaartuigen in componenten en de bijhorende afschrijvingstermijnen en zal het Loodswezen het rapport van het expertisebureau afstemmen met de ACM en na akkoord van de ACM de afschrijvingen in de tariefvoorstellen baseren op het betreffende rapport en daarin toelichten en daarna verwerken en toelichten in het eerstvolgende KTS. 
Life-time extension/dokking-plus/mid-life dekking: 
In het verleden is na 15 jaar besloten de levensduur van de jetgedreven tenders van de Discovery klasse te verlengen tot 20 jaar via een dekking-plus programma. Afschrijving van de investering in de dekking-plus geschiedt in één totaalbedrag over de resterende gebruiksduur van het betreffende vaartuig (in de regel 5 jaar) en is niet gesplitst naar componenten. 
Alle schepen waarvoor een dekking-plus voor was voorzien, hebben deze inmiddels ondergaan. De huidige generatie schepen zullen geen dekking-plus meer ondergaan, maar een midlife dekking ondergaan, zoals onderstaand beschreven. 
De beide SWATH-vaartuigen hebben in 2016 en 2017 op 10-jarige leeftijd (met enige vertraging) een midlife dekking ondergaan, met als doel ze nog eens 10 jaar na de midlife dekking te gebruiken. 
Voor de tenders van de Aquila-, H-klasse en L-klasse is na 10 jaar een beperkte midlife dekking voorzien met daarna een gebruiksduur van 10 jaar na de midlife dekking. 
De midlife dekkingen van de verschillende type vaartuigen, die worden uitgevoerd als het betreffende vaartuig nog een verwachte levensduur van tenminste 10 jaar heeft, worden wel onderverdeeld naar de initiële componenten: Voor de nautische apparatuur wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 84 maanden (7 jaar), voor de technische installatie en de motoren wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 96 maanden (8 jaar). Voor de investeringen in het casco wordt bij een midlife dekking een afschrijftermijn van 120 maanden (10 jaar) gehanteerd (veelal de resterende levensduur). Per midlife dekking wordt de onderverdeling naar de verschillende componenten bepaald. 
Motoren zijn geen onderdeel van de dekking plus en midlife dekking, omdat dit aparte materiële vaste activa betreffen die bij deze typen vaartuigen niet zijn gekoppeld aan een specifiek vaartuig. 
Bovenstaande wijze van afschrijven is conform de wijze die de afgelopen jaren is toegepast. 
Het Loodswezen streeft naar een gelijkmatige leeftijdsopbouw van de vloot, waardoor ook betreffende investeringen gelijkmatig verdeeld worden. Om dit verwezenlijken is er een vlootplan opgesteld om de ideaal situatie zo dicht als mogelijk te benaderen. Zo hebben de SWATHS's een midlife dekking ondergaan, zodat de vervangingsinvestering plaats vindt in een periode zonder andere grote investeringen. Voor de tenders geldt dat het Loodswezen een vloot heeft gebaseerd op het vlootplan met een gebruiksduur van 20 jaar. Het Loodswezen heeft het vlootplan zo ingericht dat bijna elk jaar 
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een nieuwe tender in gebruik wordt genomen. Bij de tenders is er daarmee sprake van een systeem dat dicht komt bij een ideaalcomplex zoals dat bekend is in de bedrijfseconomische literatuur. 
Het juridisch eigendom van de schepen berust bij Loodswezen Materieel B.V. Dit is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen gehouden worden door de loodsen. 
De kosten van groot onderhoud aan de schepen worden geëgaliseerd via de voorziening voor groot onderhoud. 

Onroerende zaken: 
Voor (permanente) gebouwen wordt voor het bouwkundige gedeelte een afschrijvingstermijn van 480 maanden (40 jaar) gehanteerd. Op terreinen (grond) vindt geen afschrijving plaats. 

Overige materiële vaste activa: 
Voor de meeste overige activa wordt een economische levensduur van 60 maanden (5 jaar) gehanteerd, gebaseerd op de gemiddelde gebruiksduur van de activa. 
Een overzicht van de gehanteerde afschrijvingspercentages en restwaarden is bijgevoegd als bijlage 5. 

Materiële vaste activa in uitvoering of bestelling: 
De materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa betreffen nog niet in gebruik genomen activa. Alle kosten dan wel uitgaven die hiermee samenhangen worden verwerkt als materiele vaste activa in uitvoering. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld onderzoek- en advieskosten die in de voorbereidingsfase voor het uitvoeren van een investering meegenomen worden, als onderdeel van de aanschafwaarde van het toekomstige materieel vast actief en niet apart als kosten worden begroot. Nadat de materiële vaste activa in aanbouw of bestelling (te denken is onder meer aan nieuwe vaartuigen, waarvan de bouw enkele jaren kan duren) gereed zijn, worden deze inclusief de genoemde bijkomende kosten geactiveerd en in de capital base opgenomen. De afschrijving vindt dan ook plaats over de aanschafwaarde vermeerderd met uitgaven/kosten die verbonden zijn aan het betreffende materiële vast actief. 
Kosten van ontwikkeling en bijkomende kosten: 
In de regel worden de materiële vaste activa in de activa administratie opgenomen tegen de waarde (prijs) die hiervoor door het Nederlands Loodswezen is betaald aan de derde waarvan de betreffende materiële vaste activa zijn verkregen. Een uitzondering hierop vormen grote investeringen zoals schepen en panden. Hiervoor wordt - in lijn met de bepalingen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 212) - de volgende werkwijze gevolgd: 

Kosten van onderzoeken en haalbaarheidsstudies om tot een investeringskeuze te kunnen komen, worden als exploitatiekosten beschouwd van het jaar waarin dit onderzoek c.q. deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. De volgende bijkomende kosten worden toegerekend aan het materiële vaste actief (in ontwikkeling): advieskosten voor het (nadere) ontwerp (bijvoorbeeld engineering, ontwerpkosten, architect, etc.). leverings- en afhandelingskosten, alsmede installatie en montagekosten; overige advisering bij het bouwproces, periodiek toezicht en projectleiding tijdens de bouw, second opinion, etc. rentelasten tijdens de bouw. 
Gezien de omvang en samenstelling van het personeelsbestand van het Loodswezen wordt door interne medewerkers geen eigen ontwikkeling of bouw van vaartuigen, panden of software gedaan. 
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De directe kosten van periodieke (interne en externe) projectleiding en toezicht tijdens de bouw van vaartuigen of panden op locatie vormt onderdeel van de (toekomstige) waarde van het materieel vast actief. Het betreft hier personen die specifiek zijn belast met deze taken. 
De kosten van de overall coördinatie en projectbewaking vanuit de (leiding van de) opdrachtgever vormen een onderdeel van de personeelskosten van het jaar waarin ze gemaakt zijn en worden niet beschouwd als bijkomende kosten die de waarde van het betreffende materieel vast actief verhogen. 
Rentelasten tijdens de bouw vormen een onderdeel van de (toekomstige) waarde van het materieel vast actief. In het kader van de vermogensvergoeding in de tarieven worden deze berekend tegen het percentage vreemd vermogen in de WACC. 
Eventuele opleidings- en trainingskosten voor medewerkers om met nieuwe vaartuigen of nieuwe systemen te leren werken, worden eveneens beschouwd als exploitatiekosten van het jaar waarin deze plaatsvinden. 
Boekwinsten of- verliezen en bijzondere waardeverminderingen: 
Het Nederlands Loodswezen beoordeelt jaarlijks of een vast actief onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering. 1 ndien de realiseerbare waarde van een actief lager is dan de boekwaarde van een actief en de verwachting is dat deze waardevermindering duurzaam is, zal het waardeverminderingsverlies direct als last in de winst- en verliesrekening worden verwerkt. 
Aan het einde van elk boekjaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
Materiële vaste activa die buiten gebruik worden gesteld worden op het tijdstip van buitengebruikstelling afgewaardeerd tot de directe opbrengstwaarde. Een eventueel resultaat vanwege afwaardering wordt verwerkt in het jaar van buitengebruikstelling. Vanaf dat moment vindt ook geen verdere afschrijving meer plaats. 
Boekwinsten of -verliezen, alsmede bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa die behoren tot de activa die worden gebruikt voor de gereguleerde taken en een onderdeel vormen van de capital base die wordt gebruikt om de vermogenskosten te berekenen, komen in het jaar van ontstaan ten gunste of ten laste van de kosten van de betreffende gereguleerde taken en vormen tevens een onderdeel van de post "verrekening investeringen". Boekwinsten of -verliezen worden bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengst waarde (bruto opbrengstwaarde minus verkoopkosten/commissies of kosten die direct verband houden met de levering of overdracht klaar maken van het goed) enerzijds en de boekwaarde op het tijdstip van verkoop anderzijds. 
De wijze waarop de verrekening investeringen wordt berekend is nader uitgewerkt in bijlage 7. 
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Leasing of huur: 
Indien er sprake is van leasing of huur van materiële vaste activa worden de volgende regels gehanteerd: 

Indien er sprake is van "financial lease" wordt de netto aanschafwaarde van het materieel vaste actief op het moment van aanschaf c.q. aangaan van de leaseovereenkomst geactiveerd onder de materiële vaste activa en gedurende de afschrijvingstermijn afgeschreven. De netto contante waarde van de leasetermijnen wordt onder de langlopende schulden opgenomen voor het deel van de leasetermijnen dat betrekking heeft op de termijnen met een looptijd van meer dan één jaar en onder de kortlopende schulden voor het deel met een looptijd van korter dan één jaar. Indien er sprake is van "operational lease" of huur wordt het actief niet in de administratie opgenomen en worden de op het boekjaar betrekking hebbende lease- of huurtermijnen als kosten genomen. Indien er sprake is van "sale and leaseback" wordt een eenmalig resultaat bij verkoop verwerkt in het jaar van verkoop. De behandeling van de financial of operational lease geschiedt vervolgens zoals hierboven beschreven. 
Financiële vaste activa 
De waardering van de financiële vaste activa is als volgt: 
Langlopende vorderingen of leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde (het nominale eigen vermogen vermeerderd met eventuele ingehouden winst). 
In de statutaire jaarrekening worden afgesloten rentederivaten om het renterisico op leningen ter financiering van vaartuigen te beperken opgenomen onder de financiële vaste activa en gewaardeerd en gedurende de looptijd van de lening waarvoor ze als rentebescherming dienen, geamortiseerd ten laste van het resultaat. 
Aangezien deze betrekking heeft op de afdekking van het renterisico voor de betaalde rente over vreemd vermogen en de kosten van het vreemd vermogen gedekt worden uit de vermogensvergoeding (WACC x capitalbase) vormen de betreffende posten geen onderdeel van de capitalbase waarover de WACC mag worden berekend; de lasten van deze financiële producten vormen geen onderdeel van de kosten die basis voor de tarieven vormen, omdat deze moeten worden voldaan uit de toegestane vermogensvergoeding. 
Posten behorende tot het netto werkkapitaal9: 

Voorraden: de voorraden betreffen reserveonderdelen en brandstof voor de schepen en zijn gewaardeerd op de gemiddelde historische verkrijgingprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 
Debiteuren en overige vorderingen: het uitstaande bedrag aan debiteuren heeft betrekking op loodsgelden en andere vergoedingen. Waar nodig is, voor een aantal specifiek bepaalde posten, rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. 
Liquide middelen: de liquide middelen bestaan uit direct opeisbare kas- en banksaldi alsmede deposito's. Deze worden gewaardeerd op nominale waarde. 

9 In tegenstelling tot bovenstaande wijze van waardering van de voorraden, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden en overlopende passiva in de jaarrekening geldt dat het bedrag dat voor deze posten bij de bepaling van de capital base die wordt gehanteerd voor het bepalen van de vermogensvergoeding de volgende normering wordt toegepast: voorraad: werkelijke waarde; debiteuren en overige vorderingen minus kortlopende schulden: genormaliseerd op 1 % van de omzet voor gereguleerde diensten en taken en liquide middelen genormaliseerd op 3% van de omzet voor gereguleerde diensten en taken. Zie verder hoofdstuk 6.3.4. 49 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva: deze hebben betrekking op schulden en overige verplichtingen met een looptijd van korter dan 1 jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Het vormen van voorzieningen geschiedt op basis van de wettelijke eisen zoals die in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn geformuleerd, alsmede op basis van de normen zoals die zijn vastgelegd in de door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geformuleerde Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (Richtlijnen). De mutatie van de aldus opgenomen voorzieningen is een onderdeel van het berekenen van de kosten die bij de tariefbepaling in aanmerking worden genomen. 
Voorzieningen worden in ieder geval - doch niet uitsluitend - gevormd voor: 

Groot onderhoud vaartuigen; Jubileum uitkeringen personeel; FLO; Uittreding van personeel (in het kader van het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid), zowel operationeel als walpersoneel; en Langdurig zieke werknemers. 
Voorziening groot onderhoud schepen 
Dit betreft een voorziening voor het egaliseren van de kosten voor het periodiek groot onderhoud van schepen en voor de revisies van motoren. De dotaties aan de voorziening zijn opgebouwd op basis van een planning voor ieder vaartuig conform de eisen van IL T (voorheen scheepvaartinspectie), het klasse bureau of de onderhoudsschema's van de leverancier (o.a. voor motoren), waarbij in de regel eenmaal per twee en half jaar een kleine dokbeurt plaatsvindt en eenmaal per vijf jaar een grote dokbeurt. Onderhoud en revisies aan motoren geschiedt op basis van draaiuren van de motoren. De geschatte bedragen voor de dokbeurten en motorrevisies zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren. Bij het ontbreken van ervaringscijfers voor nieuw type vaartuigen, wordt er door de afdeling vlootbeheer een inschatting gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen bij andere vaartuigen, waarbij werkzaamheden gedeeltelijk overeenkomen en wordt er navraag gedaan bij leveranciers. Op basis van deze cijfers wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. 
Jubileum uitkeringen personeel 
Voor de in het vooruitzicht gestelde jubileumuitkeringen wordt de contante waarde van de toekomstige jubileum-uitkeringen rekening houdend met de aan de volgende jaren lineair toe te rekenen lasten over de verstreken diensttijd op de balans opgenomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met blijfkansen en sterftekansen. 
FLOenFLP 
In het verleden was de FLO voor varende personeelsleden die nog (kunnen) deelnemen aan de FLOregeling en FLP voor registerloodsen op omslagbasis gefinancierd. Eén van de doelen bij de introductie van het markttoezicht was het financieren van de backservice FLO en FLP voor 2019. Jaarlijks werd door de ACM een procentuele opslag op de loodsgeldtarieven vastgesteld voor FLO en FLP. De hiermee verkregen inkomsten werden, onder aftrek van de in het jaar verrichte uitkeringen, gereserveerd voor kapitaaldekking. Op deze wijze is inmiddels voldoende kapitaal vergaard om de backservice FLO en FLP te financieren. 
Voor FLP geldt dat de laatste uitkering aan FLP-gerechtigden inmiddels heeft plaatsgevonden. Het resterende saldo FLP is overgedragen aan de NLc en wordt daar beheerd. 
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De reservering FLO wordt, totdat de laatste FLO-uitkering heeft plaatsgevonden, beheerd in de balans van de "gemeenschappelijk exploitatie" opgenomen onder de noemer "egalisatiefonds FLO". De backservice hiervan wordt jaarlijks opnieuw door de actuaris berekend. Gedurende de looptijd van dit KTS 2023-2027 zal de periode waarover nog FLO moet worden uitgekeerd eindigen. Een eventueel resterend saldo zal dan worden overgedragen aan de NLc en worden samengevoegd met het daar beheerde FLP-saldo. 
Het door de NLc beheerde FLP (en toekomstige FLO) kapitaal wordt via de tarieven teruggegeven aan de gebruikers conform de voorwaarden die daarvoor door het ministerie van lenW zijn gesteld. Dit is beschreven in hoofdstuk 6.2.5. 
Uittreding personeel 
In 2013 is na langdurig overleg met de vakorganisaties een cao-akkoord bereikt over de wijze van dienstdoen en uittreding van het operationeel personeel in continudienst. Doel van dit overleg was te komen tot een regeling waarbij het operationeel personeel op een veilige en verantwoorde wijze langer kan doorwerken, gegeven de ontwikkelingen van de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Hiertoe is een regeling ontworpen, die bekend staat als NUR (Nieuwe Uittreding Regeling) waarbij operationeel personeel in continudienst 5,5 jaar voor hun pensioendatum minder gaat werken met een aanvulling van de werkgever, om op die wijze tot op latere leeftijd fit en inzetbaar te blijven. Het recht op aanvulling wordt gedurende de 20 jaar voorafgaande aan de afbouw opgebouwd. Onderdeel van het bereikte akkoord was het versneld afbouwen van de FLO-regeling. Voor de backservice van de aanvullingen in de nieuwe regeling wordt een voorziening gevormd. Deze wordt jaarlijks opnieuw door de actuaris berekend. 
Vanaf 2021 is er in de cao voor kantoorpersoneel een vitaliteitsregeling opgenomen, waarmee een bepaald bedrag kan worden gespaard voor toekomstig verlof in het kader van levensfase bewust personeelsbeleid. Ook hiervoor wordt een voorziening gevormd, die door de actuaris wordt berekend. 
De mutatie van deze voorzieningen is een onderdeel van de reguliere (personeels)lasten in de exploitatiebegroting (en tarieven). 
Langlopende schulden: 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt. 
In de statutaire jaarstukken worden de werkelijke interestlasten (inclusief het effect van de voor de leningen afgesloten rentederivaten) als lasten verwerkt. In het kader van de tarieven zijn niet de werkelijk betaalde rentelasten over de leningen van toepassing, maar dienen de kosten van het vreemd vermogen gedekt te worden uit de genormeerde vermogensvergoeding (WACC x capitalbase). 
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Omzet 
De opbrengst loodsgelden bestaat uit de in rekening gebrachte loodsgelden voor loodsdiensten naar Nederlandse havens (Wetschepen) en naar Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart). De opbrengsten hebben betrekking op de geloodste scheepsreizen waarvan de reisdatum in het boekjaar ligt. De, onder de omzet Scheldevaart begrepen, afrekening 72,5%/27,5% met de Vlaamse loodsdienst is, conform de daarvoor geldende bepalingen, gebaseerd op de in het boekjaar gefactureerde loodsgelden. 
Pensioenpremies 
Werknemers: 
De voor de werknemers geldende pensioenregeling betreft een toegezegde pensioenregeling die rechtstreeks is verzekerd bij een pensioenverzekeraar. In de cao voor Nederlands Loodswezen B.V. zijn afspraken opgenomen over de maximale premiehoogte. Na het betalen van de premie heeft Nederlands Loodswezen B.V. geheel aan haar verplichtingen voldaan en berust het actuariële en beleggingsrisico voor de pensioenregeling op grond van de verzekeringsovereenkomst in zijn geheel bij de pensioenverzekeraar en loopt Nederlands Loodswezen B.V. geen negatief of positief risico meer ten aanzien van de pensioenregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa als deze tot een terugbetaling leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
Op grond van het bovenstaande leidt de regeling conform Richtlijn 271 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving niet tot het opnemen van een verplichting op de balans. De reguliere pensioenkosten betreffen de kosten die over het desbetreffende boekjaar voor rekening van Nederlands Loodswezen B.V. komen, onder aftrek van de eigen bijdragen van de werknemers. 
Registerloodsen: 
De registerloodsen zijn verplicht deelnemer in hun beroepspensioenregeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als lasten genomen. In het kader van het kostentoerekeningssysteem kunnen de hiermee verbonden premies niet apart in de kosten worden doorbelast en dienen deze gedekt te worden uit in de Regeling actualisering markttoezicht registerloodsen vastgelegde uurtarieven. 
Omzetbelasting 
De loodsenassociaties Amsterdam-lJmond, Rotterdam-Rijnmond/Noord en Scheldemonden vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Nederlands Loodswezen B.V., Kenniscentrum Loodswezen B.V. en Loodswezen Materieel B.V. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaar voor de schulden uit hoofde van de omzetbelasting. 
In het algemeen zijn de diensten belast met omzetbelasting. Voor loodsdiensten geldt dat in veel gevallen wordt voldaan aan de eisen die gelden voor het nultarief voor zeescheepvaart. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan of indien er andere diensten worden geleverd dan diensten is BTW hoog over deze diensten verschuldigd. Hierdoor kan BTW op ingekochte goederen en diensten voor deze diensten worden teruggevorderd. 
Voor de beroepsorganisatie NLc en de RLc's geldt dat zij vrijgesteld van omzetbelasting zijn en derhalve geen omzetbelasting op ingekochte goederen en diensten voor deze organisaties kan worden teruggevorderd. Voor de Stichting Stodel geldt dat ze op grond van de huidige regels de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting kan terugvorderen 
Voor zover omzetbelasting kan worden teruggevorderd worden de betreffende kosten en investeringen netto (na aftrek van omzetbelasting) verwerkt in het Tariefvoorstel en de Financiële verantwoording. In de situaties waarbij dat niet mogelijk is vormt deze omzetbelasting onderdeel van de betreffende kosten en investeringen. 

52 



 

KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

Voor de in het tariefvoorstel op te nemen tarieven geldt dat het tarieven exclusief omzetbelasting betreft. Indien de afnemer voldoet aan de eisen voor het nultarief voor de zeescheepvaart, wordt het nultarief toegepast. Indien de afnemer niet aan deze eisen voldoet zal hierover omzetbelasting volgens het voor deze prestatie geldende btw-tarief in rekening worden gebracht. 
Winstbelasting 
Ingevolge de afspraken met de fiscus over de belastingheffing van de winst van de loodsenassociaties wordt het resultaat toegerekend aan de afzonderlijke loodsenassociaties Amsterdam-IJ mond, Rotterdam-Rijnmond/Noord en Scheldemonden en bij de individuele vennoten fiscaal verrekend. De tot de beroepsorganisatie behorende organisaties zijn vrijgesteld van het betalen van winstbelasting. 
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S ALGEMENE REKENREGELS VOOR HET KOSTENTOEREKENINGSSYSTEEM 
In dit hoofdstuk worden de gehanteerde algemene rekenregels voor het kostentoerekeningssysteem nader beschreven en ingevuld. 
S.1 DE SPLITSING TUSSEN GEREGULEERDE EN NIET-

GEREGULEERDE ACTIVITEITEN 
De eerste stap die moet worden uitgevoerd is de toerekening van de kosten van het Loodswezen aan de gereguleerde activiteiten (de diensten en taken bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet) versus de kosten van de overige, niet-gereguleerde activiteiten. 
Volgens het bepaalde in artikel 2.1 juncto 2.2 van het Besluit markttoezicht registerloodsen heeft het kostentoerekeningssysteem slechts betrekking op de toerekening van kosten aan diensten en taken bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet. De diensten die in artikel 27a van de Loodsenwet zijn opgenomen betreffen: loodsdiensten en andere diensten die bij of krachtens de wet bij uitsluiting aan registerloodsen zijn opgedragen en de taken die bij of krachtens de wet aan de algemene raad of een regionale loodsencorporatie zijn opgedragen. 
Het Loodswezen heeft naast deze diensten en taken vrijwel geen andere (= niet gereguleerde) activiteiten. De schaal van deze andere activiteiten is zeer beperkt. De andere activiteiten betreffen voornamelijk: 
Consultancy activiteiten (niet gereguleerd): 
Het Loodswezen verricht op beperkte schaal consultancy activiteiten. Het betreft hier vooral kleinere projecten waarbij loodsen worden ingehuurd vanwege hun nautische expertise, bijvoorbeeld bij onderzoeken naar de aanleg van havens of vaarwegen, nautische aspecten bij de bereikbaarheid of vestiging van bepaalde bedrijven, etc. De omzet van deze activiteiten over 2020 bedroeg circa € 388.000, ofwel circa 0,2% van de totale omzet van de gereguleerde taken in Nederland. 
Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen een aparte vennootschap "Kenniscentrum Loodswezen B.V." Aangezien dit een aparte vennootschap is, is er dus voor deze activiteiten sprake van een gescheiden boekhouding. Indien er loodsen of personeelsleden worden ingezet voor activiteiten van het Kenniscentrum Loodswezen B.V. worden de kosten daaraan doorbelast op de volgende basis: 
a) Voor de inzet van loodsen wordt het integraal uurtarief gehanteerd zoals ook geldt voor IPLtaken. b) Voor de inzet van personeel wordt het voor het betreffende personeelslid geldende uurtarief, inclusief de opslag voor sociale- en pensioenlasten gehanteerd. c) Bij een eventuele inzet van bedrijfsmiddelen van het Loodswezen zoals vaartuigen wordt daarvoor hetzelfde tarief per tijdseenheid gehanteerd als voor de interne toerekeningen wordt gehanteerd. d) Deze directe kosten (a t/m c) worden verhoogd met een opslag van ter dekking van algemene kosten. Het percentage wordt jaarlijks bepaald en zal tenminste gelijk zijn aan de som van de overige regionale, overige landelijke kosten alsmede de overige vermogenskosten uit te drukken als percentage van de totale toerekenbare kosten. 
Het verschil tussen de van derden verkregen opbrengsten en het totaal van de aldus toegerekende kosten vermeerderd met de direct ten laste van Kenniscentrum Loodswezen B.V. gekomen kosten, vormt het resultaat dat ten gunste of ten laste van Kenniscentrum Loodswezen B.V. komt. Deze activiteiten blijven verder buiten het kostentoerekeningssysteem. 
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Aanvullende trainingen verklaringhouders (niet gereguleerd): 
Op grond van artikel 13, eerste lid onderdeel b van de Loodsenwet jo. artikel 10, tweede lid, onderdeel b van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 10 van het Besluit verklaring houders Scheepvaartverkeerswet, is het opleiden van verklaringhouders een publiekrechtelijke taak voortkomend conform artikel 27a van de Loodsenwet. Hiervoor worden tarieven door de ACM vastgesteld, via het Tariefvoorstel voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven. 
Naast deze publiekrechtelijke taak wordt er op verzoek van externe opdrachtgevers ook nog aanvullende trainingen gegeven (zogenaamde Pilot Exemption Certificate, ofwel PEG-trainingen). Hiervoor worden ook registerloodsen ingezet. Dit verloopt via het Kenniscentrum Loodswezen B.V. en wordt beschouwd als niet gereguleerde activiteiten. De bestede uren worden vastgelegd in de primaire systemen en verwerkt als externe loodsuren (uursoort: commerciële projecten). Ter dekking van de indirecte kosten vindt een opslag plaats. Het percentage wordt jaarlijks bepaald en zal tenminste gelijk aan de som van de overige regionale en overige landelijke kosten alsmede de overige vermogenskosten als percentage van de totale toerekenbare kosten. Deze activiteiten blijven verder buiten het kostentoerekeningssysteem. 
Overige diensten (opbrengst o.b.v. de bagatelbepaling in mindering op gereguleerde activiteiten): 
De omzet van deze activiteiten over 2020 bedroeg circa€ 312.000, ofwel circa 0,2% van de totale omzet. 
Artikel 2.5 van het Besluit marktoezicht registerloodsen bepaalt dat de kosten van andere diensten of taken dan die bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, niet aan die diensten te hoeven worden toegerekend als de inkomsten van die andere diensten minder bedragen dan 1 % van de totale inkomsten. In dat geval kan ervoor gekozen worden om de inkomsten van die andere diensten in mindering te brengen op de kosten van de diensten of taken bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet. 
Het gaat hier om het vervoer van personen en goederen, alsmede het faciliteren van het Beroepspensioenfonds Loodsen met kantoorruimte en ICT-middelen Aangezien het bij deze activiteiten slechts om een zeer kleine schaal gaat (samen ongeveer 0,2% procent van de omzet), die veelal gelijktijdig worden gerealiseerd met de mensen en middelen van de loodsactiviteiten, wordt ervoor gekozen om de hiermee gegenereerde opbrengsten in mindering te brengen op de kosten van de gereguleerde activiteiten. Dit betekent dus dat deze opbrengsten in mindering komen op de kosten van het loodsen van zeeschepen en daarmee dus ook in mindering komen op de tarieven die de gebruikers van de loodsdiensten betalen. Jaarlijks zal worden gemeten of nog aan de eis van minder dan 1 % wordt voldaan. 
Deze inkomsten worden waar mogelijk per zeehavengebied en anders per regio apart gefactureerd en geadministreerd. In het kostentoerekeningssysteem worden derhalve de inkomsten van het betreffende zeehavengebied of de betreffende regio in mindering gebracht op de aan die regio toegerekende kosten van mensen en middelen. 
5.2 HET NEDERLANDSE AANDEEL IN DE DIENSTVERLENING AAN 

DE SCHELDEVAART 

Zoals in paragraaf 3.4 reeds is toegelicht wordt 27½% van de vaart van zee naar de Vlaamse Scheldehavens Antwerpen en Gent (en v.v.) verzorgd door Nederlandse loodsen. 
Artikel 2.3 van het Besluit markttoezicht registerloodsen bepaalt dat de kosten die gedeeltelijk aan een dienst of taak, bedoeld in artikel 27a van de wet en gedeeltelijk aan andere diensten kunnen worden toegerekend, slechts toegerekend worden aan de desbetreffende dienst of taak, bedoeld in artikel 27a van de wet, voor zover zij daadwerkelijk strekken tot de uitvoering van die dienst of taak. 

55 



 

 

10 De opslag FLO/FLP op de tarieven is vanaf 2017 nihil, omdat op basis van de Financiële Verantwoording 2015 is vastgesteld 
dat er ultimo 2015 voldoende reserveringen waren om de backservice FLO en FLP te kunnen financieren.  
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Omdat volgens hoofdstuk 4.3 van de MvT de kostencomponenten die voor rekening van het Nederlands Loodswezen komen onder het toezicht van de ACM vallen, dient het kostentoerekeningssysteem ook te voorzien in de wijze waarop de toerekening plaatsvindt van het deel van de kosten van de regio Scheldemonden dat betrekking heeft op de dienstverlening ten behoeve van de Scheldevaart. 
5. 2. 1 BUITEN-SAMENWERKINGSKOSTEN 

5.2.2 K□STENT□ EREKENING AAN NEDERLANDSE ZI.JDE AAN DE 
SCHELDEVAART BINNEN DE SAMENWERKING MET DE VLAAMSE 
LOODSDIENST 
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5. 2. 3 KDSTENVERREKENINGEN TUSSEN DE VLAAMSE LOODSDIENST EN HET 
NEDERLANDS LOODSWEZEN IN HET KADER VAN DE SAMENWERKING 

5B 
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5.2.4 KOSTENTOEREKENING REGIO SCHELDEM □ NDEN BINNEN NEDERLANDSE 
TARIEFSYSTEEM 

Vanwege de twee aparte tariefregimes in de regio Scheldemonden wordt om de kosten van de Wetschepen op juiste wijze te bepalen binnen het Nederlandse tariefsysteem de zogenoemde "restpostbenadering" toegepast. Deze houdt in: 
a) Als eerste worden de kosten van de regio Scheldemonden (Nederlandse wetschepen en 27½% Scheldevaart) 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. b) Door toepassing van de kostentoerekensleutels uit de Samenwerkingsovereenkomst wordt per kostensoort de kostentoerekening gemaakt naar Nederlandse wetschepen en Scheldevaart. 
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c) De kosten van de Nederlandse wetschepen worden daarna bepaald als het verschil tussen de "te dragen kosten" door de regio Scheldemonden (a) en de volgens de overeenkomst toegerekende kosten van het Nederlandse aandeel van de dienstverlening aan de Scheldevaart (b). 
De aldus onder punt c bepaalde totale kosten van de Nederlandse wetschepen dienen te worden gedekt uit de tarieven naar de Nederlandse havens en vallen onder het toezicht van de ACM. 

5.3 DE NIVEAUS EN STAPPEN VAN K□STENT□EREKENING 

Bij ingang van de gewijzigde wetgeving was het de bedoeling om in de eindsituatie te komen tot kostengeoriënteerde tarieven per zeehavengebied en per scheepsreis, op basis van de berekeningen van het kostentoerekeningssysteem. Daarom werden naast de niveaus landelijk en regionaal ook nog de niveaus zeehavengebied en scheepsreis onderkend. Door de invoering van de nieuwe landelijke tariefstructuur per 1 januari 2014 is het uitgangspunt van tarieven op basis van het kostentoerekeningssysteem verlaten. 
Dit is ook als zodanig verwoord in artikel 27c lid 3 van de Loodsenwet. Deze luidt thans: 
Een voorstel als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de loodsgeldtarieven wordt opgesteld met inachtneming van het uitgangspunt dat de loodsgeldtarieven voor het geheel kosten georiënteerd zijn. De tot en met 2021 in dit artikel 27c lid 3 onder b opgenomen bepaling "bij een voorstel voor een gedifferentieerde aanpassing van de tarieven per zeehavengebied wordt een bijdrage geleverd aan een meer kosten georiënteerd tarief per individueel schip" met de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen vervallen. Hiermee in lijn is ook de eerdere verplichting in artikel 2.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen om inzicht te geven in de kosten voor de onderscheiden klassen van schepen. 
De noodzaak van toerekening van kosten per scheepsreis vervalt hiermee en de toerekening van kosten vindt uitsluitend plaats per regio en per zeehavengebied. Deze toerekeningen per regio en, zeehavengebied hebben daardoor uitsluitend nog een signalerende functie. 
Bij de kostentoerekening worden de volgende niveaus onderkend: 

Niveau 1 Niveau 2 
Regio Zeehavengebieden 

Noord Delfzijl/Eemshaven 
Harlingen/ Terschelling 

Amsterdam-IJ mond Den Helder 
Amsterdam-IJmuiden 

Rotterdam-Rijnmond Rotterdam-Rijnmond 
Scheldemonden Nederlandse wethavens (Nederlandse wetschepen) 

Vlaamse Scheldehavens 

60 



Stappen kostentoerekening
St

ap
 4

: B
in

ne
n 

de
 

re
gi

o’
s 

to
er

ek
en

en
 

aa
n 

ze
eh

av
en

ge
bi

ed
en

St
ap

 5
: S

pl
its

en
 

Sc
he

ld
ev

aa
rt

 e
n 

w
et

Niet gereguleerd

Gereguleerd

KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

In onderstaand schema zijn de in dit hoofdstuk beschreven stappen weergegeven: 

Kosten regio Noord 

Kosten Harlingen Terschelling 

Toerekenbare kosten IJmond 

Kosten reg ic IJmond 

Kosten consultancy Saldo niet gergueerd 

Toerekenbare Toerekenbare kosten Rijnmond kosten Scheldem 

Kosten regio Rijnmond 
Kosten regio Scheldemonden 

Kosten Den Helder Kosten A'damlJmuiden 

Kosten regio Scheldemonden 

Opbrengst consultancy 

Opbrengst N vervoer P en G 
Opbrengst IJ vervoer P en G 
Opbrengst R vervoer P en G 
Opbrengst S vervoer P en G 

Kosten Scheld eva art 
Opbrengsten Scheld eva art 
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 Een voorcalculatorische berekening en toerekening van de kosten ten behoeve van het jaarlijkse 
tariefvoorstel als bedoeld in artikel 27c resp. 27ca van de Loodsenwet. 

 Een nacalculatorische berekening en toerekening van de kosten ten behoeve van de jaarlijkse 
financiële verantwoording achteraf als bedoeld in artikel 27j van de Loodsenwet.  
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6 DE WIJZE VAN TOEREKENING VAN DE 
ONDERKENDE KOSTEN 

In dit hoofdstuk wordt de wijze van berekening en toerekening van kosten binnen de gereguleerde activiteiten (i.c. het loodsen van zeeschepen) beschreven. 
De berekening en toerekening van kosten zoals ze beschreven worden in dit kostentoerekeningssysteem worden gebruikt voor: 

De in dit kostentoerekeningssysteem opgenomen kosten kunnen zijn gebaseerd op normaantallen of - bedragen of werkelijke aantallen of - bedragen. Waar in dit document wordt gesproken over werkelijke aantallen of werkelijke bedragen geldt dat werkelijk uitsluitend betrekking heeft op de financiële verantwoording over de realisatie achteraf en wordt voor de voorcalculatie met betrekking tot het tariefvoorstel bedoeld de geraamde aantallen of geraamde bedragen voor het betreffende jaar. De wijze van kostentoerekening aan de Scheldevaart is toegelicht in paragraaf 5.2.2. 
6. 1 DE TOEREKENBARE KOSTEN 
6. 1. 1 KOSTEN VAN DE INZET VAN REGISTERLDDDSEN 

Het loodsen van schepen geschiedt uitsluitend door daartoe bevoegde registerloodsen, die lid zijn van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) en de Regionale Loodsencorporatie (RLc) van de regio waarin hij zijn opleiding heeft gevolgd en waarvoor hij of zij bevoegd is. De registerloodsen zijn zelfstandig ondernemer en vennoot/maatschapslid binnen hun loodsenassociatie (stille maatschap). Via de loodsenassociatie worden de inkomsten onderling via een winstdelingsreglement verdeeld. Gevolg van deze rechtsvorm is dat de registerloodsen voor hun arbeidsinzet een winstaandeel ontvangen. Dat winstaandeel is een gecombineerde vergoeding voor enerzijds de geleverde arbeid (inclusief sociale lasten en pensioenpremies) en anderzijds het ingebrachte kapitaal en ondernemersrisico. In het kader van de tariefregeling zijn daarom regels gesteld voor de wijze waarop de arbeidsvergoeding en de vermogensvergoeding bepaald worden, die de wijze waarop de vergoeding voor de geleverde arbeid en de vergoeding voor het ingebrachte kapitaal en het ondernemersrisico bepalen. De vergoeding voor de arbeidsinzet wordt in dit hoofdstuk beschreven; de vergoeding voor het ingebrachte kapitaal en ondernemersrisico wordt via de WACC bepaald en aldaar beschreven. 
Door de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen wijzigt de wijze waarop de arbeidsvergoeding wordt berekend, ten opzichte van de situatie zoals deze gold sinds de invoering van de Wet markttoezicht registerloodsen. De voorheen bestaande uurtarieven per scheepsklasse en direct productieve loodstaken en uursoorten voor de indirecte uren voor indirecte productieve loodstaken, reizen en wachten en beschikbaarheidsuren vervallen en worden vervangen door nieuwe integrale uurtarieven. 
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1. Directe loodsuren: dit zijn alle uren, waarin de registerloods daadwerkelijk loodsdiensten aan boord 
(of via LOA) van het te loodsen schip verricht voor reguliere reizen of bijzondere reizen. Het aantal 
bruguren wordt bepaald door het scheepvaartaanbod en de verdeling van dat aanbod over de 
diverse te bevaren trajecten. 
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In paragraaf 3.2. van de MvT van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is een toelichting opgenomen op de wijze waarop de vergoeding voor de arbeid van de inzet van registerloodsen bepaald dient te worden. Hierin is het volgende bepaald: 
De arbeidsvergoeding voor de registerloodsen is momenteel gebaseerd op het in de Wet markttoezicht registerloodsen gefixeerde ijkpunt 2003. De uurtarieven zelf staan in de Regeling markttoezicht registerloodsen en worden jaarlijks geihdexeerd met de index die is opgenomen in het Besluit markttoezicht registerloodsen. De uurtarieven zijn tarieven voor de directe loodsuren, vermeerderd met een opslag voor de indirecte uren, bestaande uit indirecte taken, reisuren, wachturen en beschikbaarheids-uren, gedifferentieerd naar scheepsklassen. Bruguren worden daadwerkelijk doorgebracht aan boord van een te loodsen schip; wacht- en reisuren zijn de uren die worden doorgebracht op weg naar en van te loodsen schepen (inclusief woon-, werken reisuren); beschikbaarheids-uren zijn de uren die registerloodsen doorbrengen in actieve dienst, maar in afwachting van een te loodsen schip. Indirecte taakuren zijn uren die bijvoorbeeld worden besteed aan opleidingen en bestuurswerk. De uurtarieven voor de directe loodsuren worden voorts gedifferentieerd naar vastgelegde scheepsklassen: hoe groter het schip, hoe hoger het uurtarief. In de voorgestelde wijziging van de Loodsenwet wordt in artikel 1 een andere berekening van de arbeidsvergoeding, met twee integrale uurtarieven, opgenomen. Ten eerste is er een integraal uurtarief voor de uitvoering van verrichtingen van een registerloods aan boord of op afstand Ten tweede is er een integraal uurtarief voor uren die worden besteed aan andere taken dan strikt genomen tot het directe loodsproces behoren. De tarieven zelf zijn gebaseerd op het jaar 2015 en worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Het ijkpunt het jaar 2015, wordt vastgelegd in de voorgestelde wijziging van de Loodsenwet. 
In de integrale uurtarieven voor verrichtingen zijn dus de daarop betrekking hebbende wacht- en reisuren en de beschikbaarheidsuren verdisconteerd Dit verschilt van de huidige situatie, waar deze wacht-, reis- en beschikbaarheidsuren onder de noemer «indirecte loodsuren,, vallen en elk afzonderlijk worden geraamd De berekening van de arbeidsvergoeding voor de loodsen is dus met de introductie van de integrale uurtarieven niet meer afhankelijk van dergelijke uren, maar wordt enkel bepaald door de tijd die een loods besteed aan het loodsen van een schip op de brug of op afstand Door het integrale uurtarief zijn afnemers beschermd tegen kostenverhogingen door een verhoging van de indirecte uren die zich in de toekomst mogelijk voordoen. Bij een daling van het aantal reizen daalt bij het integrale tarief namelijk de vergoeding voor indirecte uren naar rato en hebben de loodsen een prikkel om het aantal indirecte uren te verlagen. In de huidige Loodsenwet met het onderscheid tussen tarieven voor directe en indirecte uren, was dit niet automatisch het geval. Het integrale uurtarief voor andere taken omvat eveneens de daarop betrekking hebbende reistijd De verwachting is dat introductie van integrale uurtarieven daardoor een prikkel geeft om efficiënter te gaan werken. Deze efficiency komt niet rechtsreeks ten goede aan de afnemers, maar zij hebben wel de garantie dat een minder efficiënte werkwijze in relatie tot de directe urenbesteding van het Loodswezen geen invloed heeft op de tarieven. Voor een afnemer maakt het dus niet meer uit of er veel van deze uren zijn gemaakt of weinig. De arbeidsvergoeding voor verrichtingen en de daarop betrekking hebbende wacht- en reisuren en de beschikbaarheidsuren vormen circa veertig procent van de totale kosten. Doordat de kosten voor de reis- wacht- en beschikbaarheidsuren voor verrichtingen in de nieuwe situatie als onderdeel van het integraal tarief één op één variëren met de bedrijfsdrukte ( daadwerkelijke uren besteed aan het loodsen), wordt daarmee circa veertig procent van de totale kosten die in de tarieven worden verwerkt variabel en leidt het integraal uurtarief voor de loodsuren eveneens tot een meer gelijkmatige tariefontwikkeling. Bovendien zijn de uurtarieven gelijk voor alle scheepsklassen. Met het Loodswezen is overeenstemming bereikt over de hoogte van de twee tarieven. Ook is de ACM geraadpleegd over de totstandkoming hiervan. Deze voorgestelde wijziging zal ertoe leiden dat de gemiddelde arbeidsvergoeding per loodsuur niet verder stijgt als gevolg van de toename van grotere schepen (zoals in de afgelopen jaren wel is gebeurd). Het automatisch stijgen van de arbeidsvergoeding als gevolg van de schaalvergroting in de scheepvaart wordt daarmee beëindigd Door het hanteren van de integrale uurtarieven wordt ook de calculatiemethode in het tariefvoorstel eenvoudiger, waardoor dit bijdraagt aan een verlaging van administratieve lasten en ook de inzichtelijkheid voor de afnemers in de tariefcalculatie. 
6. 1 . 1 . 1 ONDERKENDE UURS00RTEN 

Vanaf de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen worden er drie uursoorten onderkend, directe loodsuren, indirecte loodsuren en externe loodsuren. 
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2. Indirecte loodsuren: dit zijn uren door registerloodsen 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. 

3. Externe Loodsuren: dit zijn uren waarbij registerloodsen zijn ingezet voor externe commerciële 
projecten (veelal via het Kenniscentrum Loodswezen B.V.) die buiten de tariefregulering en het 
sectorspecifieke ACM-toezicht vallen. 
 

 

11 De uurtarieven voor het Tariefvoorstel 2022 zijn gebaseerd op de CBS-cijfers per februari 2021. 
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Zoals al uitgelegd in paragraaf 4.1.3 worden de urengegevens van zowel de directe loodsuren als de andere activiteiten (indirecte uren) via de primaire systemen gepland en in die systemen vastgesteld en is aan elk uurtype is een uursoort gekoppeld. 
6. 1. 1. 2 TE HANTEREN UURTARIEVEN 

Volgens artikel 68, eerste lid van de Loodsenwet worden de uurtarieven voor de eerste maal na inwerkingtreding van de wet actualisatie markttoezicht registerloodsen gebaseerd op de voor het jaar 2015 geldende hoogte, vermeerderd met de indexering krachtens artikel 27 d, tweede lid van de Loodsenwet. 
Artikel 68, tweede lid van de Loodsenwet regelt dat de hoogte van de integrale uurtarieven voor het jaar 2015 bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De vastgestelde integrale uurtarieven zijn opgenomen in artikel 6 van de Regeling markttoezicht registerloodsen. 
Artikel 27d, tweede lid van de Loodsenwet regelt dat bij algemene maatregel van bestuur een jaarlijkse indexering van de uurtarieven wordt vastgesteld. Dit is opgenomen in artikel 3.1 van het Besluit markttoezicht registerloodsen. 
Volgens artikel 3.1 van het Besluit markttoezicht registerloodsen is deze indexering het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO lonen per maand inclusief bijzondere beloningen over de periode van 12 maanden, eindigend op de laatste dag van de maand februari van het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor een tariefvoorstel als bedoeld in artikel 27c van de wet wordt gedaan. 
De te hanteren uurtarieven, zoals ze zijn opgenomen in artikel 6 van de Regeling markttoezicht registerloodsen, alsmede de meest recente met de index verhoogde tarieven, zijn in onderstaande tabel opgenomen: 

Overzicht integrale uurtarieven Basistarief Uurtarief Uurtarief 
2015 tarieven 202211 tarieven 2023 

CBS-indexcijfer CAO lonen per 104,4 119,6 122,4 maand inclusief bijzondere beloningen per februari (2010=100) 
Direct productieve loodstaken (DPL) € 242,65 € 277,98 € 284,49 
Indirect productieve loodstaken (IPL) € 137,27 € 157,26 € 160,94 

Het in bovenstaande tabel opgenomen integrale uurtarief voor DPL taken is inclusief een opslag voor reis- en wachturen die verband houden met de DPL taken en voor beschikbaarheidsuren. Het integrale uurtarief voor IPL taken is inclusief reis- en wachturen die verband houden met de IPL taken. 
Bij inzet van loodsen voor externe projecten voor derden wordt het integrale uurtarief voor IPLtaken gehanteerd. 
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6. 1. 1. 3 DE ARBEIDSVERGOEDING VOOR DE DIRECTE L□□ DSUREN 

A: Bepaling van de arbeidsvergoeding voor de directe /oodsuren 
De bepaling van de arbeidsvergoeding van de directe loodsuren per scheepsreis geschiedt als volgt: 
Schepen die gebruik willen maken van een registerloods melden dit aan de afdeling loodsdienstcoördinatie. Deze afdeling legt de gegevens omtrent de loodsaanvraag in het planningen inzetsysteem (LIS in Scheldemonden, LISA in Amsterdam-lJmond en SPIL (of toekomstige opvolgend systeem) in de overige regio's) vast. Op dat moment wordt er een uniek reisnummer aangemaakt. De afdeling loodsdienstcoördinatie zorgt ervoor dat er een voor de betreffende reis bevoegde registerloods wordt verwittigd en regelt zo nodig het daarvoor benodigde vervoer. Bij het aan boord gaan van het te loodsen schip meldt de registerloods zich bij de afdeling loodsdienstcoördinatie die de tijd aan boord invoert in het planning- en inzetsysteem. Bij het van boord gaan na afloop van de reis meldt de registerloods zich opnieuw bij de loodsdienstcoördinatie, die de tijd van boord invoert in het planning- en inzetsysteem. In de regio Scheldemonden worden de tijdgegevens van de loods "aan boord" en "van boord" mede verkregen van derden (meestal automatisch via gekoppelde systemen). Van elke loodsreis wordt door de loods via een app op de smartphone een digitale registratie ingevuld. Deze registratie bevat de reisgegevens en de gegevens die voor de facturering en urenregistratie van de loodsen van belang zijn. De tijden "aan boord" en "van boord" vormen zo de basis voor de directe loodsuren. 
De verdere financiële afhandeling van de loodsreizen geschiedt door de afdeling financiële administratie. Vanuit het planning- en inzetsysteem worden alle uitgevoerde reizen opgenomen in een overzicht "nog te factureren reizen". Het systeem controleert de reis- en tijdgegevens met het de digitale loodsreis registratie. De financiële administratie beoordeelt en controleert deze gegevens en handelt vervolgens de reis en de facturering verder af. Bij de reisgegevens wordt de reissoort en het tariefgebied waarin de reis heeft plaatsgevonden vastgelegd. De tariefgebieden worden automatisch bepaald aan de hand van een stamtabel waarbij elke operationele locatie die door de afdeling loodsdienstcoördinatie voor de planning kan worden gebruikt is gekoppeld aan een tariefgebied, zeehavengebied en een regio. Bij het doorboeken van de facturering worden ook de gegevens van de arbeidsvergoeding voor de directe loodsuren doorgeboekt naar het grootboek, tegen het behorende uurtarief. Voor de reguliere scheepsreizen wordt daarbij vastgelegd de regio, het zeehavengebied en het tariefgebied. 
De meeste reizen betreffen reguliere reizen, waarbij de loods aan boord komt op zee of in de haven en van boord gaat in de haven of op zee, zonder dat er sprake is van bijzondere diensten of omstandigheden. De arbeidsvergoeding wordt bepaald aan de hand van de werkelijk bestede tijd aan de betreffende reis tegen het uurtarief. 
Hiernaast zijn er ook reizen waarbij wel sprake is van bijzonderheden. Dit kan al dan niet in combinatie met een reguliere reis zijn. In dat geval wordt vastgelegd welke situatie van toepassing is. Voor al deze bijzondere reizen geldt dat de arbeidsvergoeding in de regel eveneens wordt bepaald aan de hand van de werkelijk bestede tijd aan de betreffende reis Dit betreft: 

Uren voor afbestellingen: Op het tijdstip van afbestellen wordt de registerloods van boord gemeld in het systeem. De tijd die hij aan boord is geweest is de tijd die als bruguren voor de afbestelde reis wordt berekend. Uren voor haalreizen: bij een haalreis gaat de loods aan boord op een locatie buiten het eigen admittagebied. In de regel betreft het een buitenlandse zeehaven. De bijzondere bruguren starten bij aanvang loods aan boord en eindigen bij passage van de kruispost van de regio van de betreffende loods. Vanaf passage kruispost in zijn admittagegebied worden de tijd aan boord als reguliere bruguren geregistreerd. 
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Uren voor meeneemreizen: bij een meeneemreis gaat de loods aan boord niet van boord op de kruispost maar van boord in een andere haven buiten het eigen admittagebied. Weersomstandigheden zijn hier meestal de reden voor. Bijzondere brug uren meeneemreis starten op de tijd dat de loods de kruispost in zijn admittagegebied passeert en eindigen bij het van boord gaan in een ander zeehavengebied. Uren proefvaarten: de brugtijd die gemoeid is met proefvaarten. De loods registreert in zijn elektronisch certificaat de hiermee gemoeide tijd en reden, die derhalve als bijzondere bruguren worden geregistreerd, Uren inzet meerdere loodsen: indien gelijktijdig meerdere loodsen aan boord zijn en loodsdiensten verrichten (lees: niet omwille van training/-opleidingsdoeleinden t.b.v. bevoegdheid) worden de uren van de 2e loods geregistreerd onder deze bijzondere brug u u rsoort. Uren voor kompas stellen: het kompas stellen gebeurt in de regel tijdens een reguliere loodsreis. De loods registreert in zijn elektronisch certificaat de hiermee gemoeide tijd, die derhalve als bijzondere bruguren worden geregistreerd, Uren voor ankerwacht houden: loodsreis waarbij de loods aan boord wachthoudt. De loods registreert in zijn elektronisch certificaat de hiermee gemoeide aanvang en einde, het verschil in tijd wordt hierbij als bijzondere bruguren geregistreerd, Uren wachten aan boord: oponthoud van het schip, gedurende de tijd dat de loods aan boord is. De loods registreert in zijn elektronisch certificaat de hiermee gemoeide tijd en reden, die derhalve als bijzondere bruguren worden geregistreerd, 
Voor LOA-reizen geldt dat de tijd van het deel van de reis met een registerloods aan boord (binnen de pieren) wordt berekend conform de tarieven voor de reguliere reizen. 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 die de loods aanwezig is op de LOA-werkplek (d.w.z. de volledige tijd van "aanvang LOA-dienst" tot "einde LOA-dienst"), berekend tegen het directe integrale uurtarief. 
De reguliere bruguren op voorcalculatorische basis worden als hoofdregel bepaald conform de realisatie van de gemiddelde brugtijd per scheepsreis per zeehavengebied in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tariefvoorstel wordt gedaan x het geraamde aantal scheepsreizen per zeehavengebied voor het jaar waarvoor het tariefvoorstel gedaan wordt. 
De bijzondere bruguren worden als hoofdregel op voorcalculatorische basis geraamd op basis van het gerealiseerde aantal bijzondere bruguren in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tariefvoorstel wordt gedaan. 
In bepaalde situaties kan worden afgeweken van de hoofdregel indien er ontwikkelingen in een zeehavengebied optreden die leiden tot een afwijking van de gemiddelde tijden voor reguliere reizen resp. het gemiddelde aantal bijzondere bruguren t.o.v. de uitkomsten van het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het tariefvoorstelvoorstel wordt gedaan 12· 

Het integrale uurtarief zoals is omschreven in paragraaf 6.1.1.2 zijn tarieven voor de directe loodsuren, vermeerderd met een opslag voor de daarop betrekking hebbende indirecte uren, bestaande uit de indirecte taken voor reisuren, wachturen en beschikbaarheids-uren. 

12 Een voorbeeld van zo'n afwijking voor regulierebruguren betrof het effect van het aanleggen van de Tweede Maasvlakte in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor werd het beloodsingspunt naar een locatie verder op zee verschoven, waardoor de gemiddelde brugtijd per scheepsreis toenam. Een voorbeeld van zo'n afwijking voor bijzondere bruguren is het in gebruik nemen van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, waardoor er minder vaak gebruik gemaakt wordt van meerdere loodsen aan boord in de sluis. 66 



KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

Splitsing zuivere bruguren en opslag voor reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren 
In voorstellen uit het verleden voor een nieuwe tariefstructuur (voorafgaande aan de invoering van NTL in 2014) was de opslag voor de indirecte loodsuren verwerkt als een landelijk vast bedrag per reis per scheepsklasse. Het Loodswezen heeft toen in eerste instantie voorgesteld deze in het verleden berekende landelijk vaste bedragen per scheepsklasse uit 2003, zoals ze destijds waren opgenomen in de Regeling markttoezicht registerloodsen, te indexeren en te gebruiken als vergoeding voor de indirecte uren in het kostentoerekeningssysteem. De ACM heeft daarbij toen aangetekend dat de indirecte uren jaarlijks wijzigen en dat het de voorkeur zou hebben om deze jaarlijks opnieuw te bepalen. Om hieraan invulling te geven en toch zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke uitgangspunten te blijven, is vanaf het eerste KTS een onderscheid gemaakt tussen de macro landelijke bepaling van de indirecte uren en de toerekening daarvan (aan de regio's, zeehavengebieden). 
Tot en met het KTS 2019-2023 werden de landelijke indirecte uren toegerekend naar zeehavengebieden op basis van een landelijk tarief per reis per scheepsklasse. Indien de indirecte uren via de opslag in de integrale uurtarieven voor directe uren direct aan een zeehavengebied zouden worden toegerekend, zou dit leiden tot een andere kostentoerekening van de arbeidsvergoeding aan zeehavengebieden, hetgeen tot onbedoelde effecten kan leiden. Uitgangspunt in het KTS 2023-2027 is de kostentoerekening aan zeehavengebieden zoveel mogelijk gelijk te houden aan de tot nu toe gehanteerde toerekening. Om dit te realiseren dient de berekende directe arbeidsvergoeding van directe bruguren x integraal bruguurtarief gesplitst te worden in een direct deel (zuivere deel) en indirect deel (opslag). De oorspronkelijke berekening van het integraal bruguurtarief is gebaseerd op de verhoudingen zoals opgenomen in het Tariefvoorstel 2015. Het zuivere deel voor brug uren betrof in deze berekening 54, 16% en het deel voor de opslag van reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren 45,84%. De specificatie van deze splitsing is onderstaand opgenomen: 

Omsch rijving Aantal uren Bedrag % 
Totaal directe arbeidsvergoed ing - 293.156 € 38.530 54,16% _ 
Re izen woon-werk fo rfait DPL € 12.066 16,96% 
Reizen en wachten tussen activiteiten DPL Vanuit indirecte arbeidsvergoed ing € 3.934 5,53% ~ 45,84% 
Bes ch i kbaarheidsuren € 16.605 23,34% 
Totaal DPL voor bereken ing integraal uurtarief 293.156 € 71.135 100,00% 
Integraal DPL uurtarief € 242, 65 

Van het totaal berekende bedrag aan arbeidsvergoeding voor directe productieve loodstaken tegen integrale uurtarieven wordt 54, 16% beschouwd als directe arbeidsvergoeding en 45,84% als indirecte arbeidsvergoeding (zie hoofdstuk 6.1.1.4). Opgemerkt wordt dat deze splitsing geen invloed heeft op de tariefmutatie en de hoogte van de tarieven. 
8: Toerekening van de arbeidsvergoeding voor de directe !oodsuren 
Toerekening per regio 
De scheepsreizen worden per regio geregistreerd, omdat de tariefgebieden zijn gekoppeld aan een regio en een zeehavengebied. Elke regio is een apart bedrijfsnummer in de financiële administratie. De werkelijke arbeidsvergoeding voor de directe loodsuren wordt per regio geboekt in de financiële administratie. In de bijlagen 2, 3 en 4 is dit ook schematisch weergegeven. 
Toerekening per zeehavengebied 
De scheepsreizen worden eveneens direct per zeehavengebied geregistreerd, omdat de tariefgebieden ook zijn gekoppeld aan een zeehavengebied. Voor elk zeehavengebied is een serie kostenplaatsen ingericht. De werkelijke arbeidsvergoeding voor de directe loodsuren wordt via deze kostenplaatsen ook direct per zeehavengebied geboekt in de financiële administratie. De boeking vindt plaats tegen het integrale uurtarief voor directe uren van het betreffende jaar x 54, 16%. 
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a. De uren voor indirecte productieve loodstaken (IPL) tegen de integrale IPL-uurtarieven; 
b. De opslag voor reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren in de arbeidsvergoeding voor direct 

productieve loodstaken. 
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6. 1. 1 .4 DE ARBEIDSVERGOEDING VOOR DE INDIRECTE L□□ DSUREN 

A: Bepaling van de arbeidsvergoeding voor de indirecte /oodsuren 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 6.1.1.3 is het uitgangspunt in het KTS 2023-2027 om de kostentoerekening zoveel mogelijk gelijk te houden aan de tot nu toe gehanteerde toerekening. Om dit te bereiken wordt de arbeidsvergoeding voor de indirecte uren bepaald door de som van: 

Met inachtneming van het bovenstaande geschiedt de bepaling van de arbeidsvergoeding van de indirecte loodsuren per scheepsreis als volgt: 
a: Indirect productieve loodstaken (IPL) 
De indirect productieve loodstaken betreffen taken die door de registerloodsen worden uitgevoerd, maar die geen directe betrekking hebben op het uitvoeren van de taak, t.w. het loodsen van schepen. Dit betreft zaken als bestuurs- en MT-taken, loodsdienstleider, en loods op Pilot Maas en Pilot Steenbank, docenten voor opleidingen aan registerloodsen, het volgen van opleidingen en overige IPL-taken. De IPL-uren hebben voornamelijk betrekking op het sturing geven aan de beroepsgroep, invullen geven aan de uitvoering om de kwaliteit van het beroep te borgen, het uitvoeren van de wettelijke taken die aan de corporaties en de Stichting Stodel zijn toebedeeld en de dagelijkse coördinatie van het operationele proces rondom het loodsen. Deze worden veelal uitgevoerd door de meer ervaren loodsen. Indien van toepassing worden hieronder tevens begrepen de uren gemoeid met het voldoen aan quarantaine eisen na het dienstdoen op een besmet schip. 
Omdat het hier de inzet van registerloodsen betreft, die hierdoor niet operationeel kunnen worden ingezet, wordt deze tijdsbesteding ook vastgelegd in de planningssystemen. De hieraan bestede tijden worden derhalve op deze wijze geregistreerd. Op basis van de totaal bestede tijd aan deze activiteiten wordt een boeking gemaakt in het grootboek. De uren worden daarbij geboekt tegen het uurtarief voor de indirect productieve loodstaken. 
De uren met betrekking tot de IPL-taken op voorcalculatorische basis worden per IPL uursoort 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. 
b: Opslag voor reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren 
Zoals in paragraaf 6.1.1.3 is aangeven is het integrale bruguurtarief voor de directe arbeidsvergoeding een opslag voor reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren opgenomen. Deze opslag van 45,84% wordt gezien als indirecte arbeidsvergoeding en zodoende ook toegerekend naar de zeehavengebieden conform de toerekening voor indirecte arbeidsvergoeding. 
8: Toerekening van de arbeidsvergoeding voor de indirecte loodsuren 
Algemeen 
Het macro in de tarieven door te berekenen bedrag wordt daarom zoals hierboven uitgelegd bepaald op basis van de werkelijke indirect productieve loodsuren tegen het integrale uurtarief voor indirecte productieve loodsuren en de opslag voor reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren op de direct 
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productieve loodstaken. Het aldus bepaalde macro bedrag die op een bepaalde wijze te worden toegerekend aan regio's en zeehavengebieden. 
Tot en met het KTS 2019-2023 werd deze toerekening gedaan op basis van een landelijk vast tarief per klasse per scheepsreis. In de nieuwe wijze van het berekenen van de arbeidsvergoeding verdwijnt het onderscheid per scheepsklasse en gelden voor alle scheepsklassen dezelfde uurtarieven. Op basis hiervan wordt voorgesteld om hier bij de toerekening van de indirecte uren bij aan te sluiten en deze toe te rekenen op basis van landelijk vast bedrag per scheepsreis. 
Dit leidt tot 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. Artikel 2.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen bepaalt dat de toerekening van de door loodsen te besteden uren, zowel met als zonder klasse indeling kan geschieden. De gekozen sleutel past daarmee binnen de regels van artikel 2.10. 
Deze toerekening geschiedt conform een landelijk vast bedrag per scheepsreis. Het bepaalde macro in de tarieven door te bereken bedrag wordt daarbij jaarlijks omgerekend tot een landelijk vast bedrag per scheepsreis. 
Toerekening per regio 
De toerekening aan een regio is als volgt: 

Werkelijk aantal geloodste scheepsreizen in de betreffend regio x landelijk vast tarief. 
Toerekening per zeehavengebied 
De toerekening aan een zeehavengebied is als volgt: 

Werkelijk aantal geloodste scheepsreizen in het zeehavengebied x landelijk vast tarief. 
Het bedrag dat aan een zeehavengebied wordt toegerekend wordt op de kostenplaatsen van het betreffende zeehavengebied geboekt. 

6. 1. 2 KOSTEN VAN BEL□□ DSEN EN PLANNEN 

Het beloodsen betreft het vervoeren en aan boord brengen resp. van boord halen van de registerloodsen van de te loodsen zeeschepen. Het Loodswezen beschikt hiertoe over een eigen vloot van zeegaande vaartuigen met bemanningen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van ingehuurde helikopterdiensten, derde partijen die vervoer verzorgen zoals taxibedrijven of de roeiers en eigen vervoer van de registerloodsen. 
Vaartuigen 
Op dit moment zijn er grote loodsvaartuigen (met de daarbij behorende jollen), SWATH-tenders, jetgedreven tenders en stalen tenders in gebruik. Deze vaartuigen en hun bemanningen zijn ondergebracht in de landelijke afdeling Vervoer. Dit is gedaan omwille van een zo efficiënt mogelijke inzet van de mensen, het materieel en het onderhoud. De reservecapaciteit kan daarmee zo beperkt mogelijk worden gehouden en bovendien kan de inzet van de vaartuigen geoptimaliseerd worden (dat is met name bij de tenders het geval t.a.v. de vaaruren i.v.m. het onderhoud van de motoren). Intern worden de totale kosten, inclusief de noodzakelijke reservecapaciteit, via tarieven zonder winstopslag toegerekend aan de zeehavengebieden c.q. de regio's waar de vaartuigen in gebruik zijn. 
De vaartuigen worden gebruikt om de loodsen op zee aan boord te brengen van aankomende schepen of af te halen van vertrekkende schepen (de zogenoemde kruispostreizen). Het beloodsen en afhalen van een loods vindt per zeehavengebied voor alle inkomende en uitgaande schepen op 
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dezelfde positie plaats (de zogenoemde kruispost). Vandaar dat in de toerekening ook veelvuldig wordt gekozen voor een vast bedrag per reis. Deze vaartuigen worden ook niet gebruikt voor andere reizen. 
Een uitzondering hierop vormen de zogenoemde geul- of rendez-vous reizen. Dit zijn speciale geul gebonden schepen waarbij de loods op een positie veel verder op zee aan boord komt. Het beloodsen hiervan geschiedt vrijwel altijd per helikopter. 
De toe te rekenen kosten van de vaartuigen worden onderverdeeld in: 

Afschrijvingen en overige vaste exploitatiekosten (paragraaf 6.1.2.1). Onderhoudskosten en technische dienst (paragraaf 6.1.2.2). Variabele exploitatiekosten, zoals brandstof (paragraaf 0). Ligplaatsen (paragraaf 0). Bemanning vaartuigen (paragraaf 6.1.2.5). 
Opmerking: 
Incidenteel worden ook personen (bijvoorbeeld een monteur) of goederen (kleine pakketjes) vervoerd. De inkomsten daarvan zijn gering en dit is meer service dan een commerciële activiteit. De opbrengsten bedragen minder dan 0,5% van de totale inkomsten. De inkomsten die hiermee worden gegenereerd zijn in mindering gebracht op de vervoerkosten (zie ook paragraaf 5.1). 
Kosten helikopters 
In een aantal situaties vindt beloodsing per helikopter plaats. Dit betreft geulreizen, waar de registerloods op een punt aan boord gaat dat veel verder op zee ligt. Voorts incidenteel ook bij stormbeloodsingen op de kruispost, als beloodsing met de vaartuigen vanwege de weersomstandigheden of afhalen via het loodsvaartuig of de tender niet kan plaatsvinden, of in bepaalde situaties op verzoek van de rederij of kapitein. De helikopters worden door het Loodswezen bij derden ingehuurd. 
De toe te rekenen kosten van de helikopters worden onderverdeeld in: 

Kosten helicontract (paragraaf 6.1.2.6). Kosten helivelden (paragraaf 6.1.2.8). 
Overige vervoerkosten (landzijde) 
Naast het vervoer op zee vindt ook vervoer aan de landzijde plaats. De registerloods moet immers bij een vertrekkend schip naar de ligplaats worden vervoerd en bij een inkomend schip weer bij de afmeerplaats worden afgehaald. Voor dit vervoer wordt gebruik gemaakt van diverse vervoermiddelen zoals taxibedrijven, ingehuurd vervoer bij derden, eigen auto van de registerloodsen en openbaar vervoer. 
De toerekening van de overige vervoerskosten is beschreven in paragraaf 6.1.2.9. 
Planning 
De inzetplanning van loodsen geschiedt bij de afdeling loodsdienstcoördinatie. Elke regio kent zijn eigen loodsdienstcoördinatie, die de regionale reizen en inzet van registerloodsen plant en die 24 uur per dag bezet is. 
In de regio Noord is een beperktere bezetting en wordt de functie van de loodsdienstcoördinatie als neventaak uitgevoerd door de bemanning van de tenders in de Eemshaven. Daartoe dient toerekening voor kosten planning voor het zeehavengebied Harlingen/Terschelling plaats te vinden. Het verschil tussen de loonkosten van de bemanning tender Eemshaven inclusief geïntegreerde functie (gezel/loodsdienstcoördinator) en bemanning tender Eemshaven exclusief geïntegreerde 
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functie wordt naar rato van het aantal geloodste reizen toegerekend naar zeehavengebied Harlingen/Terschelling. 
De planning voor Den Helder geschiedt vanuit IJmuiden. 
Er zijn bij deze post geen afzonderlijke landelijke kosten. De aansturing van deze afdeling vindt weliswaar plaats vanuit de landelijke centraal ondersteunende diensten, maar het personeel is uitsluitend werkzaam in de regio's. 
De toerekening van de kosten voor planning zijn beschreven in paragraaf 6.1.2.10. 
6. 1. 2. 1 KOSTEN AFSCHRI.JVING VAARTUIGEN EN OVERIGE VASTE 

EX PLO ITATI EKOSTEN 

A: Bepaling van de kosten afschrijving en overige vaste exploitatiekosten vaartuigen 
De afschrijvingskosten worden gevormd door de werkelijke kosten zoals zij verwerkt zijn in de administratie. 
Conform de bepalingen in artikel 2.9 van het Besluit markttoezicht registerloodsen en hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.4.2 vindt de waardering en de afschrijving plaats op basis van de historische kostprijs vermeerderd met bijkomende kosten en rente tijdens de bouw op basis van de verrichte betalingen van de bouwtermijn facturen en de kostenvoet voor vreemd vermogen zoals opgenomen in de vastgestelde WACC (zie paragraaf 6.2.4), De toerekening van kosten vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingen worden gebaseerd op de afschrijvingspercentages zoals ze zijn opgenomen in bijlage 5. De overige vaste exploitatiekosten betreffen voornamelijk de kosten van de verzekering van de vaartuigen. 
De vaartuigen worden onderverdeeld in 3 groepen, met onderling functioneel gezien gelijkwaardige schepen. Het betreft de volgende groepen: 

1. Loodsvaartuigen 2. SWATH-tenders 3. (Overige) tenders 
B: Toerekening van kosten afschrijving en overige vaste exploitatiekosten vaartuigen 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 
a: Loodsvaartuigen: 
Er zijn drie grote loodsvaartuigen in gebruik. Hiervan is er 1 operationeel in de regio RotterdamRijnmond en 1 in de regio Scheldemonden. Het 3° vaartuig is een reserve vaartuig voor beide regio's. 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale kosten van de afschrijving van de loodsvaartuigen (inclusief reservevaartuigen) bepaald. Vervolgens worden deze kosten naar rato van het aantal dagen dat deze vaartuigen in elk zeehavengebied beschikbaar zijn geweest toegerekend. In regio Scheldemonden dient nog een verdeling van de kosten tussen wetschepen en Scheldevaart plaats te vinden. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform 
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de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
b: SWA TH-tenders: 
Momenteel zijn er 2 SWATH-tenders in gebruik. 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale kosten van de afschrijving van de SWATH-tenders (inclusief reservevaartuigen) bepaald. Vervolgens worden deze kosten naar rato van het aantal dagen dat deze vaartuigen in elk zeehavengebied beschikbaar zijn geweest toegerekend. In Scheldemonden dient nog een verdeling van de kosten tussen wetschepen en Scheldevaart plaats te vinden. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
c: Jetgedreven en stalen tenders 
Deze worden landelijk gecombineerd ingezet in alle zeehavengebieden. Hierdoor wordt er maximale efficiency bereikt in het onderhoud en bij dokbeurten, zodat dokbeurten die afhankelijk zijn draai- of vaaruren samenvallen met dokbeurten die een tijdsinterval kennen. Door deze wijze van roulatie en inzet van tenders wordt hier voor de toerekening voor een andere methode gekozen, namelijk op basis van het aantal vaaruren per zeehavengebied. Door uit te gaan van een toerekening op basis van het aantal vaaruren wordt ook rekening gehouden met het feit dat er per beloodsing in het ene zeehavengebied meer vaaruren moeten worden gemaakt dan in een ander zeehavengebied. 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale kosten van de afschrijving van de stalen en jetgedreven tenders bepaald. De vaaruren worden per vaartuig bijgehouden door de kapiteins van de vaartuigen en ingevoerd in een registratiesysteem voor de vaaruren. Per type vaartuig wordt het totaal van het aantal vaaruren per zeehavengebied bepaald. Daarna wordt een vast landelijk tarief per vaaruur bepaald en dat wordt aan elk zeehavengebied toegerekend naar rato van het aantal vaaruren (aantal vaaruren van het zeehavengebied x vast landelijk tarief per vaaruur). 
6.1 .2.2 KOSTEN ONDERHOUD VAARTUIGEN EN TECHNISCHE DIENST 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten van het onderhoud van de vaartuigen, alsmede de kosten van de eigen landelijke technische dienst. De kosten van de eigen landelijke technische dienst bestaan uit de salariskosten, toeslagen en aanvullingen (o.a. vakantiegeld), werkgeverslasten (sociale lasten, pensioenpremies), onkostenvergoedingen en opleidingskosten. Het merendeel van het onderhoud is uitbesteed aan derden zoals scheepswerven en onderhoudsbedrijven. De eigen technische dienst verricht klein onderhoud, lost storingen op en draagt zorg voor de coördinatie van het uitbesteden van het onderhoud. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt, op basis van het schema van periodieke dokbeurten en motorrevisies, tevens een voorziening gevormd om de kosten gelijkmatig over de jaren toe te rekenen. De mutatie van deze voorziening is onderdeel van de kosten die voor het bepalen van de tarieven in aanmerking worden genomen. 
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8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 

Per type vaartuig worden de totale kosten van het onderhoud (exclusief de eigen technische dienst) bepaald. De vaaruren worden per vaartuig bijgehouden door de kapiteins van de vaartuigen en ingevoerd in een registratiesysteem voor de vaaruren. Per type vaartuig wordt het totaal van het aantal vaaruren per zeehavengebied bepaald. Vervolgens wordt er een landelijk vast tarief per vaaruur per type vaartuig voor onderhoud bepaald. De werkelijke kosten van de eigen technische dienst worden bepaald en vervolgens omgerekend als opslagpercentage op de onderhoudskosten. Dit percentage wordt vervolgens als toeslag op de kosten per vaaruur verwerkt. De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend betreffen het aantal vaaruren per type vaartuig in het betreffende zeehavengebied x het landelijke totale tarief per vaaruur per type vaartuig (extern onderhoud plus toeslag eigen technische dienst). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.1 .2.3 VARIABELE EXPLOITATIEKOSTEN VAARTUIGEN (BRANDSTOF ETC.) 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Hieronder zijn tevens begrepen eventuele kosten van co2 of andere (milieu) heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van vaartuigen of de door vaartuigen gebruikte brandstoffen. 
In elk zeehavengebied zijn eigen bunkerfaciliteiten resp. vindt bunkering ter plaatse direct door de leverancier plaats in de in het betreffende zeehavengebied gestationeerde vaartuigen. Het betreft hier uitsluitend kosten die betrekking hebben op de vaartuigen gebruikt voor het beloodsen van kruispostreizen. Indien de marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt de brandstofprijs voor het komende jaar door het Loodswezen tegen op dat moment zakelijke en gangbare condities middels een termijncontract afgedekt op basis van het geschatte jaarverbruik. In dat geval wordt voor de berekening van de tarieven uitgegaan van de afgedekte prijs. 
8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 

De werkelijke kosten worden per zeehavengebied geadministreerd. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
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6.1 .2.4 KOSTEN LIGPLAATSEN EN OVERIGE OPERATIONELE LOCATIES 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Deze bestaan uit de kosten van locaties die gebruikt worden voor operationele zaken zoals: steigers, pontons, werkplaatsen, waltankinstallaties en wachtruimtes voor de loodsen en bemanning. Dit betreft o.a. huur, - afschrijving-, onderhoudskosten en kosten gas/water/elektra. Hieronder zijn tevens begrepen eventuele kosten van co2 of andere (milieu) heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van deze locaties of de op deze locaties verbruikte energie. Het betreft hier uitsluitend kosten die betrekking hebben op de vaartuigen gebruikt voor het beloodsen van kruispostreizen. 
8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 

De werkelijke kosten worden per zeehavengebied geadministreerd. De ligplaatsen vormen objecten (kostenplaatsen) binnen het bedrijfsonderdeel Centrale Ondersteunende Diensten, waarin een subgroepering is aangelegd per zeehavengebied. De werkelijke kosten worden toegerekend aan het gerelateerde zeehavengebied in de regio. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.1 .2.5 KOSTEN BEMANNING VAARTUIGEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. De bemanning van de vaartuigen is organisatorisch ondergebracht in het bedrijfsonderdeel Centrale Ondersteunende Diensten (GOD). De kosten van het varend personeel bestaan uit de salariskosten (inclusief ploegentoeslagen), toeslagen en aanvullingen (o.a. vakantiegeld), werkgeverslasten (sociale lasten, pensioenpremies), lasten en mutatie voorziening uittredingsregeling operationele personeel (m.u.v. FLO), onkostenvergoedingen en opleidingskosten. 
8: Toerekening van kosten 
Deze kosten worden (zonder winstopslag) doorbelast vanuit de landelijke afdeling GOD op basis van de formaties per standplaats (zeehavengebied) en de salarisschalen van de CAO, verhoogd met een toeslag ter dekking van de algemene personeelskosten zoals opleidingen. Deze toeslag wordt bepaald door de werkelijke landelijke algemene personeelskosten te delen op de kosten die de basis voor de uurtarieven zonder opslag vormen. Op deze wijze wordt voor alle functies aan boord van de vaartuigen met landelijke vaste uurtarieven gerekend. 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 

De werkelijk doorberekende kosten zoals hierboven beschreven worden per zeehavengebied geadministreerd. 
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De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.1 .2.6 KOSTEN HELIKOPTER 

A: Bepaling van de kosten 
Het Loodswezen maakt gebruik van een ingehuurde helikopter van een helioperator. De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten, zoals ze op basis van facturen in rekening worden gebracht door de helikopteroperator. Hieronder zijn tevens begrepen eventuele kosten van co2 of andere (milieu) heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van de heli of de door de heli gebruikte brandstoffen. 
Het Loodswezen heeft een specifiek voor het Loodswezen ingehuurde helikopter gecontracteerd. Deze helikopter is permanent voor het Loodswezen beschikbaar en wordt gezamenlijk gebruikt voor de regio Rijnmond en de regio IJ mond en in beperkte mate voor Nederlandse wetschepen in de regio Scheldemonden. 
In de regio Noord wordt voor het gebied Delfzijl/Eemshaven incidenteel gebruik gemaakt van een (andere) helikopter, die per keer wordt ingehuurd. 
B: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 

De werkelijke kosten van de gezamenlijke heli worden door de heli operator per halve maand met een factuur in rekening gebracht en worden aan de zeehavengebieden toegerekend op basis van de gevlogen minuten per zeehavengebied per factuurperiode. Indien er sprake van incidentele inhuur door het Loodswezen van een heli voor het gebied Delfzijl/Eemshaven is worden de kosten hiervan direct toegerekend aan het zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven, 

6.1 .2.7 VERREKENING VLOOTKOSTEN VLAAMSE LOODSDIENST 

A: Bepaling van de kosten 
Conform de Samenwerkingsovereenkomst maken de Vlaamse en Nederlandse loodsen in de regio Scheldemonden over en weer gebruik van de vaartuigen van beide diensten voor vervoer, beloodsen en afhalen. In de Samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over de toerekening van de kosten van de vaartuigen (inclusief kapitaalslasten) opgenomen. 
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8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

Omdat dit alleen betrekking heeft op de regio Scheldemonden zijn de totale kosten gelijk aan de kosten voor de regio Scheldemonden. 
Toerekening per zeehavengebied 

De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.1 .2.B KOSTEN HELIVELDEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten van de helivelden. Hieronder zijn tevens begrepen eventuele kosten van co2 of andere (milieu) heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van deze locaties of de op deze locaties verbruikte energie. De helivelden liggen thans op een gecombineerde locatie (Pistoolhaven Maasvlakte en Sluiseiland IJmuiden) die ook verder in gebruik is als operationele locatie. De kosten die specifiek met het gebruik van de heli samenhangen (huur grond incl. ondergrond hangar en kosten hangar, etc.) worden specifiek toegerekend aan de helireizen. 
8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De werkelijke kosten worden per regio geadministreerd, omdat de kosten betrekking hebben op een regionale locatie. 
Toerekening per zeehavengebied 

De werkelijke kosten worden per zeehavengebied geadministreerd, omdat de kosten betrekking hebben op een regionale locatie die slechts voor één zeehavengebied wordt gebruikt. 

6.1 .2.9 OVERIGE VERVOERSKOSTEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft vervoer in de regio, veelal aan de landzijde, zoals vervoer in het werkgebied over de weg per taxi of per eigen vervoer van de loods, vervoer via de roeiers over de weg en over water, etc. Het betreft hier zowel vervoer binnen een zeehavengebied in één regio, als ook het vervoer tussen zeehavengebieden van de betreffende regio. Hieronder zijn tevens begrepen eventuele kosten van co2 of andere (milieu) heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van de gebruikte vervoersmiddelen of de door deze vervoersmiddelen gebruikte brandstoffen. 
Voor elke regio zijn de contracten met de taxibedrijven anders ingericht, zo betalen AmsterdamlJmond en Noord per taxirit, Rotterdam-Rijnmond heeft voor een groot gedeelte een vast afgesproken prijs voor het vervoer, die vervoer over land en over water in de haven omvat en betaalt in de buitengebieden per rit en Scheldemonden heeft een minimale afname in verband met beschikbaarheid van auto's en een maximaal aantal kilometers binnen de vaste prijs. Naast de externe partijen wordt er aan de loodsen een vergoeding op forfait basis uitgekeerd, voor het eigen vervoer van en naar de standplaats. 
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8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De werkelijke kosten worden per regio geadministreerd. 
Toerekening per zeehavengebied 

De kosten van een regio worden naar rato van het aantal geloodste scheepsreizen toegerekend aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.1.2.10 KOSTEN PLANNING 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft de personeelskosten van de afdeling loodsdienstcoördinatie, die de planning en inzet van de loodsen in elke regio verzorgt. De kosten van het personeel loodsdienstcoördinatie bestaan uit de salariskosten (inclusief ploegentoeslagen), toeslagen en aanvullingen (o.a. vakantiegeld), werkgeverslasten (sociale lasten, pensioenpremies), lasten en mutatie voorziening uittredingsregeling operationele personeel (m.u.v. FLO), onkostenvergoedingen en opleidingskosten. 
8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

De werkelijke kosten worden per regio geadministreerd. 
Toerekening per zeehavengebied 

De kosten van een regio worden naar rato van het aantal geloodste scheepsreizen toegerekend aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6. 1 .2. 1 1 VERREKENING KOSTEN PLANNING VLAAMSE LOODSDIENST 

A: Bepaling van de kosten 
Conform de Samenwerkingsovereenkomst maken de Vlaamse en Nederlandse loodsen in de regio Scheldemonden over en weer gebruik van diensten van de planningsafdelingen van beide diensten. In de Samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken over de toerekening van de kosten hiervan opgenomen. 
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8: Toerekening van kosten 
Toerekening per regio 

Omdat dit alleen betrekking heeft op de regio Scheldemonden zijn de totale kosten gelijk aan de kosten voor de regio Scheldemonden. 
Toerekening per zeehavengebied 

De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.2 DE GEZAMENLIJKE KOSTEN 

6. 2. 1 OVERIGE REGIONALE KOSTEN 

Volgens de MvT van de Loodsenwet kan de toerekening van de gezamenlijke kosten plaatsvinden als een opslagpercentage op de loodskosten, of als een vaste opslag op de kosten of anderszins. In het verleden is met de sector een discussie gevoerd over de wijze waarop de gezamenlijke kosten moeten worden toegerekend. In eerste instantie was een keuze gemaakt voor een opslagpercentage op de kosten van loodsen en beloodsen vanuit de wens van de havens om waar mogelijk het draagkracht principe in de kostentoerekening en tarieven intact te laten. Nadeel hiervan was dat geloodste reizen met meerdere loodsen aan boord of schepen die langere trajecten afleggen dan een hogere toeslag toegerekend voor gezamenlijke kosten toegerekend zouden krijgen. Uiteindelijk is de keuze toen gevallen op een vast bedrag per geloodste scheepsreis per scheepsklasse. Daarmee wordt enerzijds progressiviteit (1 :6) bij de toerekening gebruikt, terwijl er anderzijds tegemoet wordt gekomen aan het punt dat scheepsreizen met 2 loodsen maar 1 keer gezamenlijke kosten toegerekend krijgen en ook alle scheepsreizen (binnen eenzelfde scheepsklasse) ongeacht de afgelegde afstand dezelfde gezamenlijke kosten toegerekend krijgen. Deze wijze van kostentoerekening is sinds het eerste KTS 2009-2013 van kracht en sindsdien ongewijzigd. Een uitzondering op bovenstaande toerekening werd gemaakt voor de kosten van de regionale ICTsystemen. Deze systemen worden gebruikt voor de planning en facturering van loodsreizen en liggen daarmee in het verlengde van de activiteiten van de planning. Aangezien deze als een vast bedrag per reis worden toegerekend is het derhalve logisch om ook de kosten van de regionale ICTsystemen op die manier toe te rekenen. 
In de nieuwe wijze van het berekenen van de arbeidsvergoeding verdwijnt het onderscheid per scheepsklasse en gelden voor alle scheepsklassen dezelfde uurtarieven. Net zoals voor de toerekening van de indirecte loodsuren wordt voorgesteld om hier bij de toerekening van de gezamenlijke kosten uit te gaan van een landelijk vast bedrag per scheepsreis. Dit leidt tot 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. Artikel 2.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen bepaalt dat de toerekening van naar rato van het aantal te loodsen scheepsreizen, zowel met als zonder klasse indeling kan geschieden. De gekozen sleutel past daarmee binnen de regels van artikel 2.10. 
6. 2. 1. 1 KOSTEN REGIONALE ICT-SYSTEMEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier in de eerste plaats kosten voor maatwerksystemen voor planning, urenregistratie loodsen en facturering die specifiek voor één of meerdere regio's worden gebruikt, te weten SPIL en FRIS (Noord en Rotterdam-Rijnmond), LIS (Scheldemonden) en LISA (Amsterdam-IJ mond). Verder zijn kosten voor andere specifieke regionale 
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13 Hier is eenmalig de term “(inter)regionaal” gebruikt, omdat dit voor het systeem SPIL een vast tarief is voor 2 
regio’s (Noord en Rotterdam-Rijnmond) die het systeem gebruiken. Het is daardoor geen landelijk tarief maar ook 
geen puur regionaal tarief. In de regio Amsterdam-IJmond is het wel een regionaal tarief voor de toerekening tussen 
Den Helder en Amsterdam-IJmuiden. Los van de definitiekwestie komt het erop neer dat de kosten per systeem 
via een vast bedrag per scheepsreis worden toegerekend aan de zeehavengebieden en scheepsreizen waarvoor 
het systeem wordt gebruikt. 
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systemen of toepassingen ook direct aan de betreffende regio's toegerekend (b.v. koppelingen met regionale havensystemen). Naast de kosten van de systemen ("software"), worden ook de kosten van de specifiek voor deze systemen gebruikte infrastructuur (zoals datacenter, hardware, datacommunicatie) direct aan de betreffende regio's die hiervan gebruik maken toegerekend. 
8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zoals al in hoofdstuk 6.3.1.1 is uitgelegd worden deze kosten toegerekend op basis van een vast bedrag per reis, verdeeld over alle reizen. 
Toerekening per regio 

De kosten van LIS worden direct in de regio Scheldemonden geboekt. De kosten van LISA voor Amsterdam-lJmond worden direct in de regio Amsterdam-lJmond geboekt. De kosten van SPIL en FRIS worden toegerekend aan de regio's Rotterdam-Rijnmond en Noord. De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 
De toerekening van de kosten van overige regionale systemen naar zeehavengebieden geschiedt als volgt: 

6.2.1 .2 

De totale werkelijke kosten van het systeem worden bepaald. Vervolgens wordt voor de regio's die het betreffende systeem gebruiken het aantal geloodste scheepsreizen bepaald. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens een vast (inter)regionaal 13 tarief per scheepsreis bepaald. De toerekening aan een zeehavengebied wordt tenslotte berekend als de som van de kosten van de reizen in het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste (inter)regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening van LIS aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

ALGEMENE REGIONALE KOSTEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier de algemene kosten van een regio. Het betreft de huisvestingskosten van regio kantoren, waaronder eventuele kosten van co2 of andere (milieu)heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van deze locaties of de op deze locaties verbruikte energie, de overige kosten van de kantoren inclusief het daar werkzame personeel, de operationele en overige kosten t.b.v. loodsen (kosten portofoons, veiligheidsmiddelen loodsen, mobiele telefonie, keuringskosten loodsen, maaltijden en beroepskosten), kosten research & development, kosten van loodstechnische hulpmiddelen in de regio, projectkosten, overige bedrijfskosten (vergaderkosten, verzekeringskosten, advieskosten) en regionale commerciële kosten (marketing- en communicatiekosten). 
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8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 

De werkelijke kosten worden direct in elke regio geadministreerd. 
Toerekening per zeehavengebied 

De totale werkelijke kosten worden per regio bepaald. Vervolgens wordt per regio het aantal geloodste scheepsreizen bepaald. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens een vast regionaal tarief per scheepsreis bepaald. De toerekening aan een zeehavengebied wordt tenslotte berekend als de som van de kosten van de reizen in het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.2.2 OVERIGE LANDELIJKE KOSTEN 

De overige landelijke kosten worden toegerekend op basis van een vast landelijk bedrag per scheepsreis. Voor een nadere toelichting en onderbouwing daarvan wordt verwezen naar paragraaf 6.2.1. 

6.2.2. 1 ICT-KOSTEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten van de ICT-systemen. Dit betreft alle systemen die zowel landelijk als regionaal gebruikt worden (centrale computerinfrastructuur en netwerk, antivirus, systeemsoftware, software, ERP-systeem, MS Office, etc.), echter met uitzondering van de specifiek aan regio's toegerekende systemen LIS, LISA en SPIL en koppelingen met regionale havensystemen die onder de regionale ICT kosten zijn opgenomen. 
8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 
In eerste instantie is overwogen voor deze kosten een aparte toerekensleutel te hanteren voor de toerekening aan de regio, bijvoorbeeld o.b.v. het aantal werkplekken. Gevolg hiervan zou zijn dat slechts een (klein) deel van deze kosten dan (direct) aan een regio toe te rekenen is en dat een groot deel van de kosten van de gebruikers van de centraal ondersteunende diensten alsnog als landelijke kosten zouden moeten worden beschouwd en verdeeld. Vanuit deze overwegingen is ervoor gekozen om alle landelijke ICT-kosten volgens dezelfde sleutel toe te rekenen als de overige landelijke kosten (en alleen de genoemde planningssystemen specifiek per regio toe te rekenen). 
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De toerekening geschiedt als volgt: 
De totale werkelijke kosten landelijk worden bepaald. Vervolgens wordt landelijk het aantal geloodste scheepsreizen bepaald. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens een vast landelijk tarief per scheepsreis bepaald. De toerekening aan een regio wordt tenslotte berekend als de som van de kosten van de geloodste reizen in de betreffende regio (aantal reizen van de betreffende regio x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). 

Toerekening per zeehavengebied 
De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.2.2.2 ALGEMENE LANDELIJKE KOSTEN 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier de kosten van de landelijke staf- en ondersteunende functies, inclusief de walorganisatie van de afdeling vervoer, de daarbij behorende huisvestingskosten van het landelijke kantoor, waaronder eventuele kosten van co2 of andere (milieu)heffingen of emissierechten die verband houden met het gebruik van deze locatie of de op deze locaties verbruikte energie, de overige kantoorkosten en overige landelijke kosten zoals de advies- en accountantskosten, kosten van interne projecten, verzekeringskosten, kosten voor de Raad van Commissarissen en landelijke PR-kosten, bankkosten (inclusief afsluitkosten van leningen ter financiering van activa die deel uitmaken van de capitalbase) en overige kosten. De doorbelasting van de kosten van de toezichthouder voor het gehouden toezicht vormen onderdeel van de algemene landelijke kosten 14. Deze worden uitsluitend aan de Nederlandse wetschepen toegerekend. Door de landelijke staforganisatie worden op beperkte schaal diensten verricht voor gelieerde organisaties, zoals het Beroepspensioenfonds Loodsen. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht gebaseerd op geschatte kosten en/of tijdsbesteding en dat wordt in mindering gebracht op de landelijke kosten. 
8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 

De totale werkelijke kosten landelijk worden bepaald. Vervolgens wordt landelijk het aantal geloodste scheepsreizen bepaald. Vervolgens wordt op basis van deze gegevens een vast landelijk tarief per scheepsreis bepaald. De toerekening aan een regio wordt tenslotte berekend als de som van de kosten van de reizen in de betreffende regio (aantal reizen van de betreffende regio x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). 
14 Aangezien de toezichtkosten voor een bepaald jaar pas in dat jaar bekend zijn wordt het factuurbedrag van het lopende jaar als uitgangspunt genomen voor de raming voor het volgende jaar. De toezichtskosten kunnen weliswaar jaarlijks fluctueren, maar door deze werkwijze worden de kosten steeds (met een jaar vertraging) volledig in de raming van de kosten meegenomen. 
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Toerekening per zeehavengebied 
De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6. 2. 3 KOSTEN PUBLIEKRECHTELIJKE BEROEPSORGANISATIE 

6.2.3. 1 KOSTEN NEDERLANDSE LOODSENCORPORATIE (NLC) 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier de kosten van de landelijke beroepsorganisatie van registerloodsen, de Nederlandse Loodsencorporatie. 
8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 

Aangezien de kosten van de Nlc worden gemaakt ten behoeve van de registerloodsen is het een logische keuze om de toerekening per regio te doen naar rato van het aantal ingeschreven registerloodsen. 
Toerekening per zeehavengebied 

De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.2.3.2 KOSTEN REGIONALE LD□ DSENCORPORATIES (RLC'S) 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier de kosten van de regionale beroepsorganisatie van registerloodsen, de Regionale Loodsencorporaties (Rlc's). 
8: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 

De werkelijke kosten worden direct in elke regio geadministreerd. 

B2 



 

 

 

 

 

 

KTS 2023 - 2027 - DEFINITIEVE VERSIE 7 JUNI 2022 

Toerekening per zeehavengebied 
De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6.2.3.3 KOSTEN OPLEIDINGEN (STU DENT)-REGISTERLOO DSEN (STO DEL) 

A: Bepaling van de kosten 
De kosten worden gevormd door de werkelijke kosten. Het betreft hier de kosten van het centrale gedeelte en regionale gedeelte van de opleiding tot registerloods: Master in Maritime Piloting, alsmede de bijscholing en training van actieve registerloodsen. Het betreft hier uitsluitend de vergoedingen aan de studenten (voorheen: aspiranten) en de overige opleidingskosten. Uren van interne loodsendocenten (instructeurs) vormen reeds een onderdeel van de indirect productieve loodstaken en worden hier derhalve niet meer berekend. De uren van de studenten vormen verder geen onderdeel van de uren van loodsen zoals beschreven in paragraaf 6.1.1. 
B: Toerekening van kosten 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.2.1. 
Toerekening per regio 
Er wordt een splitsing gemaakt tussen regionale opleidingen en landelijke kosten. De direct aan een bepaalde regio toe te rekenen kosten worden direct aan die regio toegerekend. Voor de landelijke kosten en algemene kosten van de Stichting Stodel vindt toerekening plaats naar rato van het aantal loodsen van de betreffende regio t.o.v. het totaal aantal loodsen (ultimo jaar). 
Toerekening per zeehavengebied 

De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 

6. 2. 4 VERGOEDING VOOR VERMOGENSKOSTEN 

A: Bepaling en van de vermogenskosten 
Conform het bepaalde in artikel 2.9 lid 6 van het Besluit markttoezicht registerloodsen stelt de ACM bij besluit een methode vast waarop de berekening van de vermogenskosten is gebaseerd. Het hier bedoelde besluit is het zogenoemde "WACC-besluit". Het thans vigerende WACC-besluit is het besluit van de ACM van 30 juli 2019 waarin het WACC-percentage voor de jaren 2020 tot en met 2022 is vastgesteld op 4,6%. Het percentage dat geldt voor de looptijd van dit KTS 2023-2027, zal worden gebaseerd op een toekomstig door de ACM te nemen WACC besluit. 
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De WACC geeft het percentage rendement aan dat het Loodswezen mag behalen over de capital base, voor zover die betrekking heeft op de te verrichten diensten en taken als bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet. 
Het toegestane resultaat (voor vergoedingen aan voornoemde vermogensverschaffers en verschuldigde belastingen over het resultaat) wordt vervolgens bepaald door de WACC te vermenigvuldigen met de capital base. Dit product geeft het bedrag aan dat het Loodswezen mag verdienen ten behoeve van deze vermogensverschaffers en wordt ook wel de "EBIT" genoemd (Earnings Before Interest and Taxes). 
Uit dit resultaat dient het Loodswezen de vergoeding aan de verschaffers voor vreemd vermogen alsmede de vergoeding voor het ter beschikking gestelde eigen vermogen te voldoen, uitgaande van een pre-tax benadering (gezien de omstandigheid dat de belastingdruk ligt bij de verschaffers van het eigen vermogen). 
In formules: 

Capital base (in€) x WACC (in %) = vermogensvergoeding Vermogensvergoeding - rentelasten vreemd vermogen = vergoeding eigen vermogen 
Voor het bepalen van de schattingen bij het tariefvoorstel wordt uitgegaan van de vastgestelde WACC en de geschatte gemiddelde capital base (voorcalculatorisch) voor het betreffende jaar. De gemiddelde capital base wordt bepaald als het gemiddelde van de waarde aan het begin en het einde van het jaar waarvoor een tariefvoorstel wordt gedaan. 
Bepalen toegestane capital base: 
Op basis van het gevoerde overleg met de ACM over het eerste kostentoerekeningssysteem wordt de toegestane capitalbase als volgt bepaald: 

Post Bepaling toegestane capital Opmerking base 
Immateriële vaste activa Werkelijke waarde Exclusief goodwill 
Materiële vaste activa Werkelijke waarde Exclusief activa in aanbouw 
Financiële vaste activa Werkelijke waarde Exclusief rente derivaten 
Voorraad Werkelijke waarde 
Liquide middelen Genormeerd op 3% van de omzet gereguleerde taken 
Overige posten netto Genormeerd op 1 % van de omzet werkkapitaal (debiteuren, gereguleerde taken vorderingen, crediteuren, kortlopende schulden) 

Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt: 
Voor alle posten geldt dat bij het tariefvoorstel wordt uitgegaan van de geprognosticeerde gemiddelde waarde voor het betreffende jaar. Voor de posten waarbij de bepaling plaatsvindt volgens de werkelijke waarde worden alleen de posten meegenomen die betrekking hebben op de gereguleerde taken die onder het toezichtsysteem vallen. Indien er sprake is van posten met een gedeeld gebruik voor gereguleerde en niet gereguleerde taken worden voor de toerekening in eerste instantie de toerekening regels gevolgd die gelden voor de afschrijvingen; indien er niet wordt afgeschreven wordt de toerekeningsleutel gehanteerd die ook anderszins wordt gebruikt voor de kosten waarop dit betrekking heeft. 
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Voor de genormeerde posten vindt er automatisch een beperking plaats tot de posten die onder het toezichtsysteem vallen, omdat daarbij de omzet uit gereguleerde taken als maatstaf wordt genomen. Ten aanzien van (im)materiële vaste activa in aanbouw geldt dat deze niet worden meegenomen in de capital base, totdat zij in gebruik worden genomen. Rente tijdens de bouw wordt op basis van de verrichte betalingen van de bouwtermijn facturen en de kostenvoet voor vreemd vermogen zoals opgenomen in de vastgestelde WACC, aan de waarde van het betreffende vast actief toegevoegd tot het moment van ingebruikname en vormen een onderdeel van de kostprijs van het betreffende actief waarvoor het wordt opgenomen in de capital base en waarover vanaf de ingebruikname wordt afgeschreven. Opgemerkt wordt nog dat bij (im)materiële vaste activa die reeds in gebruik zijn genomen als het kostentoerekeningssysteem in werking treedt, geen correctie meer voor het verleden plaatsvindt. 
Bepalen WACC: 
Het percentage WACC dat in aanmerking wordt genomen is gebaseerd op het percentage zoals vastgesteld in het WACC besluit. 
Realisatie versus begroting: 
Aan het einde van het jaar wordt de werkelijk toegestane vermogensvergoeding bepaald (nacalculatorisch). Deze wordt volgens de al eerdergenoemde formule bepaald, te weten: 

Capital base (werkelijk) x vastgestelde WACC 
Een verschil tussen de werkelijke en de toegestane vermogensvergoeding (positief of negatief) leidt niet tot een verrekening over het afgesloten boekjaar. 
8: Toerekening van de vermogenskosten 
In principe hebben de vermogenskosten betrekking op de financiering van het totale Loodswezen. De capital base waarop de WACC van toepassing is, is het totaal van de activa (voor zover betrekking hebbende op de te verrichten diensten en taken als bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet minus vermogensbestanddelen waarvoor geen vergoeding verschuldigd is. Om te komen tot kosten en opbrengsten per regio en per zeehavengebied moet ook worden bepaald hoe de vermogensvergoeding wordt toegerekend. 
De vaartuigen en het onroerende zaken (inclusief pontons en installaties) vormen binnen de groep materiële vaste activa de grootste waarde. Bovendien verschilt de mate waarin regio's of zeehavengebieden daar gebruik van maken aanzienlijk. Vandaar dat er in het kostentoerekeningssysteem voor gekozen wordt deze specifiek toe te rekenen. Alle overige vermogensbestanddelen worden verder als één totaal post beschouwd en toegerekend. 
In onderstaande tabel is dit verder gemustreerd: 

Overzicht waarde (im)materiële vaste activa Waarde ultimo 2020 
in euro 1.000 

Terreinen en gebouwen (incl. kaden en steigers) 8.472 
Vaartuigen 87.619 
Overige materiële vaste activa 4.109 
Immateriële vaste activa 5.463 
Totaal 105.663 
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Toerekening vaartuigen 
De toerekening van de vermogenskosten van de vaartuigen geschiedt op dezelfde wijze als de wijze waarop de afschrijvingen van de vaartuigen worden toegerekend. Dit betreft: 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
Toerekening per zeehavengebied 
a: Loodsvaartuigen: 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale vermogenskosten van de loodsvaartuigen (inclusief reservevaartuigen) bepaald. Vervolgens worden deze kosten naar rato van het aantal dagen dat deze vaartuigen in elk zeehavengebied beschikbaar zijn geweest toegerekend. In Scheldemonden dient nog een verdeling tussen wetschepen en Scheldevaart plaats te vinden. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
b: SWA TH-tenders: 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale vermogenskosten van de SWATH-tenders (inclusief reservevaartuigen) bepaald. Vervolgens worden deze kosten naar rato van het aantal dagen dat deze vaartuigen in elk zeehavengebied beschikbaar zijn geweest toegerekend. In Scheldemonden dient nog een verdeling tussen wetschepen en Scheldevaart plaats te vinden. De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
c: Jetgedreven en stalen tenders 
De toerekening tussen de zeehavengebieden vindt als volgt plaats: 

Als eerste worden de totale vermogenskosten van de jetgedreven tenders bepaald. Per type vaartuig wordt het totaal van het aantal vaaruren per zeehavengebied bepaald. Daarna wordt een vast landelijk tarief per vaaruur bepaald en dat wordt aan elk zeehavengebied toegerekend naar rato van het aantal vaaruren (aantal vaaruren van het zeehavengebied x vast landelijk tarief per vaaruur). 
Toerekening onroerende zaken, pontons en installaties 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.3.1.1 onder B. 
Toerekening per regio 
a: objecten voor algemeen gebruik in een regio (bijvoorbeeld· regiokantoor}: 

Deze worden direct in de regio geadministreerd. 
b: objecten in gebruik voor één specifiek zeehavengebied (bijvoorbeeld een ponton, steiger of wachtruimte): 
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De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de kosten van de zeehavengebieden van de betreffende regio. 
c: objecten centraal ondersteunende diensten: 

De kosten die aan een regio worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de scheepsreizen van de betreffende regio (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). 
Toerekening per zeehavengebied 
a: objecten voor algemeen gebruik in een regio: 

De totale vermogenskosten worden per regio bepaald. Vervolgens wordt regionaal het aantal geloodste scheepsreizen bepaald. Daarna wordt op basis van deze gegevens een vast regionaal tarief per scheepsreis bepaald. De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het regionale tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
b: objecten in gebruik voor een specifiek zeehavengebied· 

De werkelijke vermogenskosten worden direct in het zeehavengebied geboekt. De toerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
c: objecten centraal ondersteunende diensten: 

De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend zijn de som van de toerekening aan de scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het vaste landelijke tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
Toerekening overige vermogenskosten 
De kosten worden gevormd door het percentage van de vastgestelde WACC te berekenen over de totale capital base, minus de posten waarover reeds eerder vermogenskosten zijn berekend (vaartuigen, onroerende zaken, pontons en installaties). 
Algemeen 
Zie de opmerking gemaakt onder algemeen bij paragraaf 6.3.1.1. onder B. 
Toerekening per regio 

De kosten die aan een regio worden toegerekend is de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van de betreffende regio (aantal reizen van de betreffende regio x het landelijke tarief per scheepsreis). 
Toerekening per zeehavengebied 

De kosten die aan een zeehavengebied worden toegerekend is de som van de toerekening aan de geloodste scheepsreizen van het betreffende zeehavengebied (aantal reizen van het betreffende zeehavengebied x het landelijke tarief per scheepsreis). De kostentoerekening aan de Scheldevaart vindt plaats conform de afspraken zoals neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2. De resterende kosten zijn de kosten van de wethavens. 
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6.2.5 FLD EN FLP 
Ten tijde van de introductie van de Wet markttoezicht registerloodsen in 2008 was er sprake van nog te financieren backservice vanwege FLO- en FLP-verplichtingen. In deze wet was als doelstelling opgenomen om deze backservice in de periode tot 2019 te financieren via een opslag op de tarieven. Inmiddels is de financiering van de FLO- en FLP-backservice via de opslag op de loodsgeldtarieven afgerond en is er zelfs sprake van een (beperkt) overschot. 
In 2019 heeft overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van lenW, de ACM en het Loodswezen over dit overschot. Hierin zijn voorstellen besproken over de te hanteren regels voor het terugvloeien van dit overschot via de toekomstige tarieven. Deze rekenregels zijn vervolgens door het ministerie van lenW, na voorafgaande consultatie met de sector, vastgesteld (brief IENW/BSK-2019/217461 dd. 21 oktober 2019). 
Voor FLP geldt dat alle FLP-uitkeringen aan voormalige registerloodsen geheel zijn afgerond. Het resterende FLP-saldo is overgedragen aan de Nederlandse Loodsencorporatie, die dit beheert. Voor FLO aan voormalige varende werknemers van Nederlands Loodswezen B.V. geldt dat er sprake is van een uitlopend bestand aan lopende uitkeringen. Het FLO-saldo blijft in beheer bij Nederlands Loodswezen B.V. totdat alle uitkeringen zijn voldaan en zal dan eveneens worden overgedragen aan de Nederlandse Loodsencorporatie. Gelden die t.g.v. de tarieven in enig jaar komen worden ten laste van het door de Nederlandse Loodsencorporatie beheerde saldo gebracht. 

A: Bepaling van de vrijval FL O/FLP 
Voor het bepalen van de via de tarieven te verwerken vrijval gelden de volgende (door het ministerie van lenW vastgestelde) rekenregels: 

BB 



 Hoofdregel zoals in 2019 
vastgesteld 

Nadere uitwerking van in de toe te passen rekenregel 

1 Alleen vrijval indien tariefmutatie > 
“de index”. 

 

Uitwerking van de hoofdregel: 

Het is logisch om hiervoor de gecombineerde index 70% CBS 
loonindex en 30% CBS prijsindex over de periode februari-
februari te nemen.  

 

Deze index sluit dan aan bij de kostenstructuur en ook bij de 
index die in de gewijzigde Loodsenwet wordt gehanteerd voor de 
alternatieve tariefberekening volgens art. 27ca van de 
Loodsenwet.  

 

Verwerking in het KTS 2023-2027: 

In dit KTS wordt voor de index die bepalend voor de vraag is of er 
een vrijval moet plaatsvinden, uitgegaan van 70% CBS  
loonindex en 30% CBS prijsindex over de periode februari-
februari. 

2 Vrijval per procentpunt 
tariefmutatie is € 800.000; deze 
wordt bij tussenliggende 
percentages pro rato berekend.  

De maximale vrijval is € 1.600.000 
per jaar (bij 2,0% procentpunt). 

Uitwerking van de hoofdregel: 

 Indien de tariefmutatie onder de bij punt 1 genoemde index 
ligt is er geen vrijval FLO/FLP. 

 Indien de tariefmutatie op of boven de bij punt 1 genoemde 
index plus 2 procentpunt ligt, is de vrijval maximaal zoals 
hieronder beschreven. 

 Indien de tariefmutatie boven de bij punt 1 genoemde index 
ligt en de tariefmutatie minder dan 2 procentpunt is, wordt de 
vrijval pro rato berekend. 

 

Bij de verdere invulling is onderkend dat het de voorkeur heeft de 
vrijval niet te bepalen als vast bedrag, maar als een percentage 
van de omzet loodsgeldtarieven over dezelfde grondslag die ook 
wordt gehanteerd voor de berekening van de tariefmutatie van de 
loodsgeldtarieven (S-, T-, A- minus frequentiekorting) plus 
loodsvergoedingen (excl. heli). De voordelen hiervan zijn: 

 Voor de afnemers is direct inzichtelijk wel effect de vrijval 
FLO-FLP op de tariefmutatie heeft; 

 Door zowel voor- als nacalculatorisch uit te gaan van een 
percentage van de omzet, is de werkelijke uitputting van het 
fonds altijd gekoppeld aan de werkelijk gerealiseerde omzet; 
en 

 Deze werkwijze is daarmee feitelijk het spiegelbeeld van de 
wijze waarop het fonds is opgebouwd (destijds een opslag 
op de werkelijke loodsgeldomzet). 

 

Het genoemde bedrag van € 1.600.000 in 2019 komt overeen 
met circa 1,0% tariefmutatie.  

 

Verwerking in het KTS 2023-2027: 

In dit KTS wordt uitgegaan van een vrijval van 0,5 procent per 
procentpunt tariefmutatie, tot een maximum van 1,0% per jaar. 
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3 Indien de vrijval uit het fonds daalt 
t.o.v. het voorgaande jaar, wordt het 
verschil voor 50% als extra vrijval 
opgenomen, om zo fluctuaties in de 
tarieven veroorzaakt door de vrijval 
zelf, tijdens de looptijd tegen te 
gaan.  

Uitwerking van de hoofdregel: 

Indien de vrijval uit het fonds daalt t.o.v. het voorgaande jaar, 
wordt het verschil t.o.v. het voorgaande jaar voor 50% als extra 
vrijval opgenomen.  

Daarbij is, n.a.v. de gehouden consultatie in 2019, een extra 
rekenregel toegevoegd, namelijk dat deze vrijval er niet toe mag 
leiden dat de tariefmutatie van positief naar negatief omslaat. In 
dat geval zal de vrijval worden beperkt tot het bedrag waarmee 
de tariefmutatie nihil wordt. 

 

Verwerking in het KTS 2023-2027: 

In dit KTS wordt, indien de vrijval uit het fonds daalt t.o.v. het 
voorgaande jaar, uitgegaan van een extra vrijval van 50% van de 
vrijval in het voorgaande jaar, waarbij deze extra vrijval er 
maximaal toe mag leiden dat de tariefmutatie nihil wordt. 

4 Indien het fonds tegen het einde van 
de looptijd een omvang van  
€ 1.600.000 heeft valt dit in twee 
jaar vrij. 

Uitwerking van de hoofdregel: 

Indien het fonds voor het tariefvoorstel 2030 een waarde heeft 
van € 1.600.000 of minder valt het fonds in twee jaar vrij. 

Indien het fonds vanaf het tariefvoorstel 2030 een omvang heeft 
boven € 1.600.000 valt het saldo vrij in tranches van 1% 
tariefmutatie per jaar, rekening houdend met een zachte landing. 

 

Verwerking in het KTS 2023-2027: 

Alleen het eerste deel van de uitwerking van deze hoofdregel is 
relevant is binnen de periode van het KTS 2023-2027. Indien het 
fonds gedurende het KTS 2023-2027 een saldo heeft van  
€ 1.600.000 of minder, valt het fonds in twee jaar vrij. 
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8: Toerekening van de vrijval FLOIFLP 
Aangezien de vrijval FLO/FLP wordt verwerkt als percentage korting op de tarieven, vindt de toerekening van de vrijval FLO/FLP naar zeehavengebied plaats op basis van de omzetbasis waarover de vrijval wordt berekend. 
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7 BEPALING VAN DE STANDAARD KOSTPRIJS 
VOOR DE OVERIGE GEREGULEERDE DIENSTEN 

Bij de introductie van de Wet markttoezicht registerloodsen in 2008 was het de bedoeling dat de destijds vigerende loodsgeldtariefstructuur op termijn zou worden vervangen door tarieven, gebaseerd op de berekende kosten (standaard kostprijs) per individuele scheepsreizen. Gedachte was dat dit een groeipad zou zijn, met als eerste stap kostendekkende tarieven per zeehavengebied en dat de tarieven daarna verder zouden worden aangepast naar kostendekkende tarieven per individuele scheepsreis. Na het besluit van de toenmalige minister van lenM om af te zien van marktwerking in 2009 en de adviezen van de Werkgroep Tariefstructuur Loodsdienst 2 {WTL 2) is per 1 januari 2014 een nieuwe landelijke loodsgeldtariefstructuur, bekend onder de naam NTL, van kracht geworden. Hierin is het draagkracht principe, kleinere schepen betalen minder dan grote schepen, gehandhaafd. De nieuwe tariefstructuur geldt als eindsituatie op het punt van tariefhervormingen en afbouw kruissubsidie. Dit betekent dat er thans sprake is van een eindsituatie waarbij alleen op landelijk niveau een macro evenwicht tussen kosten en opbrengsten bestaat. 
Dit is ook als zodanig verwoord in artikel 27c lid 3 van de Loodsenwet, dat bepaalt dat voor als uitgangspunt dat de loodsgeldtarieven geldt dat ze voor het geheel kosten georiënteerd zijn. De tot en met 2021 in dit artikel 27c lid 3 onder b opgenomen bepaling "bij een voorstel voor een gedifferentieerde aanpassing van de tarieven per zeehavengebied wordt een bijdrage geleverd aan een meer kosten georiënteerd tarief per individueel schip" met de ingang van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen vervallen. Hiermee in lijn is ook de eerdere verplichting in artikel 2.10 van het Besluit markttoezicht registerloodsen om inzicht te geven in de kosten voor de onderscheiden klassen van schepen. 
Vanwege het vervallen hiervan heeft het KTS 2023-2027 daarmee geen functie meer om ook een kostprijs per individuele scheepsreis te bepalen en beperkt het zich tot de wijze waarop de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet, in de (macro) tarieven worden doorberekend en de wijze waarop deze kosten worden toegerekend aan de regio's en zeehavengebieden. De toerekening aan de zeehavengebieden geschiedt uitsluitend om inzicht te bieden in de opbrengsten en kosten per regio en per zeehavengebied. 
De in het vorige KTS nog opgenomen uitwerking van het toerekenen van kosten aan individuele scheepsreizen is met ingang van dit KTS 2023-2027 niet meer opgenomen. 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de kostprijzen van andere gereguleerde taken en diensten, waarvoor de verplichting geldt dat deze voor elke afzonderlijke dienst kosten georiënteerd dienen te zijn, worden bepaald. 
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7.1 BEPALING VAN DE STANDAARD KOSTPRIJS VOOR OVERIGE 
DIENSTEN 

De overige diensten bestaan uit vervoer van pakjes en personen, het opleiden van verklaring houders en het verstrekken van uittreksel uit de diverse registers. De omvang van deze activiteiten is zeer beperkt: 
Activiteit Opbrengst 2020 in euro (in€ 1.000) 
Doorbelaste huur- en huisvestingskosten 17 
Externe loodsuren 312 
Overige opbrengsten 35 
Subtotaal 364 
Doorberekening personeel, huisvesting en ICT 18 
Opbrengst vervoer personen en goederen 23 
Totaal 405 

Hieruit blijkt dat de opbrengst voor de overige diensten met circa € 0,4 miljoen dus zeer beperkt is (circa 0,3%) op de totale omzet van het Loodswezen. 
Bij de overige diensten en taken wordt een onderscheid gemaakt tussen de diensten en taken die wettelijk gereguleerd zijn en diensten en taken waarvoor dat niet geval is, maar die binnen de keuze die het Besluit markttoezicht registerloodsen biedt (minder dan 1 % van de omzet) worden toegerekend aan de diensten of taken als bedoeld in artikel 27a van de Loodsenwet. In dat laatste geval worden ook de opbrengsten van die andere diensten of taken aan de wettelijk gereguleerde diensten of taken toegerekend. 
7. 1 . 1 WETTELIJKE GEREGULEERDE DIENSTEN EN TAKEN 

7. 1 . 1 . 1 WETTELIJKE TAAK BIJ HET OPLEIDEN VAN VERKLARINGH □ UDERS 

Op grond van artikel 13, eerste lid onderdeel b van de Loodsenwet jo. artikel 10, tweede lid, onderdeel b van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 10 van het Besluit verklaring houders Scheepvaartverkeerswet, is het opleiden van verklaringhouders een publiekrechtelijke taak voortkomend conform artikel 27a van de Loodsenwet. Deze taak bestaat uit een introductiemodule en het afnemen van de examens. De introductiemodule is opgebouwd uit lesmateriaal, een introductiedag en voorbereiding van lessen en examens Voor de introductiedag en het afnemen van examens van verklaringhouders worden één of meerdere registerloodsen ingezet. In voorbereiding op de theoretische examens (module 1, 2 en 4) vinden er afhankelijk van de gestelde eisen door de vaarwegbeheerder een aantal instructiereizen (module 3) plaats. Na het behalen van de theoretische examens, (module 1, 2 en 4) vinden er afhankelijk van de gestelde eisen door de vaarwegbeheerder aansluitend een aantal examenreizen (module 5) plaats. Deze scheepsreizen worden gefactureerd als reguliere geloodste scheepsreis; de uren van de loodsen worden ook behandeld als uren voor de reguliere reizen. 
Ter vervanging van het oude PEC (Pilot Exemption Regime) regime is in januari 2021 is in alle zeehavens van Nederland m.u.v. de haven gelegen aan de Westerschelde Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) ingegaan, zijn er nieuwe eisen gesteld en vindt er meer differentiatie plaats in verklaringhouders. Onder LNS wordt er onderscheid gemaakt tussen vier PEG-regimes (A, B, C of D). De opleidings- en frequentie-eis per regime hangt af van het risicoprofiel van het schip en het vaargebied. Het risicoprofiel van het schip hangt in de meeste gevallen samen met de lengte van het schip (de LOA). Naarmate het schip een hoger risicoprofiel heeft stijgt de opleidings- en frequentieeis die bij de PEC's horen. De eisen die onder de oude PEG-regelgeving golden waren vrijwel gelijk 
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aan de opleidingscriteria voor de PEC's (PEC B-C en D, met 5 modules) onder LNS. Daarnaast is er een PEC A en een PEC "Kleine zeeschepen" elk met 2 opleidingsmodules (1 en 2). 
De kostprijs is berekend op basis van de verwachte tijdsbesteding voor de verschillende modules. Om van vaste tarieven uit te kunnen gaan, zijn de berekende tarieven gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 8 cursisten per opleidingsmoment. Dit aantal sluit aan bij het gemiddeld aantal examenkandidaten in de jaren 2018 en 2019 in de regio Rijnmond. Het aantal deelnemers dat een opleiding is gestart in Rijnmond lag in deze jaren iets hoger, maar niet iedere deelnemer heeft het volledige traject afgerond. In de regio IJmond ligt het gemiddeld aantal deelnemers lager dan 8 en in de regio Noord is het aantal deelnemers nog lager. Nu de door Covid opgelegde reisbeperkingen langzaam weer versoepelen is het aannemelijk dat een landelijk gemiddelde van 8 een redelijke aanname is voor het berekenen van de tarieven. Indien er een structurele wijziging blijkt te zijn van het aantal cursisten zal de kostprijsberekening hierop worden aangepast. Deze uren worden verwerkt als indirecte loodstaken tegen het uurtarief van de indirect productieve loodstaken. Ter dekking van de indirecte kosten vindt een opslag plaats. Het percentage wordt jaarlijks bepaald door de som van de overige regionale en overige landelijke kosten alsmede de overige vermogenskosten uit te drukken als percentage van de totale toerekenbare kosten. De inzet van gecommitteerden verloopt via het ministerie van lenW en brengt thans geen kosten voor het Loodswezen met zich mee. Mocht dit in toekomstige wetgeving wijzigen dan worden deze kosten aan de hier beschreven wettelijke taak toegerekend. 
7. 1. 1. 2 UITTREKSEL UIT HET L00DSENREGISTER 

Het uittreksel van een inschrijving van een registerloods wordt opgevraagd vanuit het loodsenregister van de NLc. Het beheer van het loodsenregister vindt plaats door de NLc en is vastgelegd in het systeem LOGE. Daar dit een openbaar register kan men een uittreksel registerloods opvragen. In feite zijn hier nagenoeg alleen administratieve kosten aan verbonden. Bij aanvraag van een uittreksel registerloods worden de NAW-gegevens van de verzoekende partij vastgelegd. De medewerker van de NLc draait op verzoek van de belanghebbende een overzicht uit het register uit. De financiële administratie wordt vervolgens verzocht om een factuur te maken. Hier is hooguit een kwartier mee gemoeid. De kostprijs op het kostenniveau 2022 bedraagt dan € 15,00 rekening houdend met de betreffende personeelsleden geldende uurtarieven, inclusief de opslag voor socialeen pensioenlasten. 
7. 1. 1. 3 UITTREKSEL REGISTER KLEINE ZEESCHEPEN 

De Nederlandse Loodsencorporatie is wettelijk verplicht het register kleine zeeschepen bij te houden. Schepen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen zich in dit register laten inschrijven. Voor schepen die in het register zijn ingeschreven geldt een lichter regime voor het verkrijgen van een vrijstelling van loodsplicht. Het is mogelijk een uittreksel uit dit register op te vragen. De medewerker van de NLc draait op verzoek van de belanghebbende een overzicht uit het register uit. De financiële administratie wordt vervolgens verzocht om een factuur te maken. Hier is hooguit een kwartier mee gemoeid. De kostprijs op kostenniveau 2022 bedraagt dan € 15,00 rekening houdend met de betreffende personeelsleden geldende uurtarieven, inclusief de opslag voor sociale- en pensioen lasten. 
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het tarief voor een afschrift uit het register kleine zeeschepen vanaf 2009 nihil is, omdat artikel 9 van de Regeling markttoezicht registerloodsen bepaalt dat afschriften uit het register kleine zeeschepen in kosteloos verstrekt moeten worden. 
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7. 1 . 2 OVERIGE WETTELIJK NIET GEREGULEERDE DIENSTEN EN TAKEN 
(VALLENDE ONDER DE BAGATELBEPALING) 

7. 1. 2. 1 VERVOER VAN PERSONEN EN GOEDEREN 

Soms wordt aan het Loodswezen gevraagd of er bij het beloodsen of afhalen van loodsen ook een persoon of pakketje met de tender mee aan boord of van boord kan worden gehaald. Te denken is daarbij aan bepaalde onderdelen voor apparatuur aan boord, medicijnen of het vervoer van technici om storingen in apparatuur aan boord te verhelpen. Dit is geen zelfstandige activiteit en meer een service naar de scheepvaart. Voor vervoer personen en goederen wordt de volgende kostprijsberekening gehanteerd. Het vervoer van personen en goederen kent twee mogelijkheden: 
a) er is sprake van een extra reis met een vaartuig van het Loodswezen (waarbij geen de- of embarkatie van registerloodsen wordt verricht) óf b) er is sprake van een 'dienstreis', waarbij de- of embarkatie van één of meerdere registerloodsen plaatsvindt en daarbij vervoer van personen en/of goederen wordt verricht. 
In de regel vindt het vervoer van personen en goederen plaats per tender vanaf de steiger/ligplaats van de tender tot de kruispost. Het vervoer kan per jetgedreven tender of SWATH-tender plaatsvinden. In de meeste gevallen vindt vervoer plaats per jetgedreven tender (er bestaat geen keuzemogelijkheid). Per zeehavengebied is bepaald wat de benodigde reistijd is tot de kruispost/dan wel redegebied (Vlissingen). 
In artikel 2.5 van het Besluit markttoezicht registerloodsen is opgenomen dat indien de inkomsten uit andere diensten of taken dan bedoeld in artikel 27a van de wet, minder bedragen dan 1 % van de totale inkomsten en de kosten van die andere diensten of taken de inkomsten niet overtreffen, de kosten gemoeid met deze diensten of taken kunnen worden toegerekend aan de diensten of taken als bedoeld in artikel 27a van de wet. In dat geval dienen de opbrengsten van die andere diensten of taken ook aan de desbetreffende diensten of taken toegerekend. 
In het gevoerde overleg met de ACM over het op 27 februari 2008 ingediende kostentoerekeningssysteem is de vraag aan de orde geweest op welke wijze het begrip "kosten gemoeid met deze diensten of taken" moest worden uitgelegd. Hieruit is naar voren gekomen dat indien er sprake is van incidenteel medegebruik dat er dan kan worden aangesloten bij de "meerkosten" die voor deze diensten of taken worden gemaakt. Er wordt derhalve geen toeslag voor indirecte kosten toegerekend. 
Op basis hiervan wordt de kostprijs per zeehavengebied per reis bepaald door de volgende regel: 
Kostprijs extra reis: (tijdsduur in uren enkele reis) * 2 (heen en terugreis) * variabele kosten tender per uur (onderhoudskosten + brandstof)+ loonkosten bemanning per uur. 
Kostprijs tijdens een dienstreis (in combinatie met een beloodsing) = nagenoeg nihil. 
Opgemerkt wordt nog dat het hier zuiver om de kostprijsberekening gaat en dat dit los staat van de tarieven die in rekening worden gebracht. 
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15 Het betrof uitsluitend de personeels- en salarisadministratie van de personeelsleden van het pensioenbureau en niet de 
pensioenuitkeringen/deelnemersadministratie. 
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7. 1 .2.2 AFSCHRIFT LDODSVERKLARING 

Indien zich tijdens de geloodste scheepsreis bijzonderheden voordoen kan door de loods een loodsverklaring worden ingevuld. In bepaalde situaties kan door derden een afschrift van deze verklaring worden opgevraagd. In feite zijn hier nagenoeg alleen administratieve kosten aan verbonden. Een medewerker maakt dan een kopie van de verklaring en zend die toe. Hier is hooguit een kwartier mee gemoeid. De kostprijs op het kostenniveau 2022 bedraagt € 15,00 rekening houdend met de betreffende personeelsleden geldende uurtarieven, inclusief de opslag voor socialeen pensioenlasten. 
7. 1 .2.3 ICT-ONDERSTEUNING EN HUISVESTING PENSIOENFONDS 

In het verleden werd de financiële en personeels- en salarisadministratie15 van de pensioenfondsen voor loodsen (BPL) en personeelsleden van Nederlands Loodswezen B.V. (SPL) door Nederlands Loodswezen B.V. gevoerd. Pensioenfonds BPL heeft haar financiële administratie inmiddels samen met de pensioen administratie bij een derde uitbesteed en pensioenfonds SPL is inmiddels geliquideerd. 
De werkzaamheden bestaan thans nog uit ICT-ondersteuning en het ter beschikking stellen van kantoor- en vergaderruimte. 
De kosten die worden doorbelast worden gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding die gemoeid is met de ICT-ondersteuning en het aandeel in de kantoor- en huisvestingskosten naar rato van het aantal vierkante meters dat in gebruik is. 
In artikel 2.5 van het Besluit markttoezicht registerloodsen is opgenomen dat indien de inkomsten uit andere diensten of taken dan bedoeld in artikel 27a van de wet, minder bedragen dan 1 % van de totale inkomsten en de kosten van die andere diensten of taken de inkomsten niet overtreffen. de kosten gemoeid met deze diensten of taken kunnen worden toegerekend aan de diensten of taken als bedoeld in artikel 27a van de wet. In dat geval dienen de opbrengsten van die andere diensten of taken ook aan de desbetreffende diensten of taken toegerekend. 
In het gevoerde overleg met de ACM over het op 27 februari 2008 ingediende kostentoerekeningssysteem is de vraag aan de orde geweest op welke wijze het begrip "kosten gemoeid met deze diensten of taken" moest worden uitgelegd. Hieruit is naar voren gekomen dat indien er sprake is van incidenteel medegebruik dat er dan kan worden aangesloten bij de "meerkosten" die voor deze diensten of taken worden gemaakt. Er wordt derhalve geen toeslag voor indirecte kosten toegerekend. 
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B DE BEREKENING VAN DE TARIEFMUTATIE 
Bij de invoering van het tarieftoezicht door de ACM in 2008 via de Wet markttoezicht registerloodsen 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 reizen 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 en de laagste van de twee tariefmutaties moet worden verwerkt in de loodsgeldtarieven. 
Deze eis geldt alleen voor de loodsgeldtarieven; voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven geldt dat deze op basis van een cost-plus berekening tot stand komt, waarbij bovendien de aanvullende eis geldt dat elk afzonderlijk tarief kosten georiënteerd moet zijn. De berekening van de kostprijzen van de diensten en taken die vallen onder andere tarieven dan loodsgeldtarieven is beschreven in hoofdstuk 7. 
In dit hoofdstuk wordt de wijze beschreven waarop de tariefmutatie op basis van art. 27c (cost-plus) en de alternatieve berekening met de efficiencykorting op basis van art. 27 ca (price-cap) wordt berekend. 
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8. 1 BEREKENING TARIEFMUTATIE ART. 27c VAN DE L□DDSENWET 
{COST-PLUS) 

B. 1. 1 BEPALING BEDRAG DAT IN DE TARIEVEN WORDT DOORBEREKEND De regels die gelden voor de reguliere tariefmutatie op basis van de cost-plus berekening zijn opgenomen in artikel 27c van de Loodsenwet. Deze berekening die hiervoor wordt gemaakt is, behoudens het feit dat de wijze waarop de arbeidsvergoeding wordt berekend is gewijzigd door de invoering van de nieuwe integrale uurtarieven, ongewijzigd t.o.v. de berekening zoals die sinds 2009 wordt gemaakt in de jaarlijkse tariefvoorstellen. 
Totale kosten Nederlands Loodswezen 

Kostentoerekening aan de Scheldevaart 

Totale kosten Nederlandse zeehavens 

Opbrengst niet wettelijke taken 

Kosten te dekken uit wettelijke taken 

Kosten te dekken uit loodsgeldtarieven 

Eis BMR art 2.5: omzet <1 % omzet wettelijke taken 
Doorbelasting Overige Externe loodsuren - huur- en adm. -kosten opbrengsten 

Eis LW art. 27c, lid 1 O; elk afzonderlijk tarief kostengeorienteerd 

---+----, Tarief examinering verklaring houders Tarief EU-verklaring registerloods Tarief afschrift loodsen register 

Eis LW art. 27c, lid 3: loodsgeldtarieven voor het geheel kostengeoriënteerd 
Loodsgeldtarieven S-, T- en A-tarief, Freq. korting 

Tarieven loodsvergoedingen inclusief heli Betalingskorting 

Het eerste deel van de berekening betreft het bepalen van het bedrag van de kosten die uit de opbrengst loodsgeldtarieven moeten worden gedekt. 
1. De berekening start met de totale kosten van het Nederlands Loodswezen. Hierop komen in mindering de kosten die worden toegerekend aan de Scheldevaart. De toerekening aan de Scheldevaart is beschreven in hoofdstuk 5.2. Hierna resteren de kosten voor de diensten en taken aan de Nederlandse zeehavens. 
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2. Op deze kosten komen in mindering de opbrengsten van de niet wettelijke taken. Zoals opgenomen in artikel 2.5 van het BMR mag voor taken die niet onder de wettelijke taken vallen, indien wordt voldaan aan de eis dat de omvang minder is 1 % van de omzet van de wettelijke taken, de keuze worden gemaakt de kosten mee te nemen in de kosten van de gereguleerde taken en de daarmee behaalde omzet in mindering te brengen op de kosten van de wettelijke taken. 3. Hierna resteren de kosten die moeten worden gedekt uit de wettelijke taken. 4. Hierop komen in mindering de opbrengsten van de andere diensten en taken dan de loodsdienst. Deze worden verwerkt in het tariefvoorstel voor de andere tarieven dan loodsgeldtarieven. Het betreft het tarief voor examinering verklaringhouders, het tarief EU-verklaring registerloods en het tarief voor het afschrift uit het loodsenregister. 5. De kosten die na deze stap resteren moeten worden gedekt uit de loodsgeldtarieven. Om de bijbehorende tariefmutatie te kunnen berekenen wordt er een onderscheid gemaakt tussen tarieven waarop de index van de loodsgeldtarieven van toepassing is en tarieven die op een andere wijze worden geïndexeerd. Voor de bepaling van de tariefmutatie van de loodsgeldtarieven wordt de omzet voor tariefmutatie berekend op basis van het geraamde aantal reizen maal de tarieven van het lopende jaar plus de geraamde omzet van de tarieven die op andere wijzen worden geïndexeerd (na indexatie) voor het komende jaar. Het vervolgens bestaande verschil met de te dekken kosten wordt gedekt uit de tariefmutatie loodsgeldtarieven (positief of negatief). De ACM dient op basis van deze berekening de tarieven vast te stellen voor de loodsgelden (S-, T- en A-tarief, de frequentiekorting, alsmede de loodsvergoedingen (heli en andere loodsvergoedingen) en de op de loodsgelden betrekking hebbende betalingskorting. 
Bij de loodsvergoedingen werd tot en met het Tariefvoorstel 2022 een onderscheid gemaakt tussen het heliforfait en overige loodsvergoedingen. Het heliforfait werd geïndexeerd met de CBS-index personenvervoer over de weg (categorie 73200) en de andere loodsvergoedingen werden geïndexeerd met dezelfde index als de loodsgeldtarieven. Deze wijze van indexeren van het heliforfait heeft een historisch grondslag. 
De huidige (NTL) tariefstructuur is ingevoerd in 2014. Tot en met 2013 kende de tariefstructuur een aantal vervoersvergoedingen die allen met de CBS-index personenvervoer over de weg werden geïndexeerd, te weten de toenmalige regionale taxiforfaits en de heliforfaits voor rendez-vous reizen, LNG-schepen en kruispost beloodsingen. Met de invoering van de NTL-tariefstructuur in 2014 zijn de meeste afzonderlijke vergoedingen vervallen. De taxiforfaits zijn onderdeel geworden van alle Starieven en het aparte heliforfait voor rendez-vous reizen is toegevoegd aan het S-rendez-vous tarief. Bij de inzet van een heli op verzoek van het Loodswezen (bij stormbeloodsing) wordt geen aparte helitoeslag in rekening gebracht en worden de kosten gedekt uit de reguliere loodsgeldtarieven. De afzonderlijke helitoeslag wordt thans alleen in rekening gebracht indien de heli wordt gebruikt op specifiek verzoek van de kapitein. Dit tarief is bij de invoering van de NTL ongewijzigd meegenomen en ook de indexering daarvan heeft sindsdien plaatsgevonden met de tot en met 2013 toegepaste CBS-index personenvervoer over de weg. 
In dit nieuwe KTS 2023-2027 is als uitgangspunt genomen dat de helitoeslagen met hetzelfde percentage gemuteerd worden als de loodsgeldtarieven omdat: 

Het logischer is om alle loodsgelden en loodsvergoedingen met dezelfde index aan te passen i.p.v. een onderscheid te maken tussen de indexering van de afzonderlijke helitarieven en de helitarieven die feitelijk in de S-tarieven zijn inbegrepen. De index personenvervoer over de weg geen logische index is, nu deze alleen nog voor de helivergoeding wordt gebruikt. De (thans aparte) helivergoeding dan ook integraal onderdeel is van de loodsgeldtarieven die in de alternatieve berekening o.g.v. artikel 27ca worden berekend, waardoor hiervoor geen eventuele correctie hoeft te worden gemaakt in die berekening. 
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B. 1 .2 STAPPEN BEREKENING TARIEFMUTATIE CONFORM ART. 27C VAN DE 
L□□ DSENWET In onderstaand overzicht zijn de stappen die worden doorlopen bij het berekenen van de tariefmutatie op basis van de cost-plus methodiek conform artikel 27c van de Loodsenwet opgenomen. 

Loodsgeldtarieven S-, T-, A-taief / FQ 
Tarief l~endjaar 

1 X 

Loodsvergoedingen inclusief heli 
Tariefl~endjaar 

Afzonderlijk te indexeren tarieven 

Overige opbrengsten 
Tarief l~end jaar 

1 

Betalingskc,ting 
Tarief l~endjaar 

1 ••••••• . - ... 

Aanpassing tarief naar komend jaar Aanpassing tarief naar komend jaar 

Omzet voor het komende jaar, exclu4ief tariefmutatie van de loodsgeldtarieven en loodsvergoedingen 

Op omzet te corrigeren verrekeningen oude jaren 

Opbrengst te dekken uit de loodsgeldtarieven komend jaar 

.,., 
Kosten te dekken Bepalen tariefmutatie loodsgeldtarieven, waarmee de u~ - -"- - - - - - - - '"'- - - - - ► opbrengst gelijk we<dt aan de te dekken kosten uit de loodsgeldtarieven loodsgeldtarieven 

• Loodsgeldtarieven S-, T-, A-taief/FQ Tarief komend jaar Art 27ca-eff korting 

• Loodsvergoedingen inclusief heli Tarief komend jaar Art 27ca-eff korting 

1 

Va-rekening FLO-FLP 
Art. 27 c. lid 7, k 
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De stappen die in de cost-plus tariefberekening worden doorlopen zijn als volgt: 
1. De berekening start met de tarieven van het lopende jaar. 2. Op basis van het geraamde activiteitenniveau voor het komende jaar wordt er een berekening gemaakt van de geraamde omzet voor het komende jaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: a. De loodsgeldtarieven voor het S-, T-, en A-tarief en de daarop betrekking hebbende frequentiekorting; b. De loodsvergoedingen inclusief heli; c. De op de loodsgeldtarieven betrekking hebbende betalingskorting vanwege automatische incasso. 3. Voor de onder 2a en 2b genoemde posten wordt de raming gemaakt o.b.v. van de tarieven van het lopende jaar waarop uiteindelijk de berekende tariefmutatie cost-plus worden toegepast. Voor de onder 2c genoemde post wordt een inschatting gemaakt van de korting voor het komende jaar op basis van het percentage dat in het tariefvoorstel voor het komende jaar wordt voorgesteld (in de praktijk meestal ongewijzigd). 4. Dit geeft als uitkomst de omzet voor het komende jaar, doch exclusief de tariefmutatie van de loodsgeldtarieven en loodsvergoedingen (inclusief heli). 5. In het cost-plus system moeten de geraamde opbrengsten gelijk zijn aan de geraamde kosten die uit de loodsgeldtarieven gedekt moeten worden. Naast de in de tarieven de dekken kosten, zijn er ook andere posten die in de tariefberekening een rol spelen. 6. De eerste groep waarmee nog rekening moet worden gehouden zijn de verrekeningen uit oude jaren: a. Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. Aangezien het verschil pas na afloop van een boekjaar bekend is, wordt deze verwerkt in het eerstvolgende tariefvoorstel; b. Artikel 27c, lid 8, van de Loodsenwet bepaalt dat indien een besluit ter vaststelling van de loodsgeldtarieven is of wordt herzien, het eerstvolgende in te dienen voorstel, een verrekening bevat van het verschil in omzet tussen de tarieven die in rekening zijn gebracht op basis van het eerdere tariefbesluit en de tarieven in het laatstelijk vastgestelde tariefbesluit; c. Naast deze wettelijk bepaalde verrekeningen kunnen er nog andere posten zijn die tot een verrekening leiden. In het verleden is op initiatief van het Loodswezen een extra tegemoetkoming verrekend die van een derde voor de heli werd verkregen. Ook is met de ACM afgesproken dat een afwijking tussen de in het (bijgestelde) tariefvoorstel verwerkte kostenverrekening loodsdiensten en de verwerkte kostenverrekening loodsdiensten in het definitieve Tariefmutatievoorstel voor de Scheldevaart, verrekend zal worden in het eerstvolgende tariefvoorstel (achtergrond hiervan is dat deze verschillen met name ontstaan door investeringen in beloodsingsmiddelen en voor investeringen in het Nederlandse tariefsysteem een verrekening plaatsvindt). Zie hiervoor ook de beschrijving in hoofdstuk 8.4.3. 7. De onder punt 6 genoemde verrekeningen leiden tot een bedrag aan terug te betalen of te ontvangen opbrengsten, waarmee rekening gehouden dient te worden in de berekening van de tariefmutatie. 8. De laatste categorie waarmee rekening gehouden dient te worden, zijn aanpassingen in de structuur van de tarieven of de frequentiekorting. Zo zijn er de afgelopen jaren wijzigingen in de verhoudingen tussen het S- en T-tarief en de tabellen voor de frequentiekorting doorgevoerd. Indien deze wijzigingen macro niet budgettair neutraal zijn beïnvloeden die de macro opbrengst en dient het effect daarvan via de tariefmutatie gecorrigeerd te worden (plus of min) om tot de juiste geraamde opbrengsten te komen waarmee de geraamde kosten gedekt worden. 9. Voorts moet rekening gehouden worden met de bepaling in artikel 27c, lid 7, k, van de Loodsenwet, die bepaalt dat het overschot als gevolg van de te veel gedane stortingen voor FLO en FLP moet worden verrekend; 
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Tot slot wordt nog opgemerkt dat in de cost-plus berekening posten vanwege bijzondere omstandigheden worden verwerkt op basis van de ontwikkelingen zoals ze van toepassing zullen zijn in het komende jaar. Als er (op dat moment) sprake is van bijzondere omstandigheden zullen deze -conform het bepaalde in de toelichting van het BMR - worden benoemd in de cost-plus berekening, zodat duidelijk is op welke wijze deze in de cost-plus berekening zijn verwerkt en zodat de vergelijking kan worden gemaakt met de wijze waarop deze in de price-cap berekening zijn verwerkt. 

8.2 BEREKENING TARIEFMUTATIE ART. 27CA VAN DE 
L□□DSENWET {ALTERNATIEF) 

8.2. 1 BEPALING BEDRAG DAT IN DE TARIEVEN WORDT DOORBEREKEND Aangezien de alternatieve berekening zoals deze is opgenomen in artikel 27ca van de Loodsenwet wordt gebaseerd op het tarief van het voorgaande jaar, is er sprake van een "normatief" tarief (pricecap), waarbij geen sprake meer is van een directe koppeling met de onderliggende kosten van het Loodswezen voor het komende jaar, behoudens wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. 
Omdat deze berekening er uiteindelijk toe moet leiden om de keuze te maken welke tariefberekening leidend is voor de feitelijke tariefmutatie, zullen in deze berekening wel bepaalde elementen uit de tariefberekening op grond van de cost-plus berekening moeten worden betrokken. 
Zoals al in hoofdstuk 8.1.2 aangegeven zullen in de cost-plus berekening o.g.v. art. 27c van de Loodsenwet, posten vanwege bijzondere omstandigheden worden verwerkt op basis van de ontwikkelingen zoals ze van toepassing zullen zijn in het komende jaar en zullen deze worden benoemd. 
Omdat de alternatieve price-cap berekening o.g.v. art. 27ca van de Loodsenwet is gebaseerd op de tarieven van het lopende jaar zijn daarin posten vanwege bijzondere omstandigheden voor het komende jaar nog niet verwerkt. Aangezien deze alternatieve berekening niet op zichzelf staat, maar gebruikt wordt om te beoordelen welke van de twee tariefmutaties (o.b.v. cost-plus of price-cap) de laagste is, zal in de alternatieve price-cap berekening ook rekening gehouden moeten worden met het effect van de bijzondere omstandigheden die in de cost-plus berekening zijn verwerkt. 
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B. 2. 2 STAPPEN BEREKENING TARIEFMUTATIE CONFORM ART. 27CA VAN DE 
L□□ DSENWET In onderstaand overzicht zijn de stappen opgenomen die worden doorlopen bij het berekenen van de tariefmutatie op basis van de alternatieve berekening conform artikel 27ca van de Loodsenwet. 

Loodsgeldtarieven Loodsvergoedingen S-, T-, A-tarief / FQ inclusief heli 
Tarief lopend jaar Tarief lopend jaar 

1 1 + + 'y' 'y' 
Index lonen en Index lonen en pnjza, 70%/30% pnjza, 70%/30% 
BMRart 4.14 BMRart4.14 

1 1 -/- -/-• • Efficiencykorting Efficiencykorting 
BMRart 4.14 BMRart4.14 RMRart6a RMRart6a 

1 1 +!- +!-
Basis tarief Basis tarief loodsgeld tarieven loodsvergoedingen komend jaar komend jaar 

+!-

Harmonisering afschrijvingskosten en vermogenskosten 

Verwerken van effect verrekeningen oude jaren 
Art 27 c 

Verwerken effect van bijzondere omstandigheden 
Art. 27 g. lid 2 

Verrekening FLO-FLP 
Art. 27 c. lid 7, k • • Loodsgeldtarieven Loodsvergoedingen S-, T-, A-tarief /FQ inclusief heli Tarief komend jaar 

Art 27ca-eff korting Art. 27ca-eff korting 

Afzonderlijk te indexeren tarieven 

O.,erige opbgrensten 
Tarief lopend jaar 

1 

Raming aantal komend jaar 

Aanpassing tarief naar komend jaar 

Betalingskorting 
Tarief lopend jaar 

1 

Raming aantal komend jaar 

Aanpassing tarief naar komend jaar 

Op omzet te corrigeren verrekeningen oude jaren 
Verrekening herziene tarieven 

LW art 27c, lid 8 
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De stappen die in de alternatieve price-cap tariefberekening worden doorlopen zijn als volgt: 
1. De berekening start met de tarieven van het lopende jaar. 2. Aangezien er geen koppeling is met de te dekken kosten, hoeft er geen berekening van de geraamde kosten en geraamde omzet plaats te vinden, maar wordt de berekening gebaseerd op het gemiddelde tarief van de opbrengsten die zijn aangemerkt als loodsgeldinkomsten. 3. Net als bij de cost-plus berekening wordt er een onderscheid gemaakt tussen: a. De loodsgeldtarieven voor het S-, T-, en A-tarief en de daarop betrekking hebbende frequentiekorting; b. De loodsvergoedingen inclusief heli; c. De op de loodsgeldtarieven betrekking hebbende betalingskorting vanwege automatische incasso. 4. Voor de onder 3a en 3b genoemde posten wordt de tariefberekening volgens de alternatieve berekening gemaakt. Voor de onder 3c genoemde post worden de tarieven conform de costplus berekening in deze stap geactualiseerd naar het tariefniveau van het komende jaar. Voor de korting voor automatische incasso wordt een inschatting gemaakt van de korting voor het komende jaar op basis van het percentage dat voor het komende jaar wordt voorgesteld (in de praktijk meestal ongewijzigd). Dit heeft verder geen effect op de alternatieve price-cap berekening. 5. De onder 3a en 3b genoemde tarieven (loodsgeld en loodsvergoedingen inclusief heli) worden vervolgens geïndexeerd met de gecombineerd loon/prijsindex in de verhouding 70%/30%, zoals opgenomen in artikel 4.14 BMR. 6. Daarna worden de onder 3a en 3b genoemde tarieven verminderd met het percentage voor de efficiencykorting zoals opgenomen in artikel 4.14 BMR en artikel 6a van de RMR. 7. Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. Bij deze verrekening worden de werkelijke kosten verrekend met de geraamde kosten. Volgens de toelichting in onderdeel K van het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen is deze verrekening ook van toepassing bij de alternatieve tariefberekening. Teneinde hier invulling aan te geven en de kosten van investeringen zoveel mogelijk in het juiste tariefjaar te verwerken, wordt in de alternatieve price-cap berekening rekening gehouden met een post die wordt aangeduid als" harmonisering kosten investeringen". Dit wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht. 8. Evenals beschreven bij stap 6 van de cost-plus berekening dient ook in de alternatieve price-cap berekening rekening te worden gehouden met de verrekeningen uit oude jaren. In de toelichting op het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen worden daarvoor genoemd de verrekeningen die onder Ba en 8b zijn opgenomen: a. Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet, dat bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. Aangezien het verschil pas na afloop van een boekjaar bekend is, wordt deze verwerkt in het eerstvolgende tariefvoorstel; b. Artikel 27c, lid 8, van de Loodsenwet, dat bepaalt dat indien een besluit ter vaststelling van de loodsgeldtarieven is of wordt herzien, het eerstvolgende in te dienen voorstel, een verrekening bevat van het verschil in omzet tussen de tarieven die in rekening zijn gebracht op basis van het eerdere tariefbesluit en de tarieven in het laatstelijk vastgestelde tariefbesluit; c. Naast deze wettelijk bepaalde verrekeningen kunnen er nog andere posten zijn die tot een verrekening leiden. In het verleden is op initiatief van het Loodswezen een extra tegemoetkoming verrekend die van een derde voor de heli werd verkregen. Ook is met de ACM afgesproken dat een afwijking tussen de in het (bijgestelde) tariefvoorstel verwerkte kostenverrekening loodsdiensten en de verwerkte kostenverrekening loodsdiensten in het definitieve Tariefmutatievoorstel voor de Scheldevaart, verrekend zal worden in het eerstvolgende tariefvoorstel. 
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9. De onder punt 8 genoemde verrekeningen leiden tot een bedrag aan terug te betalen of te ontvangen opbrengsten, waarmee rekening gehouden dient te worden in de berekening van de tariefmutatie. 10. In de Memorie van toelichting van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is opgenomen dat het Loodswezen in de alternatieve price-cap berekening rekening mag houden met bijzondere omstandigheden. In tegenstelling tot de cost-plus berekening zijn deze niet in de basis berekening inbegrepen. Verderop in dit hoofdstuk wordt nader ingegaan welke criteria hiervoor gehanteerd worden en hoe daar in de alternatieve price-cap berekening mee om wordt gegaan. 11. Voorts moet rekening gehouden worden met de bepaling in artikel 27c, lid 7, k, van de Loodsenwet, die bepaalt dat het overschot van de te veel gedane stortingen voor FLO en FLP moet worden verrekend; conform het bepaalde onder Kin de Nota van toelichting op het Besluit actualisatie markttoezicht registerloodsen dient hiermee ook in de alternatieve price-cap berekening rekening gehouden te worden. 

Toelichting harmonisering kosten investeringen 
Zoals toegelicht bij stap 7 in bovenstaand stappenplan wordt in de alternatieve price-cap berekening rekening gehouden met een post genaamd "harmonisering kosten investeringen". 
Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. Dit artikel is zowel van toepassing indien de tarieven worden bepaald o.g.v. artikel 27c (costplus) als wanneer de tarieven worden bepaald o.g.v. artikel 27ca (price-cap). 
Het verschil dat moet worden verrekend is het verschil tussen de werkelijke kosten van het betreffende jaar waarvoor de tarieven zijn vastgesteld t.o.v. de geraamde kosten zoals ze verwerkt zijn in de tarieven. De verrekening omvat zowel de verschillen in afschrijvingen als ook de verschillen in vermogensvergoeding o.b.v. de verschillen tussen de werkelijke en geraamde capital-base. Over de wijze waarop deze berekening moet plaatsvinden zijn in het verleden afspraken tussen de ACM en het Loodswezen gemaakt. Deze zijn opgenomen als bijlage 7 bij dit KTS 2023-2027. 
Voorts is in artikel 2.9 van het Besluit markttoezicht registerloodsen bepaald dat de toerekening van de kosten van materiële vaste activa plaats dienen te vinden vanaf het moment dat deze activa in gebruik worden genomen. 
De uitleg van het verwerken van de post "harmonisering kosten investeringen" in de alternatieve berekening is als volgt: 
a) Aangezien de alternatieve berekening wordt bepaald o.b.v. de tarieven van het voorgaande jaar heeft deze geen relatie met de geraamde kosten voor het komende jaar. b) In de basis is het bedrag dat in de tarieven wordt verwerkt volgens de alternatieve berekening gelijk aan het geraamde bedrag in het laatste jaar dat de tarieven o.b.v. cost-plus zijn bepaald, verhoogd met de indexering van de tarieven sindsdien, vermenigvuldigd met het geraamde aantal reizen voor het komende jaar. c) Hierdoor zullen de in de tarieven verwerkte kosten van (im)materiële vaste activa in de alternatieve berekening, bij fluctuatie van deze kosten (positief of negatief), kunnen afwijken van de (meer actuele) geraamde kosten voor het komende jaar in de cost-plus berekening. d) De kosten vaste activa bestaan uit de afschrijvingskosten en vermogenskosten, zoals ook opgenomen in de verrekening investeringen. e) Na afloop van het jaar vindt vervolgens de verrekening met de werkelijke kosten van investeringen plaats, waardoor het verschil tussen de (meer actuele) geraamde kosten voor het komende jaar volgens de cost-plus berekening en de in de price-cap berekening opgenomen kosten o.b.v. een voorgaand jaar (als het ware extra) terugkomt in de verrekening van de kosten van (im)materiële vaste activa en investeringen na afloop van het betreffende boekjaar. Deze 
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1) Zonder harmonisering kosten investeringen: 

  

Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T) Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T)
Bestaande afschrijvingen 1.000€                     1.000€                   1.000€                     1.000€                   
Mutatie in afschrijving (aanschaf/desinvestering) -€                          200€                       -200€                     
Totale afschrijvingskosten 1.000€                     1.200€                   1.000€                     800€                       

Afschrijvingskosten cost+ 1.200€                   800€                       
Afschrijvingskosten price cap (gebaseerd op jaar T-1) 1.000€                   1.000€                   

Realisate 1.200€                   800€                       

Te verreken bij Cost+ (In jaar T+2) -€                        -€                        
Te verreken bij Price cap (In jaar T+2) 200€                       -200€                     

Voorbeeld bij grote aanschaf Voorbeeld bij desinvestering
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verrekening investeringen (inclusief het extra effect) wordt dan verwerkt in het tariefvoorstel van het daaropvolgende jaar en komt daarmee twee jaar later pas in de tarieven terug. f) Aangezien het onwenselijk is om de (extra) verschillen in de geraamde en gerealiseerde kosten in een later stadium (effectief twee jaar later) te verwerken in de tarieven, wordt voorgesteld om in de alternatieve berekening direct rekening te houden met dit verschil via een post die wordt aangeduid als harmonisering kosten investeringen. g) Het bedrag dat hiervoor wordt opgenomen is het verschil tussen de geraamde kosten voor vaste activa in de cost-plus berekening en het bedrag dat in eerste instantie (zie punt b hierboven) in de tarieven van de alternatieve berekening zou worden verwerkt. h) Na harmonisering is het bedrag dat in beide tariefberekeningen (cost-plus en alternatief) wordt verwerkt gelijk aan het bedrag van de cost-plus berekening en worden deze kosten direct in het juiste tarief jaar verwerkt i) Hiermee kan de verrekening van de werkelijke investeringen na afloop van het boekjaar, ongeacht de vraag of de tarieven zijn vastgesteld o.b.v. artikel 27c of artikel 27ca altijd worden gebaseerd op de (meer actuele) geraamde kosten volgens art. 27c (de cost-plus berekening) van het betreffende jaar. 
Deze harmonisering leidt voor het Loodswezen en de sector niet tot voor- of nadelen, omdat uiteindelijk altijd de werkelijke kosten verbonden aan investeringen in de tarieven worden verwerkt. Het voordeel hiervan is dat de tarieven zoveel mogelijk direct in het juiste tarief jaar worden verwerkt en onnodig hoge verrekeningen achteraf voorkomen, hetgeen bijdraagt aan het beleidsuitgangspunt van een zo stabiel mogelijke tariefontwikkeling 
Door deze wijze van verwerken wordt in de alternatieve price-cap berekening ook direct rekening gehouden met een eventuele wijziging van het WACC-percentage en hoeft dit niet afzonderlijk als bijzondere omstandigheid te worden verwerkt. 
Onderstaand zijn een tweetal rekenvoorbeelden opgenomen om e.e.a. nader te illustreren. 

---
~ -- ~ --

1 
--

1 
-

---
Hierin komt naar voren dat de afschrijvingskosten bij de price-cap berekening zijn gebaseerd op de afschrijvingskosten van het lopende jaar. Eventuele kosten van nieuwe investeringen zoals een nieuw schip in het eerste voorbeeld of vervallen van kosten van desinvesteringen/volledig afgeschreven activa in het tweede voorbeeld, zorgen bij de price-cap berekening bij voorbaat al voor een te verrekenen post in de tarieven van twee jaar later, waar deze bij de cost-plus berekening wel direct in de loodsgeldtarieven van het komende jaar worden meegenomen bij het opstellen van het tariefvoorstel. 
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2) Met harmonisering kosten investeringen: 

 

Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T) Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T)
Bestaande afschrijvingen 1.000€                     1.000€                   1.000€                     1.000€                   
Mutatie in afschrijving (aanschaf/desinvestering) -€                          200€                       -200€                     
Totale afschrijvingskosten 1.000€                     1.200€                   1.000€                     800€                       

Afschrijvingskosten cost+ 1.200€                   800€                       
Afschrijvingskosten price cap (gebaseerd op cost+) 1.200€                   800€                       

Realisate 1.200€                   800€                       

Te verreken bij Cost+ (In jaar T+2) -€                        -€                        
Te verreken bij Price cap (In jaar T+2) -€                        -€                        

Voorbeeld bij grote aanschaf Voorbeeld bij desinvestering
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1 1 
---

Door deze wijze van verwerking wordt ook invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 2.9 van het Besluit markttoezicht registerloodsen, namelijk dat de toerekening van de kosten van materiële vaste activa moeten plaatsvinden vanaf het moment dat deze activa in gebruik worden genomen (art. 2.9 lid 4). 
Toelichting bijzondere omstandigheden 
In de Memorie van toelichting op de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is opgenomen dat het Loodswezen in de alternatieve berekening o.g.v. artikel 27ca rekening mag houden met bijzondere omstandigheden. Genoemd zijn daarbij o.a. een wijziging van WACC-percentage of een bijzondere mutatie in de brandstofprijzen. 
Zoals al in hoofdstuk 8.1.2 aangegeven zullen in de cost-plus berekening o.g.v. art. 27c posten vanwege bijzondere omstandigheden worden verwerkt op basis zoals ze van toepassing zijn in het komende jaar en zullen deze worden benoemd. 
Omdat de alternatieve price-cap berekening o.g.v. art. 27ca is gebaseerd op de tarieven van het lopende jaar zijn daarin posten vanwege bijzondere omstandigheden voor het komende jaar nog niet verwerkt. Aangezien deze alternatieve berekening niet op zichzelf staat, maar gebruikt wordt om te beoordelen welke van de twee tariefmutaties (o.b.v. cost-plus of price-cap) de laagste is, zal in de alternatieve price-cap berekening rekening gehouden moeten worden met het effect van de bijzondere omstandigheden die in de cost-berekening zijn verwerkt. 
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Schema categoriën en tijdstippen van bijzondere omstandigheden: 
Categorie 1 Categorie 2 Bekend voor indienen (bijgestelde) Bekend na indienen (bijgestelde) tariefvoorstel tariefvoorstel, maar voor het nemen van het tariefbesluit Cost-plus De omstandigheden worden wel Bijzondere omstandigheden moeten benoemd, maar niet als bijzondere apart benoemd, gemotiveerd en omstandigheid aangemerkt en de berekend worden om te kunnen worden effecten worden verwerkt als onderdeel verwerkt in het tariefbesluit. van de cost-plus berekening van het (bijgestelde) tariefvoorstel. 

Verwerken in het tariefbesluit kan Verwerken in het tariefvoorstel gebeurt geschieden op verzoek van de algemene op initiatief van de algemene raad. raad of ambtshalve door de ACM. Price-cap Bijzondere omstandigheden moeten Bijzondere omstandigheden moeten apart benoemd, gemotiveerd en apart benoemd, gemotiveerd en berekend worden om te kunnen worden berekend worden om te kunnen worden verwerkt in de price-cap berekening van verwerkt in het tariefbesluit. het (bijgestelde) tariefvoorstel. 
Verwerken in het tariefvoorstel gebeurt Verwerken in het tariefbesluit kan op initiatief van de algemene raad. geschieden op verzoek van de algemene raad of ambtshalve door de ACM. 

Legenda: 
Reguliere omstandigheden 
Bijzondere omstandigheden 

Toetsingskader om te bepalen wanneer is er sprake is van bijzondere omstandigheden? 
De eerste vraag die beantwoord moet worden is wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden? Het Loodswezen heeft onderstaand een toetsingskader opgenomen om te bepalen of er sprake is van bijzondere omstandigheden. De wet- en regelgeving in het kader van het tarieftoezicht geeft hier slechts in beperkte mate invulling aan. In dit KTS 2023-2027 zijn daarom een aantal kwalitatieve en kwantitatieve kaders geformuleerd om hieraan invulling te geven. 
In eerste instantie dient middels een kwalitatief toetsingskader bepaald worden of het een bijzondere omstandigheid betreft. Hiervoor worden vier criteria gebruikt, waaraan moet worden voldaan: 

1. Het Loodswezen heeft geen directe invloed op de bijzondere omstandigheden, m.a.w. er is sprake van externe factoren. 2. Het gaat om omstandigheden waarmee bij het vaststellen van het tarief voor het lopende jaar geen rekening mee is gehouden. 3. Er doet zich een trendbreuk voor in de kosten- of opbrengsten veroorzaakt door de bijzondere omstandigheden wat leidt tot een grote afwijking op het loodsgeldtarief voor het komende jaar dat wordt ingediend. 4. 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 zal voordoen. 
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Indien een bijzondere omstandigheid aan alle vier bovenstaande kwalitatieve toetsingskader voldoet, dient het ook nog te voldoen aan onderstaand kwantitatief toetsingskader: 
1. 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. 2. Voor het bepalen van de ondergrens van de materialiteit van het totaal aan bijzondere omstandigheden wordt aangesloten bij artikel 4.13, lid 1 uit het Besluit markttoezicht registerloodsen. De omstandigheden kunnen pas als bijzonder worden aangemerkt als de in het tariefvoorstel opgenomen loodsgeldtarieven in gezamenlijkheid minimaal 0,8 procentpunt afwijken. 3. 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 omstandigheid. 

Bij het bepalen van de omvang van het bedrag van een bijzondere post wordt rekening gehouden met het effect dat via de algemene indexering van de tarieven van het lopende jaar in de tarieven van het komende jaar is verwerkt met betrekking tot de betreffende post. 
Benoemen van posten die op voorhand worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden: 
Het is niet mogelijk om op voorhand een limitatief overzicht op te nemen van de posten die als bijzondere posten moeten worden aangemerkt. Om te beoordelen of er sprake is van bijzondere omstandigheden zal van jaar tot jaar in het tariefvoorstel moeten worden beoordeeld aan de hand van het bovenstaande toetsingskader. 
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8.3 BEPALING VAN DE UITEINDELIJKE TARIEFMUTATIE 
Na het uitvoeren de tariefberekening volgens het cost-plus systeem conform artikel 27 van de Loodsenwet en, indien er sprake is van een stijgend aantal reizen, de alternatieve berekening conform artikel 27ca van de Loodsenwet, kan de tariefmutatie bepaald worden. 
Indien er sprake is van een gelijkblijvend of dalend aantal te loodsen scheepsreizen worden de tarieven conform artikel 27c van de Loodsenwet bepaald (cost-plus). 
Indien er sprake is van een stijgend aantal te loodsen scheepsreizen worden de tarieven conform het bepaalde in artikel 27f van de Loodsenwet bepaald op basis van het voorstel dat resulteert in de laagste van de tariefberekeningen volgens artikel 27c (cost-plus) of artikel 27ca (price-cap) van de Loodsenwet. Dit is weergegeven in onderstaand schema: 

Indien er sprake is van een gelijkblijvend of dalend aantal te loodsen scheepsreizen: de tarieven worden vastgesteld o.b. art. 27c 
Indien er sprake is van een stijgend aantal te loodsen scheepsreizen: de tarieven worden vastgesteld o.b. art. 27c of art. 27ca 

Vergelijken weke tariefmutatie de laagste uitkomst heeft en toepassen van de laagste als 
tariefmutatie. 
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8.4 BIJSTELLING VAN HET OP 1 S JULI INGEDIENDE 
TARIEFVDORSTEL 

8.4. 1 REGELS BIJSTELLING TARIEFV00RSTEL Bij de ingang van de Wet markttoezicht registerloodsen in 2008 was het uitgangspunt dat het Loodswezen één tariefvoorstel voor het komende jaar indiende op 15 juli. Na de ingang van deze wet is in de praktijk een situatie ontstaan, waarbij het Loodswezen later in het jaar nog een bijstelling van het ingediende voorstel deed, gebaseerd op meer actuele cijfers van de reizen raming en een aantal kostenposten. Met de ingang van de Wet actualisatie marktoezicht registerloodsen is deze bijstelling ook geformaliseerd in de wet- en regelgeving. 
Artikel 27c, lid 1, van de Loodsenwet bepaalt dat de algemene raad een ingediend voorstel dient bij te stellen in op grond van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen. Dit is nader uitgewerkt in artikel 4.13 van het BMR. Daarin is het volgende bepaald: 
1. De algemene raad stelt het bij de Autoriteit Consument en Markt ingediende voorstel voor de tarieven en vergoedingen voor diensten en taken, bedoeld in artikel 27c, eerste lid, van de wet bij als ten opzichte van de in dat voorstel opgenomen loodsgeldtarieven een afwijking bestaat van meer dan 0,8 procentpunt op de volgende gezamenlijke posten: 

a. de raming van alle in het desbetreffende kalenderjaar te loodsen scheepsreizen en daarmee samenhangende arbeidsvergoeding en kosten; b. de frequentiekorting; c. de kosten in het kader van de samenwerking met het Vlaamse Loodswezen op basis van het meest recente begrotingsvoorstel voor de samenwerking met het Vlaamse Loodswezen op de Schelde; en d overige posten die naar het oordeel van de algemene raad relevant zijn voor de tariefvorming en waarover bij de indiening van een voorstel als bedoeld in artikel 27c, eerste lid, van de wet onduidelijkheid bestond en waarvoor bij de indiening van het voorstel een voorbehoud is gemaakt. 2. Ter beoordeling van de Autoriteit Consument en Markt kunnen tevens andere posten in de bijstelling van het voorstel worden meegenomen. 
De regels die gelden voor de bijstelling komen in grote mate overeen met de regels zoals deze al in de praktijk van de afgelopen jaren zijn gevolgd. He belangrijkste verschil is dat de eis van de bandbreedte van plus of min 0,8 procentpunt geldt voor het totaal van alle posten die in de bijstelling worden betrokken (waar deze voorheen alleen gold voor de posten genoemd onder 1.a tlm 1.c). In de praktijk werden vaak toch alle posten meegenomen of was de mutatie dusdanig groot dat deze buiten de bandbreedte viel, zodat er feitelijk geen verschil optreedt met de huidige bestaande situatie. 
Het in juli in te dienen tariefvoorstel wordt derhalve in oktober bijgesteld, indien onderstaande mutaties gezamenlijk tot een afwijking leiden die meer dan 0,8% van het ingediende voorstel bedraagt (een tariefeffect van 0,8 procentpunt komt overeen met een afwijking van het aantal reizen van 1 %): 
a) Effect van de bijstelling van het aantal te loodsen scheepsreizen naar de Nederlandse havens op basis van een update volgens het gehanteerde voorspellingsmodel en het daarmee samenhangende effect op de frequentiekorting en kosten; en b) De meest recente cijfers over de kostentoerekening aan de Scheldevaart. c) Overige posten waarvoor een voorbehoud is gemaakt. 
De uitwerking hiervan is opgenomen in de hoofdstukken 8.4.2 tot en met 8.4.4. 
Het bijgestelde tariefvoorstel wordt uiterlijk op 15 oktober ingediend bij ACM. 

1 1 0 



 

 

 

16 De onderstreepte tekst is ter verduidelijking toegevoegd t.o.v. de tekst uit de meerjarenafspraken. 
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8.4. 2 81.JSTELLING TE AANTAL LOODSEN SCHEEPSREIZEN EN DAARMEE 
SAMENHANGENDE KOSTEN 

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

Procentuele mutatie in geraamd aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied x som geraamde opbrengst S(tart) en T(raject)-loodsgeld per zeehavengebied (exclusief eerder berekende macro tariefaanpassing); en De post frequentiekorting wordt opnieuw berekend per zeehavengebied. 
Omwille van tijdige indiening en werkbelasting wordt in het bijgestelde voorstel geen compleet nieuwe kostencalculatie gemaakt. In 2010 heeft tussen het Loodswezen en de ACM (destijds NMa) overleg plaatsgevonden over de rekenwijze die voor de bijstelling van de kosten in algemene zin kan worden gehanteerd (brief van 18 november 2010 met kenmerk N LC/FdV /CvdB/3354). Deze rekenwijze is nadien steeds toegepast bij de bijstelling van de tariefvoorstellen in september. 
Doordat de ramingsmethodiek van het16 aantal te loodsen reizen zoals vanaf het tariefvoorstel 2015 door Ecorys wordt gehanteerd meer verfijnd is dan die van PWC. zoals toegepast tot en met het tariefvoorstel 2014 (per zeehavengebied in plaats van alleen macroniveau), wordt de bijstelling van opbrengsten en kosten meer in detail doorgerekend. De methode voor de berekening van de arbeidsvergoeding is, vanwege de invoering van de integrale uurtarieven aangepast t.o.v. het vorige KTS en is daardoor vereenvoudigd. 
De rekenwijze luidt als volgt: 
Arbeidsvergoeding loodsen: 
Een wijziging van het geraamd aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied heeft gevolgen voor de raming van het geraamd aantal DPL-uren. 
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Onderstaande stap wordt per zeehavengebied berekend: 
DPL-uren: mutatie voor de brug uren reguliere reizen met hetzelfde percentage als de procentuele mutatie van het aantal te loodsen scheepsreizen per zeehavengebied. De aangepaste bruguren worden vermenigvuldigd met de integrale uurtarieven ter bepaling van de (mutatie van) de arbeidsvergoeding. De aldus herrekende arbeidsvergoeding wordt gesplitst in het deel voor de directe uren en indirecte uren, zoals beschreven in hoofdstuk 6.1. 

Beloodsen en plannen: 
Onderhoud vaartuigen: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 80%; en Variabele exploitatiekosten vaartuigen (brandstof): procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 85%. Bemanning vaartuigen: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 10%; Helikopterkosten variabel deel: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 100%; en Overige vervoerskosten: procentuele mutatie aantal reizen Wetschepen x weging 20%. 

FLO en FLP: 
Aanpassing op basis van de effecten die de bijstelling op de omzet (effect op bedrag) en/of tariefmutatie (bepalend voor percentage vrijval) heeft. 

Specifiek benoemde posten: 
Bovenstaande rekenmethode betreft de algemene aanpassing van de kosten aan het bijgestelde activiteitenniveau. In bepaalde situaties kunnen er kosten zijn die rond een grenswaarde liggen en waar deze algemene regel niet kan worden toegepast. 
Een voorbeeld hiervan is de extra tenderploeg in de Eemshaven, waarvan de grens om die wel of niet in te zetten bij 3.000 reizen ligt. Indien dit soort specifieke situaties van toepassing zijn, zal het Loodswezen dit aangeven in het tariefvoorstel van 15 juli en deze post bij de bijstelling in september specifiek aanpassen. 
Voor alle hierboven niet genoemde kosten geldt dat deze - binnen het kader van het tariefvoorstel voor een betreffend jaar - als vast worden beschouwd. 
B.4.3 BIJSTELLING MEEST RECENTE CIJFERS KDSTENT□ EREKENING 

SCHELDEVAART EN ONDERLINGE KOSTENVERREKENING MET DAB 
LOODSWEZEN 

De kosten van het Nederlands Loodswezen in de regio Scheldemonden en de kostentoerekening aan de Scheldevaart zijn mede afhankelijk van de begroting van het Vlaams Loodswezen en de daarmee samenhangende begroting van het samenwerkingsverband met het Vlaams Loodswezen. Bij het opmaken van het tariefvoorstel (in april) is de begroting van het Vlaams Loodswezen niet gereed, waardoor ook de cijfers van de begroting van het samenwerkingsverband voor het volgende kalenderjaar nog niet bekend zijn. Bij de herijking in september wordt de update van de cijfers van de kostenverrekening met het Vlaams Loodswezen en de kostentoerekening aan de Scheldevaart meegenomen. 
Indien in september een zo goed mogelijke inschatting wordt verwerkt en later blijkt dat de onderlinge kostenverrekening (toch) hiervan afwijkt (in positieve of negatieve zin) ontstaat als gevolg hiervan een verschil tussen de bedragen onder de post 'onderlinge kostenverrekening' die verwerkt worden in het ingediende (Bijgestelde) Nederlandse tariefvoorstel (TV) en in het vastgestelde Tariefmutatievoorstel Scheldevaart. Aangezien de fluctuatie in de onderlinge kostenverrekening grotendeels verklaard wordt door de kapitaalslasten per loodsdienst (som afschrijvingskosten en vermogenskosten beloodsingsmiddelen), heeft de NLc de ACM in april 2021 verzocht om deze op te nemen als verrekenpost voorgaande jaren. De ACM heeft met dit verzoek ingestemd (kenmerk ACM/UITNZP/001083). Een eventueel verschil vanuit het Tariefmutatievoorstel Scheldevaart 2022 
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zal, indien van toepassing, als onderdeel van de post verrekening voorgaande jaren opgenomen worden in het eerstvolgende tariefvoorstel Nederlandse wetschepen (lees: 2023). 

B.4.4 81.JSTELLING OVERIGE POSTEN 

De afgelopen jaren is gebleken dat er in het op 15 juli in te dienen tariefvoorstel posten zijn, waarvoor vanwege bepaalde onzekerheden een voorbehoud moet worden gemaakt en waarvoor wordt uitgegaan van een voorlopig geraamd bedrag, waarna vervolgens op basis van meer recente gegevens een bijstelling wordt verwerkt in het bijgestelde tariefvoorstel. De achterliggende gedachte om een dergelijk voorbehoud te maken is om in het uiteindelijke bijgestelde tariefvoorstel uit te gaan van zo actueel mogelijke inzichten en uitgangspunten, om tot een zojuist mogelijke raming van de betreffende post te komen. 
De posten (buiten de posten die genoemd zijn in paragraaf 8.4.2 en 8.4.3) waarvoor in de afgelopen jaren een voorbehoud is gemaakt betreffen, onder andere: 

Bijstelling vanwege gehonoreerde claims voorgaande jaren vanwege herziening eerder tariefbesluit; Bijstelling indien een afwijkend percentage vrijval FLO-FLP wordt voorgesteld; Bijstelling van het WACC-percentage op basis van het meest recente WACC besluit; Herstel van een aantal onjuistheden voortvloeiende uit de rapportage van de accountant Aanpassing van de post doorbelaste kosten toezichthouder. 
Indien er posten zijn waarvoor een dergelijk voorbehoud wordt gemaakt zal de algemene raad deze met redenen omkleed opnemen in het op 15 juli in te dienen tariefvoorstel en ook in de consultatie duidelijk maken dat voor deze posten een voorbehoud geldt en uitgegaan is van een voorlopig geraamd bedrag dat nog kan worden bijgesteld. 
In het bijgestelde tariefvoorstel zal het Loodswezen vervolgens de definitieve bedragen voor deze posten ramen inclusief een toelichting hierop/onderbouwing hiervan. 
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17 De toerekening aan de zeehavengebieden geschiedt voor de regio Scheldemonden met inachtneming van het in hoofdstuk 5.2.2. bepaalde t.a.v. de toerekening aan de Scheldevaart.  

Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

BIJLAGE 1: SAMENVATTING K□STENT□EREKENINGSSYSTEEM PER K□STENC□MP□NENT 
(opmerking: de grijs gemarkeerde cellen geven aan waar de primaire wijze van bepaling van de kosten plaatsvindt). 

Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoerekeningssysteem 

1 Toerekenbare kosten 
A Kosten registerloodsen 
6.1.1.3 Directe uren Gemiddeld bestede uren per reis per Gemiddeld bestede uren per reis per Kosten regio zijn som van de kosten tariefgebied tariefgebied van de reizen in de betreffende regio 

x integraal uurtarief x 54, 16% x integraal uurtarief x 54, 16% {# uren x integraal tarief). 

6.1.1.4 Indirecte uren De uren voor IPL-taken worden Landelijk vaste toeslag per Kosten regio zijn som van de kosten jaarlijks opnieuw begroot. scheepsreis van de reizen in de betreffende regio (# reizen x toeslag per scheepsreis). (# reizen x toeslag per scheepsreis). 
Opslag van 45,84% vanuit het integraal uurtarief voor de directe uren voor de reis- en wachturen en beschikbaarheidsuren. 
Het bedrag {bruguren Scheldevaart x all-in Nederlands bruguurtarief) wordt in een percentage uitgedrukt ten opzichte van de som directe arbeidsvergoeding regio Scheldemonden en de toegerekende arbeidsvergoeding indirecte uren (;NS + SV). Dit percentage X bedrag toegerekende arbeidsvergoeding indirecte uren regio Scheldemonden (WS + SV) geeft als uitkomst de toegerekende arbeidsvergoeding indirecte uren Scheldevaart. Het aandeel macro arbeidsven:1oedinçi 
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Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoereken i ngssysteem 

per indirecte uursoort (IPL-taken, reizen en wachten, beschikbaarheidsuren) ten opzichte van de totale macro arbeidsvergoeding indirecte uren wordt vermenigvuldigd met het bedrag aan toerekening Scheldevaart voor indirecte uren. De uitkomst per uursoort gedeeld door het uurtarief per uursoort geeft het aantal uur dat is toegerekend aan de Scheldevaart. B Kosten beloodsen en plannen 
Vaartuigen 

6.1.2.1. Afschrijvingen Werkelijke kosten. Loodsvaartuigen en SWATH-tenders: Loodsvaartuigen en SWATH-tenders: 
Toerekening totale landelijke kosten Kosten regio zijn som van de kosten naar rato aantal dagen beschikbaar van de zeehavengebieden in de per type vaartuig per zeehavengebied. betreffende regio. 
Stalen en jetgedreven tenders: Stalen en jetgedreven tenders: 
Worden landelijk geïntegreerd ingezet. Kosten regio zijn som van de kosten Toerekening alslandelijk vast bedrag van de zeehavengebieden in de per vaaruur van de tenders :Kosten betreffende regio. per type vaartuig / # vaaruren landelijk in gebieden waar type vaartuig wordt gebruikt. 

6.1.2.1. Overige vaste exploitatiekosten Werkelijke kosten. Conform afschrijvingen. Conform afschrijvingen. 
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Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoerekeningssysteem 

6.1.2.2. Onderhoudskosten Werkelijke kosten. Vast landelijk tarief per type vaartuig Kosten regio zijn som van de kosten ger vaaruur: van de zeehavengebieden in de 
Kosten per type vaartuig/ # betreffende regio. 
vaaruren landelijk met dat type vaartuig. Toerekenen naar rato# vaaruren aan de zeehavengebieden waar de betreffende vaartuigen worden gebruikt. 

6.1.2.2. Technische dienst Werkelijke kosten. Conform onderhoudskosten Kosten regio zijn som van de kosten (worden verwerkt als van de zeehavengebieden in de opslagpercentage op de betreffende regio. onderhoudskosten). 
6.1.2.3. Variabele exploitatiekosten Werkelijke kosten. Werkelijke kosten worden per Kosten regio zijn som van de kosten (brandstof) zeehavengebied geadministreerd. van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 
6.1.2.4. Ligplaatsen en overige Werkelijke kosten. Werkelijke kosten worden per Kosten regio zijn som van de kosten operationele locaties zeehavengebied geadministreerd. van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 
6.1.2.5. Bemanning vaartuigen Werkelijke kosten. Werkelijke kosten worden per Kosten regio zijn som van de kosten zeehavengebied geadministreerd. van de zeehavengebieden in de 

Deze worden bepaald a.h.v. de betreffende regio. 
normformatie en CAO schalen, inclusief een toeslag voor algemene personeelskosten (landelijke uurtarieven per functie). 

Helikopter 
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Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

Kostencomponent Bepaling kosten 

6.1.2.6. Kosten heli Werkelijke kosten. 

6.1.2.7. Verrekening vlootkosten Werkelijke kosten. Vlaamse loodsdienst 

6.1.2.8. Kosten helivelden Werkelijke kosten. 

Overige vervoerskosten 
6.1.2.9 Overige vervoerskosten Werkelijke kosten. 

Planning en coördinatie 
6.1.2.10 Personeel planning Werkelijke kosten. 

Toerekening 
zeehavengebied 
kostentoerekeningssysteem 17 

De werkelijke kosten worden geadministreerd en deze worden naar rato van de gevlogen minuten per zeehavengebied toegerekend. 
De toerekening binnen regio Scheldemonden vindt alleen naar Wetschepen plaats. De heli wordt alleen gebruikt voor Wetschepen. Voor de Scheldevaart is geen heli beschikbaar. 
Kosten zeehavengebied zijn som van de kosten van de geloodste reizen in het betreffende zeehavengebied. 

De werkelijke kosten van de locatie die samenhangen met het gebruik van de heli worden apart berekend. 

De kosten van de regio worden naar rato van het aantal geloodste scheepsreizen toegerekend aan de zeehavengebieden van die regio. 

De kosten van de regio worden naar rato van het aantal geloodste 

Toerekening 
regio 
kostentoereken i ngssysteem 
Kosten regio zijn som van de kosten van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 

De werkelijke kosten worden in regio Scheldemonden geadministreerd. 

De werkelijke kosten van de locatie die samenhangen met het gebruik van de heli worden apart berekend. 

Dit betreft taxivervoer en gebruik eigen vervoer loodsen in de regio. 
Werkelijke kosten worden per regio geadministreerd. 

Werkelijke kosten worden per regio geadministreerd. 
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Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoerekeningssysteem 
scheepsreizen toegerekend aan de zeehavengebieden van die regio. 

6.1.2.11 Verrekening kosten planning Werkelijke kosten. Kosten zeehavengebied zijn som van De werkelijke kosten worden in regio Vlaamse loodsdienst de kosten van de geloodste reizen in Scheldemonden geadministreerd. het betreffende zeehavengebied. 

Il Gezamenlijke kosten 
C Overige regionale kosten 
6.2.1.1. Regionale ICT-systemen Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een De werkelijke kosten worden per regio vast regionaal bedrag per scheepsreis geboekt. 

Het betreft hier kosten (software en over alle geloodste reizen. 
infrastructuur) voor Voor SPIL vindt toerekening plaats maatwerksystemen die specifiek voor o.b.v. een vast "interregionaal" 1 of meerdere regio's worden bedrag per reis per scheepsreis. gebruikt: 

LIS (Scheldemonden) LISA (Amsterdam-lJmond) SPIL 2005 (Rotterdam-Rijn mond/Noord) Koppelingen aan derden in een bepaald zeehavengebied 

6.2.1.2. Algemene regionale kosten Werkelijke kosten De kosten worden berekend als een De werkelijke kosten worden per regio vast regionaal bedrag per scheepsreis geboekt. over alle geloodste reizen. 
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Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoereken i ngssysteem 

D Overige landelijke kosten 
6.2.2.1. ICT kosten Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een De toerekening vindt plaats op basis vast landelijk bedrag per scheepsreis van een vast landelijk bedrag per over alle geloodste reizen. scheepsreis. 

Kosten regio zijn som van de kosten van de geloodste reizen in de betreffende regio. 
6.2.2.2. Algemene landelijke kosten Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een De toerekening vindt plaats op basis vast landelijk bedrag per scheepsreis van een vast landelijk bedrag per over alle geloodste reizen. scheepsreis. 

Kosten regio zijn som van de kosten van de geloodste reizen in de betreffende regio. 
E Kosten publiekrechtelijke organisatie 
6.2.3.1 Kosten NLc Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een Kosten regio worden bepaald door de vast regionaal bedrag per scheepsreis landelijke kosten naar rato van het over alle geloodste reizen. aantal ingeschreven registerloodsen toe te rekenen. 
6.2.3.2. Kosten RLc Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een Werkelijke kosten worden per regio vast regionaal bedrag per scheepsreis geadministreerd. over alle geloodste reizen. 
6.2.3.3. Kosten opleidingen loodsen Werkelijke kosten. De kosten worden berekend als een De direct aan een regio toe te rekenen (Stodel) vast regionaal bedrag per scheepsreis opleidingen worden als regionale over alle geloodste reizen. kosten verwerkt als een regionaal bedrag per scheepsreis. 

De landelijke kosten m.b.t. landelijke coördinatie van de opleidingen en de algemene kosten van Stodel worden naar rato van het aantal loodsen toegerekend aan de regio's. 
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Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

Kostencomponent Bepaling kosten Toerekening Toerekening 
zeehavengebied regio 
kostentoerekeningssysteem 17 kostentoereken i ngssysteem 

F Vermogenskosten 
6.2.4. Vaartuigen Percentage WACC over het Loodsvaartuigen en SWATH-tenders: Loodsvaartuigen en SWATH-tenders: gèi"nvesteerd vermogen in vaartuigen. De vermogenskosten op deze Kosten regio zijn som van de kosten vaartuigen o.b.v. het % WACC over van de zeehavengebieden in de de gemiddelde boekwaarde wordt betreffende regio. toegerekend naar rato aantal dagen beschikbaar per type vaartuig per zeehavengebied. 

Stalen en jetgedreven tenders: Stalen en jetgedreven tenders: 
De vermogenskosten op deze Kosten regio zijn som van de kosten vaartuigen o.b.v. het % WACC over van de zeehavengebieden in de de gemiddelde boekwaarde wordt betreffende regio. toegerekend alslandelijk vast bedrag per vaaruur van de tenders:Vermogenskosten per type vaartuig / # vaaruren landelijk in zeehaven-gebieden waar type vaartuig wordt gebruikt. 

6.2.4. Onroerende zaken, pontons en Percentage WACC over het De kosten worden berekend als een Voor objecten die voor algemeen installaties objecten algemeen gèi"nvesteerd vermogen in onroerende vast regionaal bedrag per scheepsreis gebruik zin van een regio wordt het % in gebruik voor een regio zaken, pontons en installaties. over alle geloodste reizen. WACC over de gemiddelde boekwaarde bepaald. 
Onroerende zaken, pontons en Percentage WACC over het Voor objecten die in een Kosten regio zijn som van de kosten installaties objecten in gebruik gèi"nvesteerd vermogen in onroerende zeehavengebied in gebruik zijn wordt van de zeehavengebieden in de voor één zeehavengebied zaken, pontons en installaties. het % WACC over de gemiddelde betreffende regio. boekwaarde toegerekend aan de het betreffende zeehavengebied. 
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Bijlage 1: Samenvatting kostentoerekeningssysteem per kostencomponent 

6.2.4. 

G 
6.2.5. 

Kostencomponent 

Onroerende zaken, pontons en installaties centraal ondersteunende diensten 

Overige 

FLO en FLP 
FLO en FLP kosten 

Bepaling kosten 

Percentage WACC over het gèi"nvesteerd vermogen in onroerende zaken, pontons en installaties. 

Percentage WACC over de capitalbase minus het geïnvesteerd vermogen in vaartuigen, onroerende zaken, pontons en installaties. 

Vaste opslag op de kosten, gebaseerd percentage van elk tarief voor schepen naar de Nederlandse havens. 

Toerekening 
zeehavengebied 
kostentoerekeningssysteem 17 

Voor objecten van de centraal ondersteunende diensten wordt het % WACC over de gemiddelde boekwaarde bepaald en omgerekend als een vast landelijk bedrag per scheepsreis over alle geloodste reizen per zeehavengebied. 
De kosten worden berekend als een vast landelijk bedrag per scheepsreis over alle geloodste reizen. 

p e kosten worden berekend als een vast bedrag per scheepsreis voon elk zeehavengebied voor schepe~ naar de Nederlandse havens ove~ ë!lê....geloodste reizenJ 

Toerekening 
regio 
kostentoereken i ngssysteem 

Kosten regio zijn som van de kosten van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 

Kosten regio zijn som van de kosten van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 

Kosten regio zijn som van de kosten van de zeehavengebieden in de betreffende regio. 

B 



 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 2: Indeling kostencomponenten 

BIJLAGE 2: INDELING KDSTENCOMPONENTEN 
Onderstaand is de kostengroepering weergegeven. Deze groepering geeft aan welke kostencomponenten in het SAP CO systeem zijn aangelegd en welke kostenposten daarvan deel uitmaken. De werkelijke kosten per kostencomponent per zeehavengebied kunnen hiermee in SAPmodule CO opgevraagd worden door invoer van de afkortingen in combinatie met de kostenplaatsgroep (zie bijlage 3). 
Leeswijzer bijlage 2, 3 en 4 
In deze leeswijzer wordt de samenhang tussen bijlage 2, 3 en 4 toegelicht. 
Bijlage 2 geeft aan welke kostencomponenten in het kostentoerekeningssysteem zijn gedefinieerd en op welke wijze deze in SAP opgevraagd kunnen worden. 
In bijlage 3 is de financiële structuur van het Loodswezen opgenomen met de bedrijfsnummers (afzonderlijke administratie in SAP) én bijbehorende kostenplaatsgroepen. 
Bijlage 4 verduidelijkt per kostencomponent op welke wijze de kosten worden vastgelegd (combinatie van een bedrijfsnummer, kostenplaatsgroep en anderzijds kostencomponent) en op welke wijze de betreffende kostencomponent wordt toegerekend aan de regio en zeehavengebieden. Per kostencomponent bestaan een aantal deelvragen: 

In welk bedrijfsnummer en welke kostenplaatsgroep worden de (primaire) kosten vastgelegd? Welke kostenposten vallen onder kostencomponent 'beloodsen en plannen'? Waardoor worden de primaire kosten gevormd (facturen, salarisadministratie etc.)? Behoren de betreffende kosten onder de toerekenbare óf gezamenlijke kosten? Onder welke kostensoort groep (kostencomponent) worden deze kosten vastgelegd? Op welke manier worden de kosten toegerekend aan de zeehavengebieden? Hoe zijn de toegerekende kosten zichtbaar in SAP voor het betreffende zeehavengebied? 
In bijlage 2 tot en met 4 wordt voor iedere kostencomponent bovenstaande deelvragen beantwoord. 
Als voorbeeld wordt toegelicht wat de samenhang is tussen de bijlagen 2, 3 en 4 aan de hand van de onderhoudskosten van de tenders. 
Onderhoudskosten tenders: 
Bijlage 2: De primaire vastlegging vindt plaats in SAP onder kostensoortgroep ("VRTONH"); deze kosten vallen onder de categorie toerekenbare kosten en kostencomponent B. Kosten beloodsen en plannen. 
Bijlage 3: Geeft aan welke administraties en kostenplaats(groepen) er bestaan. Hierin is te zien dat vervoer onder Bedrijfsnummer 1000 valt en dat de tenders onder de kostenplaatsgroep 1556 Uet gedreven tenders) vallen. 
Bijlage 4 vormt een combinatie van bijlage 2 en 3. Uit 6.2.2.3 is het volgende af te leiden: 
De onderhoudskosten van de tenders wordt vastgelegd (grijs gekleurd vak) in bedrijfsnummer 1000 en kostenplaatsgroep 1554 en 1556. De primaire kosten worden gevormd door facturen. In SAP zijn de onderhoudskosten van de tenders op te vragen door de volgende combinatie, te weten kostenplaatsgroep 1554 & 1556 en kostensoort groep VRTONH. 



Bijlage 2: Indeling kostencomponenten 

De onderhoudskosten van de tenders moeten worden toegerekendvanuit bedrijfsonderdeel COD (bedrijfsnummer 1000) aan de regio's, zeehavengebieden en scheepsreizen. In de laatste kolom is beschreven op welke wijze de kostentoerekening plaatsvindt. De bron voor de toerekening wordt gevormd door het aantal vaaruren met de tenders per zeehavengebied (invoer kapiteins tenders). De toerekening is gebaseerd op het landelijk onderhoudsbedrag voor tenders per uur * aantal vaaruren van tenders in een bepaald zeehavengebied. 
De toegerekende kosten zijn in SAP voor zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven zichtbaar onder bedrijfsnummer 1100, kostenplaatsgroep 111 (zie: bijlage 2) en kostensoort groep TROHVRT. De toerekening aan regio Noord is inzichtelijk door bedrijfsnummer 1100 op te vragen of de som te bepalen van zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven (kostenplaatsgroep 111) en zeehavengebied Harlingen/Terschelling (kostenplaatsgroep 112). 
TOERKN 
KNREGLDS 
ARBDIR 

BRUGREG 
BRUGBIJZ 
BRUGAFB 
LOA 

ARBINDIR 
OPSLAGIND 

INDLDS 
REISVERG 
PROJEXT 
BESCHTHUIS 

KNBELPL 

VRTUIG 
VRTONH 
VRTCKN 
VRTINZ 
TRVRTUIG 

TRAFVRT 
TROWRT 
TROHVRT 
TRTDVRT 

1. Toerekenbare kosten 
A. Kosten registerloodsen 
Arbeidsvergoeding directe loodsuren 
Arbeidsvergoeding bruguren reguliere reizen 
Arbeidsvergoeding bruguren bijzondere reizen 
Arbeidsvergoeding bruguren afbestellingen 
Arbeidsvergoeding LOA-uren 
Arbeidsvergoeding indirecte loodsuren 
Toerekening arbeidsvergoeding indirecte loodsuren (o.b.v. landelijk vast bedrag per scheepsreis per scheepsklasse) 
Arbeidsvergoeding IPL-taken 
Arbeidsvergoeding reis- en wachturen 
Arbeidsvergoeding inzet loodsen externe projecten 
Arbeidsvergoeding beschikbaarheid thuis 

8. Kosten beloodsen en plannen 

Kosten vaartuigen 
Onderhoudskosten vaartuigen 
Constante kosten vaartuigen 
Brandstof vaartuigen 
Toerekening kosten vaartuigen 
Toerekening afschrijvingskosten vaartuigen 
Toerekening overige vaste kosten vaartuigen 
Toerekening onderhoudskosten vaartuigen 
Toerekening kosten personeel technische dienst 
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VERVLBEL 
HSVOPE 

TRHSVOPE 
VARPRS 

TRVARPRS 
HELIKN 
OVVERVKN 

VERVLA 
MAVERV 
TRVERV 

PLANCO 
TRPLANCO 
VERVLPLC 

OMZVERVPG 
GEZKN 
OVREGKN 

REGICTKN 
SPILKN 
ICTREG 

REGOVKN 
KNRESINN 
OVOPER 
KTRPERS 
HSVKTR KNTRKN 
OVBEDR 
MABERO MAOVKN 

Verrekening kosten samenwerking Vlaamse loodsdienst 'Beloodsen' 
Kosten huisvesting operationele locaties 
Toerekening ligplaatsen vaartuigen 
Kosten varend personeel 
Toerekening kosten bemanning vaartuigen 

(zeehavengebied) 

Kosten helikopter (inclusief personeel operator) 
Overige vervoerskosten 
Kosten vervoer (landzijde) 
Kosten vervoer (maatschap) 
Toerekening vervoerskosten (zeehavengebied) 
Kosten planning & coördinatie 
Toerekening kosten personeel planning (zeehavengebied) 
Verrekening kosten samenwerking Vlaamse loodsdienst 'Plannen' 
Opbrengst vervoer personen en goederen (zeehavengebied) 
2. Gezamenlijke kosten 
C. Overige regionale kosten 

Regionale ICT-kosten 
Kosten SPIL (bedrijfsnummer 1000) 
Automatiseringskosten regionaal (bedrijfsnummer 1100-1400) 

Regionale algemene kosten (bedrijfsnummer 1100-1400) 
Kosten research & innovatie 
Overige kosten t.b.v. loodsen 
Kosten personeel wal 
Kosten huisvesting (overige locaties) 
Kantoorkosten 
Overige bedrijfskosten 
Beroepskosten (maatschap) 
Overige kosten (maatschap) 

TRREGOVKN Toerekening overige regionale kosten (zeehavengebied) 
Vervolg 2. gezamenlijke kosten, onderdeel D. overige landelijke kosten: 

LANDOVKN 
LANDICT 

AUTMKN 
TRLANDICT 

OVLANDKN 
KTRPERS 
HSVKTR 

D. Overige landelijke kosten 
Landelijke ICT-kosten (bedrijfsnummer 1000) 
Automatiseringskosten (bedrijfsnummer 1000) 
Toerekening landelijke ICT-kosten 
Landelijke algemene kosten (bedrijfsnummer 1000) 
Kosten personeel wal 
Kosten huisvesting (overige locaties) 
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KNTRKN 
OVBEDR 
TROVLANKN 

KNPUBL 
KNNLc 

BUDBER 
KNRLc 

BUDBER 
KNOPLLO 

OPLLOO 
TROPLLOO 

VERMKN 
VMKVT 
VMKOG 
VMKOV 
FLPFLO 
FLP 
FLO 

KNFLO 
TOEREKFLO 

TOEZHDR 
KNTOEZ 
TOERTOEZ 

Kantoorkosten 
Overige bedrijfskosten 
Toerekening overige landelijke kosten (zeehavengebied) 
E Kosten publiekrechtelijke organisatie 
Kosten Nlc 
Kosten beroepsorganisatie 
Kosten Rlc 
Kosten beroepsorganisatie 
Kosten opleiding loodsen 
Kosten opleidingen loodsen 
Toerekening opleidingskosten loodsen (zeehavengebied) 
F. Vermogenskosten 
Vermogenskosten vaartuigen 
Vermogenskosten onroerende zaken, pontons en installaties 
Vermogenskosten overige 
G. Kosten FLP en FLO 
Kosten FLP 
Kosten FLO 
Kosten FLO 
Toerekening kosten FLO (zeehavengebied) 
Kosten Toezichthouder 
Kosten Toezichthouder 
Toerekening kn toezichthouder 
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Bijlage 3: Indeling kosten plaatsgroepen 

BIJLAGE 3: INDELING KDSTENPLAATSGROEPEN 
Standaard hiërarchie kostenplaatsgroepen in SAP-module CO 
De in onderstaande tabel opgenomen indeling betreft de groepen van kostenplaatsen. Deze zijn nog nader onderverdeeld in aparte kostenplaatsen per (sub) afdeling, locatie of object. 
Administratie bedrijf 1000: Centraal ondersteunende diensten 

10 Centrale stafdiensten 
104 Kantoor centraal ondersteunende diensten 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
109 Algemeen 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 

15 Afdeling Vervoer 
150 Vervoer centraal 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
151 Vervoer Noord 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
152 Vervoer IJmond 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
153 Vervoer Rijnmond 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
154 Vervoer Scheldemonden 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
155 Vaartuigen 

1556 Jetgedreven tenders 
Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 

1558 SWATH-tenders 
Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 



 

Bijlage 3: Indeling kosten plaatsgroepen 

156 Vaartuigen (in gebruik genomen vanaf 2010) 
1561 Loodsvaartuigen P-klasse 

Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 
1562 Jollen nieuw 

Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 
1564 Stalen tenders 

Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 
1566 Jetgedreven tenders Aquila-klasse/L-klasse 

Nadere onderverdeling per individueel vaartuig 

Administratie bedrijf 1100: regio Noord 
11 NLBV Noord 
111 Zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
112 Zeehavengebied Harlingen/Terschelling 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
119 Algemeen regio Noord 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
43 Loodsen Noord 

Administratie bedrijf 1200: regio Amsterdam-lJmond 
12 NLBV Amsterdam- lJmond 
121 Zeehavengebied Amsterdam- IJmuiden 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
122 Zeehavengebied Den Helder 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
129 Algemeen regio Amsterdam- IJ mond 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
42 Loodsen Amsterdam- lJmond 
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Bijlage 3: Indeling kosten plaatsgroepen 

Administratie bedrijf 1300: regio Rotterdam-Rijnmond 
13 NLBV Rotterdam- Rijn mond 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
40 Loodsen Rotterdam- Rijnmond 

Administratie bedrijf 1400: regio Scheldemonden 
14 NLBV Scheldemonden 
141 Wetschepen 

Methodiek toerekening beschreven in hoofdstuk 6 
142 Scheldevaart 

Methodiek toerekening beschreven in hoofdstuk 6 
149 Algemeen regio Scheldemonden 

Nadere onderverdeling per sub afdeling en locatie 
41 Loodsen Scheldemonden 

Overige administraties 
De overige administraties kennen geen of een hele beperkte kostenplaatsen structuur. Deze werken ook vrijwel altijd landelijk of specifiek voor 1 bepaalde regio. Dit betreft de volgende administraties: 
Administratie bedrijf 1500: Kenniscentrum Loodswezen B.V. 
Administratie bedrijf 2100: Nederlandse Loodsencorporatie 
Administratie bedrijf 2110: Regionale Loodsencorporatie Noord 
Administratie bedrijf 2120: Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-lJmond 
Administratie bedrijf 2130: Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond 
Administratie bedrijf 2140: Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden 
Administratie bedrijf 2200: Stichting Stodel 
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Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 

BIJLAGE 4: OVERZICHT REGISTRATIE EN TOEREKENING KOSTEN PER KOSTENCOMPONENT 
EN KOSTENPLAATSGROEP 

In onderstaande tabel is per kostencomponent weergegeven op welke wijze de kosten worden geregistreerd. Dit betreft altijd een combinatie van een kostenplaatsgroep en kostencomponent. De (primaire) vastlegging van de werkelijke kosten is vet en grijs gemarkeerd. Per kostencomponent is getoond of deze kosten landelijk, regionaal of het niveau van zeehavengebied geboekt worden. Een kostencomponent omvat één of meerdere kostenpost(en), welke weer bestaan uit één of meerdere grootboekrekeningen (kostensoorten). Indien kosten direct ten laste van een zeehavengebied geboekt worden, zijn de kolommen lande/ijken regio bewust leeg gelaten. Immers, in dat geval behoeft er geen verdere intra comptabele kostentoerekening plaats te vinden, omdat de kosten direct al op het meest gedetailleerde niveau vastliggen. 
Indien kosten landelijk of regionaal zijn, worden deze kosten via een verdeelsleutel (zoals beschreven in hoofdstuk 6) toegerekend aan de zeehavengebieden. Voor veel kostencomponenten geschiedt dit op basis van het per scheepsklasse (met de factor 1 :6 gewogen) aantal geloodste scheepsreizen. 
De toerekening van kosten aan een regio is altijd gelijk aan de som van de toerekening van kosten aan de tot die regio behorende zeehavengebieden. Met bovenstaande structuur kunnen dus de resultaten weergegeven per zeehavengebied (kostenplaatsgroep), per regio (totaal van de zeehavengebieden van een regio) en landelijk (totaal van alle zeehavengebieden resp. alle regio's). 



Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

1 TOEREKENBARE KOSTEN
A Kosten registerloodsen

6.1.1.3 Directe uren 
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.1.1.4 Indirecte uren
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 139 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141

Zeehavengebied SM (SV) 142

Stap 2: Het bedrag (bruguren 
Scheldevaart x Nederlands all-in 
bruguurtarief) wordt in een percentage 
uitgedrukt ten opzichte van de som 
directe arbeidsvergoeding regio 
Scheldemonden en de toegerekende 
arbeidsvergoeding indirecte uren (WS + 
SV). Dit percentage x bedrag 
toegerekende arbeidsvergoeding 
indirecte uren regio Scheldemonden (WS 
+ SV) geeft als uitkomst de 
toegerekende arbeidsvergoeding 
indirecte uren Scheldevaart.
Het aandeel macro arbeidsvergoeding 
per indirecte uursoort (IPL-taken, reizen 
en wachten, beschikbaarheidsuren) ten 
opzichte van de totale macro 
arbeidsvergoeding indirecte uren wordt 
vermenigvuldigd met het bedrag aan 
toerekening Scheldevaart voor indirecte 
uren. De uitkomst per uursoort gedeeld 
door het uurtarief per uursoort geeft het 
aantal uur dat is toegerekend aan de 
Scheldevaart.

1200

1400

1400 149

1100 119

indirecte uren per regio [ipl-
taken * uurtarief] [reizen en 
wachten, 
beschikbaarheidsuren als % 
van bruguren] 

1100

OPSLAGIND

Stap 1: macro arbeidsvergoeding 
indirecte uren bepalen. Vervolgens 
uitdrukken in een landelijk vast bedrag 
per scheepsreis per scheepsklasse.

1400

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

1100

ARBDIR bruguren * uurtarief 

ARBINDIR

1200 129 1200

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 
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B Kosten beloodsen en plannen

Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

Vaartuigen

6.1.2.1 Afschrijvingen
Loodsvaartuigen (incl. jollen) 1000 1551/1561 VRTCKN facturen

Zeehavengebied RM 1300 131990 # dagen beschikbaarheid
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

SWATH-tenders 1000 1558 VRTCKN facturen
Zeehavengebied RM 1300 132990 # vaaruren
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Conventionele / Jetgedreven / Stalen 
tenders

1000
1554/1556/
1564/1566

VRTCKN facturen

Zeehavengebied DZ / EH 111990
Zeehavengebied H / T 112990
Zeehavengebied AIJ 121990
Zeehavengebied DH 122990
Zeehavengebied RM 1300 131990
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.1.2.1 Overige vaste exploitatiekosten conform afschrijvingen conform afschrijvingen conform afschrijvingen TROVVRT conform afschrijvingen

6.1.2.2 Onderhoudskosten vaartuigen
Loodsvaartuigen (incl. jollen) 1000 1551/1561 VRTONH facturen

Zeehavengebied RM 1300 131990 # dagen beschikbaarheid
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

SWATH-tenders 1000 1558 VRTONH facturen
Zeehavengebied RM 1300 132990 # vaaruren
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Conventionele tenders/Stalen tenders 1000 1554/1564 VRTONH facturen zie jetgedreven tenders (onderstaand)
Jetgedreven tenders 1000 1556/1566 VRTONH facturen

Zeehavengebied DZ / EH 111990
Zeehavengebied H / T 112990
Zeehavengebied AIJ 121990
Zeehavengebied DH 122990
Zeehavengebied RM 1300 131990
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.1.2.2 Technische Dienst 1000 150110 KTPERS salarisadm. zie onderhoudskosten TRTDVRT
procentueel naar rato van toegerekende 
onderhoudskosten

TRAFVRT

TRAFVRT

# vaaruren 1400

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

1400 140990 TRAFVRT # dagen beschikbaarheid 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1400 142990 TRAFVRT # dagen beschikbaarheid 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1400 141990 TRAFVRT # vaaruren 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

TRAFVRT
# vaaruren

1200

1400 142990 TROHVRT # vaaruren 1400

TROHVRT
1400 140990 TROHVRT

toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

TROHVRT
# vaaruren

1200

TROHVRT

1400 141990 TROHVRT # vaaruren 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 
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Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

6.1.2.3 Variabele exploitatiekosten (brandstof)
Loodsvaartuigen (incl. jollen) 1000 1551/1561 zie onderhoudskosten
SWATH-tenders 1000 1558 zie onderhoudskosten
Conventionele tenders/Stalen tenders 1000 1554/1564 zie onderhoudskosten
Jetgedreven tenders 1000 1556/1566 zie onderhoudskosten

6.1.2.4 Ligplaatsen / overige operationele locaties
Zeehavengebied DZ / EH 1000 151* 111
Zeehavengebied H / T 1000 151* 112
Zeehavengebied AIJ 1000 152* 121
Zeehavengebied DH 1000 152* 122
Zeehavengebied RM 1000 153* 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 1000 141
Zeehavengebied SM (SV) 1000 142

6.1.2.5 Bemanning vaartuigen
Zeehavengebied DZ / EH 1000 1512* 111
Zeehavengebied H / T 1000 1512* 112
Zeehavengebied AIJ 1000 1522* 121
Zeehavengebied DH 1000 1522* 122
Zeehavengebied RM 1000 1532* 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Helikopter
6.1.2.6 Kosten heli IJmond en Rijnmond

IJmuiden 1200 121 # vlieguren (heli-operator)
Rijnmond 1300 13 # vlieguren (heli-operator)
Schelde Wethavens 1400 141 # vlieguren (heli-operator)

6.1.2.7 Verrekening vlootkosten Vlaamse loodsdienst
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.1.2.8 Kosten helivelden
IJmuiden 1000 152400 HSVOPE facturen
Rijnmond 1300 13 HSVOPE
Scheldemonden niet van toepassing (geen eigen veld) niet van toepassing (geen eigen veld)

Overige vervoerskosten
6.1.2.9 Zeehavengebied DZ / EH 111

Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

Zeehavengebied RM 1300 40* Facturen 1300 13 vast regionaal bedrag per scheepsreis

Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Planning en coördinatie
6.1.2.10 Personeel planning 

Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1000 104070/75 PLANCO 1300 13 vast regionaal bedrag per scheepsreis
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.1.2.11 Verrekening kosten planning Vlaamse loodsdienst
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

1200 123120 PLANCO Salarisadministratie

toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

VRTINZ kosten afgifte locatie waltank / bunkeren

TRHSVOPE
kosten ligpl. C.O.D. per zhg

1200

toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

VRTINZ facturen

154* 1400 14* TRHSVOPE
kosten ligplaatsen C.O.D. in 
Vlissingen

1400

HSVOPE facturen

1100

1100

TRVARPRS
formatie varend personeel

1200

1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1000 1542* 1400 14* VRTLOO

VARPRS salarisadm.

HELIKN

1400 14* VERVLBEL 1400 VERVLBEL
volgt uit Tariefmutatievoorstel 
voor de Scheldevaart

1100

TRVERV

1400 41* Facturen 1400

vast regionaal bedrag per scheepsreis

1200 42*
Facturen 1200 vast regionaal bedrag per scheepsreis

1100 43*

VERVLA 
MAVERV

Facturen

toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1000 151120 VARPRS

salarisadm.

1100

TRPLANCO

vast regionaal bedrag per scheepsreis

1200 vast regionaal bedrag per scheepsreis

1000 104080/85 PLANCO 1400 14* TRPLANCO 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1400 14* VERVLPLC
volgt uit Tariefmutatievoorstel 
voor de Scheldevaart

1400 VERVLPLC
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 
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II GEZAMENLIJKE KOSTEN
C Overige regionale kosten

Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

6.2.1.1 Regionale ICT-systemen
SPIL 1000 109* SPILKN facturen

Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied RM 1300 13

LISA 1200 12* ICTREG facturen
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

LIS 1400 14* ICTREG facturen
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.2.1.2 Overige regionale kosten
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

Zeehavengebied RM 1300 13 1300 13
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

D Overige landelijke kosten
6.2.2.1 ICT kosten

Landelijke kosten 1000 109* AUTMKN facturen
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.2.2.2 Overige landelijke kosten 1000 10* / 15*
zie ov reg 
kosten

facturen en 
sal. adm.

Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

1100
REGICTKN

vast (inter)regionaal bedrag per 
scheepsreis

1200 REGICTKN
vast regionaal bedrag per scheepsreis

1400 REGICTKN
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100 119
RESINN 

OVOPER 
KTRPERS 
HSVKTR 
KNTRKN 
OVEKST 
MABERO 
MAOVKN

facturen en salaris 
administratie

1100

REGOVKN

vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1200 129 1200
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1400 149 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

TRLANDICT

vast landelijk bedrag per scheepsreis per 
scheepsklasse1200

1400 14* TRLANDICT interne factuur 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

TROVLANKN

vast landelijk bedrag per scheepsreis per 
scheepsklasse1200

1400 14* TROVLANKN interne factuur 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 

1 f f f 11 f 11 f 
1 1 1 1 1 --- + + + r -

- + + + r --
- r f-- 1 - + r - L t- + r -

1 -- L f--

- r f--- + r - r -

-- r 
-

+ + + r 

-- + + + - + + + r -- + + + r 

- + + r -

5 



Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

E Kosten publiekrechtelijke organisatie
6.2.3.1 Kosten NLC

2100 21* alle facturen
salarisadm.

Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

Zeehavengebied RM 1300 13* 1300 13
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.2.3.2 Kosten RLC
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

Zeehavengebied RM 2130 213 1300 13
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

6.2.3.3 Kosten opleidingen loodsen (Stodel) 2200 22* alle facturen
1100-1400 11*-14* OPLLOO

Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122

Zeehavengebied RM 1300 13* 1300 13
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

F Vermogenskosten
6.2.4

Vaartuigen 1000 balans MVA
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Onroerend goed, pontons, installaties alle balans MVA
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142

Overige alle 111
Zeehavengebied DZ / EH 112
Zeehavengebied H / T 121
Zeehavengebied AIJ 122
Zeehavengebied DH 1300 13
Zeehavengebied RM 141
Zeehavengebied SM (WS) 142
Zeehavengebied SM (SV)

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

11*

BUDBER
toerekening regio: naar rato 
van # registerloodsen

1100

BUDBER

vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1200 12* 1200
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1400 14* 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

2110 211

facturen

1100

BUDBER

vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

2120 212 1200
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

2140 214 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100 11*

OPLLOO factuur vanuit STODEL

1100

TROPLLOO

vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1200 12* 1200
vast regionaal bedrag per scheepsreis 
per scheepsklasse

1400 14* 1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

VMKVT
zie paragraaf 6.3.4

1200

1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

1100

VMKOG
zie paragraaf 6.3.4

1200

1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

balans MVA 
+ normering 
o.b.v. omzet 
gereguleer-
de taken

1100

VMKOV
zie paragraaf 6.3.4

1200

1400
toerekening aan SV cf. ovk. Vlaamse 
Gewest. Regio - SV = Wet

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 
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Kostencomponent
bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp methodiek bedr nr kst pl grp kst srt grp toerekening

G FLO en FLP
6.2.5 FLO en FLP

FLO 1000 15*930 KNFLO salarisadm.
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142 nvt nvt

FLP
Zeehavengebied DZ / EH 111
Zeehavengebied H / T 112
Zeehavengebied AIJ 121
Zeehavengebied DH 122
Zeehavengebied RM 1300 13
Zeehavengebied SM (WS) 141
Zeehavengebied SM (SV) 142 nvt geen toerekening aan SV

Registratie

Landelijk Regio Zeehavengebied

1100

TOEREKFLO % van omzet Nederlandse Wet1200

1400

1100

FLP % van omzet Nederlandse Wet1200

1400

Bijlage 4: Overzicht registratie en toerekening kosten per kostencomponent en kostenplaatsgroep 
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Bijlage 5: Gehanteerde afschrijvingstermijn immateriële- en materiële vaste activa 

BIJLAGE S: AFSCHRIJVINGSTERMIJN IMMATERIELE EN MATERIELE VASTE ACTIVA 
Vaste activa Klasse Materieel/ Omschrijving Afschr. rek. Code Code afschrijvingstermijn Immaterieel 11150 M Loodsvaartuigen (nieuw) 416110 ZF10 10% als accomodatie; 6,67%-180mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZF11 25% als casco; 3,33%-360mnd; 5% restwaarde; per dag 

416110 ZF12 30% als technische insallaties; 6,67%-1 S0mnd; 5% restwaarde; per dag 
416110 ZF13 20% als elektrische installaties; 5%-240mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZF14 5% als nautische/comm app; 12,5%-96mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZF15 10% als dekuitrusting; 5%-240mnd; 5% restwaarde; per dag 11300 M Jetgedreven tenders 416110 AFL4 Casco; 6,67% - 180mnd; 5% restwaarde 416110 AFL5 Technische apparatuur; 12.5% - 96mnd; 5% restwaarde 416110 AFL6 Nautische apparatuur; 14,29% - 84mnd; 0% restwaarde 416110 AFL2 Mid-life dekking; 20% - 60 maanden; geen restwaarde 11400 M Jollen 416110 AFL4 Casco; 6,67% - 180mnd; 5% restwaarde 416110 AFL5 Technische apparatuur; 12.5% - 96mnd; 5% restwaarde 416110 AFL6 Nautische apparatuur; 14,29% - 84mnd; 0% restwaarde 11600 M SWATH tenders 416110 AFL4 Casco; 6,67% - 180mnd; 5% restwaarde 416110 AFL5 Technische aooaratuur; 12.5% - 96mnd; 5% restwaarde 416110 AFL6 Nautische apparatuur; 14,29% - 84mnd; 0% restwaarde; per dag 416110 AFL9 Motoren Swath; 12.5% - 96mnd; 0% restwaarde 416110 AFL16 Mid-life dekking; 10% - 120 maanden; 0% restwaarde 11700 M Tenders A en L klasse 416110 ZFL4 Casco; 6,67% - 180mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL5 Technische apparatuur; 12.5% - 96mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL6 Nautische apparatuur; 14,29% - 84mnd; 0% restwaarde; per dag 11800 M Stalen Tenders 416110 ZFL4 Casco; 6,67% - 180mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL5 Technische apparatuur; 12.5% - 96mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL6 Nautische apparatuur; 14,29% - 84mnd; 0% restwaarde; per dag 11900 M Tenders M klasse 416110 ZFL1 5% als electisch schokgevoelig - 120mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL1 5% als nautische apparatuur - 120md; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL2 35% als technische apparatuur - 210mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL2 10% als motoren - 210mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL3 35% als casco - 240mnd; 5% restwaarde; per dag 416110 ZFL3 10% als electrisch niet schokgevoelig - 240mnd; 5% restwaarde; per dag 



Bijlage 5: Gehanteerde afschrijvingstermijn immateriële- en materiële vaste activa 

Vaste activa Klasse Materieel/ Omschrijving Afschr. rek. Code Code afschrijvingstermijn Immaterieel 12100 M Grond nvt nvt 12200 M Gebouwen (permanent) (operationeel) 418020 AFL1 2,5% - 480mnd; 10% restwaarde 12250 M Gebouwen (permanent) (niet-operationeel) 428020 AFL1 2,5% - 480mnd; 10% restwaarde 12300 M Gebouwen (semi) (operationeel) 418020 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12350 M Gebouwen (semi) (niet-operationeel) 428020 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12400 M Verbouwing (operationeel) 418040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12450 M Verbouwing (niet-operationeel) 428040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12500 M Inrichting (operationeel) 418040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12550 M Inrichting (niet-operationeel) 428040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12600 M Kades en Steigers gebruikt 418030 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12700 M Kades en Steigers ongebruikt 418030 AFL3 10% - 120mnd; 0% restwaarde 12800 M Pontons gebruikt 418030 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 12900 M Ponton/waltank 418030 AL10 Ponton/waltank; 6,67% - 180mnd; 0% restwaarde 13100 M Kantoorinventaris (operationeel) 429030 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13150 M Kantoorinventaris (niet-operationeel) 429030 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13300 M Installaties (operationeel) 418050 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13350 M Installaties (niet-operationeel) 428050 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13400 1 Software (operationeel) 430015 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13450 1 Software (niet-operationeel) 430020 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13500 M PC, printer en toebehoren (operationeel) 430010 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 
13550 M PC, printer en toebehoren (niet-operationeel) 430010 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 
13600 M Loodstechnische hulpmiddelen 420090 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13700 M Communicatiemiddelen loodsen 420030 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13800 M Dompelpakken/helipakken 420200 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13850 M Reddingsmiddelen varende dienst 412920 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13900 M Reddingsvesten loodsen 420170 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13950 M Communicatiemiddelen 429040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 13980 M Communicatiemiddelen (niet-operationeel) 429040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 14100 M Activa Stodel 419040 AFL2 20% - 60mnd; 0% restwaarde 19000 nvt Activa in aanbouw nvt nvt nvt 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

BIJLAGE 6: INDELING TARIEFGEBIEDEN 
1. Zeehavengebied Delfzijl/Eemshaven: 

DELFZIJ L/EEMSHAVEN 
TARIEFGEBIEDEN OVERZICHT 

(1) ---

\ __;,------~-
~ ,, : ... 

Beloodsingspunt zee Westereems in loodsgebied Eems: Het bevaarbare gedeelte buiten en noordwestelijk van de halve cirkel met een straal van 2,6 Mijl uit de vuurtoren van Berkum; Regulier beloodsingspunt zee in loodsgebied Eems: Het bevaarbare gedeelte van de Eemsmonding, binnen en zuidelijk van de cirkel met een straal van 2,6 Mijl uit de vuurtoren van Berkum, aan de zuidzijde begrensd tot aan de lijn gaande door de coördinaten 53° 28,5 N / 006' 40 E en 53° 29 N / 007' 01 E; Tariefgebied Eems A: Eemshaven. Het bevaarbare gedeelte van de Eems, dat gelegen is zuidelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53' 28,5 N / 006° 40 Een 53' 29 N / 007' 01 E en noordelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53' 24 N / 006' 53 E en 53' 24 N / 007' 01 E; Tariefgebied Eems B: Delfzijl. Het bevaarbare gedeelte van de Eems, dat zuidelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53' 24 N / 006° 53 Een 53' 24 N / 007' 01 E. 



- Regulier beloodsingspunt zee in loodsgebied Harlingen: Het vaarwater, dat noordelijk gelegen 
is van de lijn gaande door de coördinaten 53˚ 12΄N / 005˚ 06΄ en 53˚ 20΄N / 005˚ 27΄E; 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

2. Zeehavengebied Harlingen/Terschelling: 
HARLI N 13 E N /TERS C H ELLI N 13 
TARIEFGEBIEDEN OVERZICHT 

Tariefgebied Harlingen A: Harlingen. Dit is het bevaarbare gedeelte dat zuidelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12 N / 005° 06 en 53° 20 N / 005° 27 Een noordoostelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12 N / 005° 06 E en 53° 08 N / 005° 25 E; Tariefgebied Harlingen B: Kornwerderzand. Dit is het bevaarbare gedeelte dat zuidwestelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12 N / 005° 06 Een 53° 08 N / 005° 25 E en oostelijk van de lijn gaande door de coördinaten 52° 54 N / 004° 50 E en 53° 01 N / 004° 48 E; Tariefgebied Harlingen C: Den Helder. Dit is het bevaarbare gedeelte westelijk van de in het in Tariefgebied Harlingen B genoemde westelijke begrenzing 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

3. Zeehavengebied Den Helder 
DEN HELDER 
TARIEFGEBIEDEN O V ERZIC H T 

ZEE 

ZEE 

Regulier tariefgebied zee in loodsgebied Den Helder: De rede van Den Helder, inclusief Schulpengat, Molengat en ankerplaats; Tariefgebied Den Helder A: De Haven van Den Helder en de havens en het Wad ten noorden van 53°0' Noorderbreedte en ten westen van 4° 53' Oosterlengte; Tariefgebied Den Helder B: De havens en het Wad ten zuiden van 53° Noorderbreedte en ten oosten van 4° 53' Oosterlengte; Tariefgebied Den Helder C: De havens en het Wad ten noorden van 53° Noorderbreedte en ten oosten van 4° 53' Oosterlengte, exclusief de haven van Harlingen; Tariefgebied Den Helder D: De haven van Harlingen. 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

4. Zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden 
AMSTERDAM·I.JMUIDEN 
TARIEFGEBIED OVERZICHT 

ZEE 

12m~ 

, ~ • J 
ZEE I 

,{ · .... 
' t~\\, 

1 

• I'-

1 j 

• 
,... ._.( 

-
1 

. I 

Beloodsingspunt zee Geul in loodsgebied Amsterdam-IJmuiden: Het bevaarbare gebied buiten de cirkel die ligt op 12 Mijl van de kop van de zuidpier; Regulier beloodsingspunt zee in loodsgebied Amsterdam-IJmuiden: Het bevaarbare gebied binnen een straal van 12 Mijl van de kop van de zuid pier tot de meridiaan van 4°34' Oosterlengte, exclusief de Seaport Marina; Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden A. De havens en het bevaarbare gebied tussen de meridiaan van 4°34' Oosterlengte en de sluizen, inclusief de Seaport Marina; Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden B. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen de sluizen en kilometerraai 7, inclusief de sluizen; Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden C. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 7 en kilometerraai 14; Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden D. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 14 en kilometerraai 19; Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden E. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 19 en de parallel van 52° 23,3' Noorderbreedte. Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden F. Het gedeelte van het IJ en de havens die zuidelijk liggen van de parallel van 52° 23,3' Noorderbreedte. 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

5. Zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond 
R □TTERDAM·RI.JNM □ ND 

TARIEFGEBIEOEN O V ERZIC H T 

.. 

Beloodsingspunt zee Geul in loodsgebied Rotterdam-Rijnmond: Rendez-vous gebied bestaande uit een cirkel met een straal 7,00 mijl met als middelpunt 52-00° NB en 003- 0Q° EL Beloodsingspunt zee LNG in loodsgebied Rotterdam-Rijnmond: beloodsingspunt op zee bestaande uit een cirkel met een straal van 2 mijl met als middelpunt 52 00.4 N en 003 37.0 E Regulier beloodsingspunt zee loodsgebied Rotterdam-Rijnmond: Beloodsingspunt op zee bestaande uit een cirkel met een straal van 4,00 mijl met als middelpunt 52-00° NB en 003-51 EL Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond A: Maasvlakte. Gebied bestaande uit: de Maasmond aan de oostkant begrenst door 004° 6,4 EL; het Beerkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4 EL; het Calandkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4 EL; het Hartelkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4 EL; de Nieuwe Waterweg aan de oostkant begrenst door 004° 6,4 EL. Het Yangtzekanaal, aan de westzijde begrenst door 004° 1' EL inclusief de ligplaatsen aan de noordoever van het Yangtzekanaal. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond B: Europoort. Gebied bestaande uit: het Calandkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6 EL; het Hartelkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6 EL; de Nieuwe Waterweg en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6 EL. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond C: Botlek. Gebied bestaande uit: de Nieuwe Waterweg en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6 El en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2 EL; 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

de Botlek en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6 EL; het Hartelkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2 EL; de Oude Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2 EL; de Nieuwe Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2 EL. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond D: Stad. Gebied bestaande uit: de Nieuwe Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 23,2 EL en aan de oostkant begrenst door 004° 33,3 EL. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond E: Boven de bruggen. Gebied bestaande uit: de Nieuwe Maas aan de westkant begrenst door 004° 33,3 EL; de Hollandsche IJssel aan de westkant begrenst door 004° 33,3 EL; Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond F: Dordrecht e.o. Gebied bestaande uit: de Lek; de Noord; de Beneden Merwede; Oude Maas aan de westkant begrenst door 004° 23,2 EL; het Spui aan de westkant begrenst door 004° 20 EL; de Dordtse Kil aan de zuidkant begrenst door 51° 47 NB. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond G: Moerdijk e.o. Gebied bestaande uit: de Dordtse Kil aan de noordzijde begrenst door 51° 47 NB; het Spui aan de oostzijde begrenst door 004° 20 EL; het Haringvliet aan de westzijde begrenst door 004° 04,5 EL; het Noord-Volkerak, het Hellegat, het Zuid-Vlije en het Noordergat inclusief de Krammersluizen; het Hollands Diep; de Amer; de Nieuwe Merwede; de Schelde-Rijnverbinding inclusief de Kreekraksluizen. -Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond H: Slijkgat en Stellendam. Gebied bestaande uit: het Haringvliet aan oostzijde begrenst door 004° 04,5 EL; Het Slijkgat (gebied vanaf de scheidingston tot en met de haven van Stellendam). Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond 1: Scheveningen. Gebied vanaf de scheidingston tot en met de haven van Scheveningen. Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond J: Maasvlakte 2. Gebied bestaande uit: de overige ligplaatsen westelijk van 004° 01 EL met uitzondering van de ligplaatsen aan de noordoever van het Yangtzekanaal; 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

6. Zeehavengebied Scheldemonden 
SCHELDEM□ NDEN 

TARIEFGEBIED O V ERZICHT 

-1.,. , l J ---
~ 1,(..''')~-

Antwerpen •~ 

Regulier beloodsingspunt zee in loodsgebied Scheldemonden: Het gebied vanuit zee t/m loodswissel/beloodsingspunt op Vlissingen rede en t/m Roompotsluis v.v.; Beloodsingspunt zee Bergues Nord in loodsgebied Scheldemonden: Het gebied rondom de noord-cardinale boei die de Bergues bank dekt ter hoogte van de Frans Belgische grens; Tariefgebied Scheldemonden A: Het gebied vanaf Vlissingen rede tot aan alle ligplaatsen in of aan de kades van Vlissingen Buitenhaven, Binnenhavens, het Kanaal door Walcheren inclusief Middelburg tot en met de sluis bij Veere, Breskens, Sloehavens en alle ligplaatsen in de Westerschelde inclusief Everingen A-E tot aan de lijn Fort Ellewoutsdijk - punt ten westen van industriegebied rond de Braakmanhaven v.v.; Tariefgebied Scheldemonden B: Het gebied vanaf de lijn Fort Ellewoutsdijk - punt (ongeveer 2 km buiten de haveningang) ten westen van industriegebied rond de Braakmanhaven tot aan alle ligplaatsen in of aan de kades van de Braakmanhaven, Put van Terneuzen tot de sluis (kop van de havendammen) en aan oostelijke kant begrensd door de lijn Ossenisse - Bakendorp v.v.; Tariefgebied Scheldemonden C: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van het Kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf Terneuzen sluis (kop van de havendammen aan de buitenzijde) tot aan de grens v.v.; Tariefgebied Scheldemonden D: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de Westerschelde vanaf de lijn Ossenisse - Bakendorp tot de grens bij Antwerpen en aan de noordzijde begrensd door de uitgang van het kanaal door Zuid-Beveland (Walsoorden, Hansweert, Wemeldinge, kanaal door Z-Beveland) v.v.; Tariefgebied Scheldemonden E: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de gehele Oosterschelde t/m Volkerak en tot de Roompotsluis, Schelde-Rijnkanaal, Veerse Meer v.v.; Tariefgebied Scheldemonden F: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de Westerschelde vanaf de grens tot Antwerpen v.v.; Tariefgebied Scheldemonden G: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van het Kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de grens tot in Gent v.v. 
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Bijlage 6: Indeling tariefgebieden per zeehavengebied 

Nadere toelichting onderscheid Wetschepen en Scheldevaarders: 
De vraag of een schip een Wetschip of een Scheldevaarder is, wordt bepaald door het Scheldereglement. 
Opmerking: Beloodsingspunt zee Bergues Nord valt buiten de hierboven opgenomen kaart. 
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Bijlage 7: Verrekening investeringen en rentevergoeding over verrekeningen 

BIJLAGE 7: VERREKENING INVESTERINGEN EN 
RENTEVERGOEDING OVER VERREKENINGEN 

Wijze van berekening van de verrekening investeringen zoals opgenomen in artikel 27c, zesde lid, onder i, van de Loodsenwet 
1. Voor deze verrekening gelden de volgende algemene regels: a) Deze verrekening heeft betrekking op de afschrijvingskosten, de vermogensvergoeding, boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen van posten behorende tot de capital base van de gereguleerde activiteiten. b) De verrekening wordt zodanig bepaald dat dit ertoe leidt dat de afschrijvingskosten, vermogensvergoeding, boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen zoals opgenomen in de vastgestelde tarieven op basis van de gemaakte ramingen van het Loodswezen, na verrekening gelijk is aan de werkelijke macro kosten daarvan over het betreffende jaar. c) De verrekening heeft alleen betrekking op het deel dat in de vastgestelde tarieven voor de Nederlandse havens is verwerkt; het deel dat is toegerekend aan de Scheldevaart vormt geen onderdeel van de verrekening. d) Aangezien de wet spreekt over materiële activa en investeringen vindt er geen verrekening plaats over de vermogensvergoeding voor de niet materiële vaste activa posten behorende tot de capital base van de gereguleerde activiteiten, te weten de voorraad en de normatieve vermogensvergoeding voor het netto werkkapitaal en de liquide middelen (de laatste twee posten worden bepaald op basis van een percentage van de geraamde omzet gereguleerde taken). e) De verrekening geldt ook voor immateriële vaste activa, zoals software, dat vanaf het KTS 2023-2027 is aangemerkt als immateriële vaste activa (en daarvoor werd opgenomen als materiële vaste activa), alsmede voor materiële vaste activa in aanbouw (die vanwege het feit deze nog niet in gebruik zijn genomen nog niet in de capital base zijn opgenomen), waarvoor geldt dat de betreffende uitgaven nog niet in de tarieven zijn verwerkt. f) De in een bepaalde jaar bepaalde verrekening over het voorgaande een jaar vindt plaats in het tariefvoorstel van het daaropvolgende jaar. g) In de berekening wordt ervan uitgegaan dat, in een jaar waarin de tarieven op basis van de alternatieve berekening o.g.v. artikel 27ca van de Loodsenwet zijn vastgesteld, in de aldus vastgestelde tarieven de post "harmonisering kosten investeringen", zoals beschreven in hoofdstuk 8.2.2, is verwerkt. Hierdoor zijn de kosten voor vaste activa waarmee in de vastgestelde tarieven rekening is gehouden in beide tariefberekeningen gelijk aan het bedrag dat in de o.g.v. art. 27c van de Loodsenwet opgestelde cost-plus berekening is verwerkt. Hierdoor kan de verrekening investeringen worden gebaseerd op de geraamde kosten van de tariefberekening o.g.v. artikel 27c van de Loodsenwet en maakt het voor de berekening van de post verrekeningen investeringen niet uit op welke wijze (27c of 27ca van de Loodsenwet) de tarieven zijn vastgesteld. De berekening leidt dan altijd tot het juiste bedrag aan verrekening, zodat alleen de werkelijke kosten van vaste activa uiteindelijk door het Loodswezen in de tarieven worden verwerkt. Dit is conform de huidige werkwijze zoals die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 
2. De berekening van de werkelijke afschrijvingskosten van materiële vaste activa en investeringen vindt als volgt plaats: a) Als eerste worden de totale werkelijke afschrijvingskosten bepaald. b) Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7: Verrekening investeringen en rentevergoeding over verrekeningen 

afschrijvingskosten Scheldevaart ten opzichte van de totale afschrijvingskosten volgens de vastgestelde tarieven. c) Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde afschrijvingskosten meegenomen en gesaldeerd en worden ook verschillen in timing (eerdere of latere datum van ingebruikname in het betreffende boekjaar) meegenomen. 
3. De berekening van de werkelijke vermogensvergoeding van materiële vaste activa en investeringen vindt als volgt plaats: a) Bepaald wordt de werkelijke gemiddelde capitalbase van materiële vaste activa over het betreffende jaar vermenigvuldigd met het vastgestelde percentage vermogensvergoeding (WACC). De werkelijke gemiddelde capitalbase van materiële vaste activa wordt bepaald door het gemiddelde te bepalen van de capitalbase voor deze posten per 1 januari (van het jaar waar de verrekening betrekking op heeft) en de capitalbase voor deze posten per 31 december (van het jaar waar de verrekening betrekking op heeft). b) Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de vermogensvergoeding voor materiële vaste activa Scheldevaart ten opzichte van de totale vermogensvergoeding voor materiële vaste activa volgens de vastgestelde tarieven. c) Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde vermogenskosten van de materiële vaste activa meegenomen. 

4. De berekening van de werkelijke boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen vindt als volgt plaats: a) Bepaald worden de werkelijke baten en lasten van de gerealiseerde boekwinsten en boekverliezen bij vervreemden van materiële vaste activa, alsmede bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa in het betreffende jaar. b) Vervolgens wordt berekend welk deel daarvan toerekenbaar is aan de Scheldevaart. Deze toerekening geschiedt op basis van verhouding tussen de afschrijvingskosten Scheldevaart ten opzichte van de totale afschrijvingskosten volgens de vastgestelde tarieven. Hier wordt gekozen voor de verhouding van de afschrijvingskosten omdat boekwinsten- en verliezen en bijzondere waardeverminderingen veelal niet vooraf geraamd kunnen worden. c) Door deze werkwijze worden alle afwijkingen tussen de werkelijke en geraamde boekwinsten en boekverliezen bij vervreemden van materiële vaste activa, alsmede bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa meegenomen en gesaldeerd. 
5. Vervolgens wordt het totaalbedrag van de werkelijke kosten ter zake van afschrijvingskosten, vermogensvergoeding en boekwinsten en -verliezen, bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen berekend door de onder de punten 2, 3 en 4 berekende bedragen te totaliseren. Dit is het bedrag van de werkelijke kosten dat het Loodswezen via de tarieven mag financieren. 
6. Vervolgens wordt het totaalbedrag van de geraamde kosten dat in de vastgestelde tarieven is verwerkt ter zake van afschrijvingskosten, vermogensvergoeding, boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen berekend. 

De bepaling van de geraamde kosten van de posten zoals genoemd onder punten 2, 3 en 4, geschied zoals deze zijn opgenomen in de tariefberekening. 
Indien de tarieven voor het betreffende jaar zijn gebaseerd op basis van de cost-plus berekening wordt voor de geraamde kosten uitgegaan van de geraamde kosten in de cost-plus berekening van de vastgestelde tarieven. 
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Indien de tarieven voor het betreffende jaar zijn gebaseerd op basis van de alternatieve berekening wordt voor de geraamde kosten uitgegaan van de kosten zoals ze zijn gedekt in de alternatieve tariefberekening. In beginsel zal dit (na verwerking van de post harmonisatie kosten vaste activa, zoals beschreven in hoofdstuk 8.2.2,) hetzelfde bedrag zijn als in de cost-plus berekening. Indien dat, om welke reden dan ook niet het geval is, zal worden uitgegaan van de feitelijke dekking van de kosten van vaste activa in de vastgestelde tarieven. 
7. Tenslotte wordt het in de toekomstige tarieven te verrekenen bedrag berekend als het verschil tussen het totaalbedrag van de werkelijke kosten ter zake van afschrijvingskosten, vermogensvergoeding, boekwinsten en -verliezen en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa en investeringen (als berekend onder 5) en de geraamde kosten daarvan die (via de vastgestelde tarieven) in de tarieven van het Loodswezen ter zake van deze posten is verwerkt (als berekend onder 6). 

Aangezien het tariefsysteem nergens voorziet in een correctie van het activiteitenniveau vindt er geen correctie plaats voor het effect van de afwijking tussen het werkelijke en geraamde activiteitenniveau en wordt de verrekening puur gebaseerd op het verschil tussen de werkelijke en geraamde kosten en vergoedingen ten aanzien van investeringen. 
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Bijlage 7: Verrekening investeringen en rentevergoeding over verrekeningen 

Wijze van berekening van de rentevergoeding over verrekeningen 
Ten aanzien van het rendement over de geraamde maar niet gerealiseerde investeringen is in het verleden tussen de ACM en het Loodswezen afgesproken hiervoor het percentage te baseren op de rente voor overige belastingen, zoals dit door de Belastingdienst wordt gehanteerd. 
Deze rentevergoeding wordt toegepast over de verrekening van investeringen en daarnaast geldt dezelfde wijze van renteverrekening ook voor andere verrekeningen over voorgaande jaren die in de toekomende tarieven verrekend worden, als daar sprake van is. 
Voor verrekeningen over voorgaande jaren die in de toekomstige tarieven worden verwerkt (die zowel ten gunste of ten laste van afnemers kunnen zijn), wordt derhalve de wettelijke belastingrente toegepast die de Belastingdienst hanteert voor overige belastingen. 
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Bijlage 8: Gehanteerde afkortingen en begrippen 

BIJLAGE B: GEHANTEERDE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

ACM Autoriteit Consument en Markt 
COD Centraal Ondersteunende Diensten 
DPL Direct Productieve Loodstaak {loodsen aan boord en LOA) 
EBIT Earnings before Interest and Taxes (winst voor rente en belastingen) 
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag (voor varend ondersteunend personeel Loodswezen). 
FLP Functioneel Leeftijds Pensioen (voor loodsen) 
FRIS Facturatie Registratie- en Informatie Systeem 
IPL Indirect Productieve Loodstaak (bijvoorbeeld: loodsdienstleider, opleidingen, bestuur/Mt-lid, etc.) 
LBT Parameter voor de grondslag van de omvang van het schip LxBxTz (maximale lengte x maximale breedte x maximale diepgang op de zomerlastlijn) 
LOA Loodsen op Afstand 
LIS Loodsen informatiesysteem; systeem voor de planning van loodsreizen en de facturering daarvan in de regio Scheldemonden 
LISA Loodsen informatiesysteem Amsterdam-lJmond; systeem voor de planning van loodsreizen en de facturering daarvan in de regio Amsterdam-lJmond 
MMP Master in Maritime Piloting 
MT Management Team 
MvT Memorie van Toelichting 
NLBV Nederlands Loodswezen B.V. 
NLc Nederlandse Loodsencorporatie 
PC Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart 
RLc Regionale Loodsencorporatie 
SAP Naam van een ERP systeem in gebruik bij het Loodswezen 
SPIL Systeem Planning en Inzet Loodsen (systeem voor de planning van loodsreizen en de facturering daarvan in de regio's Noord en Rotterdam-Rijnmond) 
Stodel Stichting Opleiding- en Deskundigheidsbevordering registerloodsen (stichting die de opleiding en deskundigheidsbevordering van registerloodsen verzorgt en 
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Bijlage 8: Gehanteerde afkortingen en begrippen 

mede ondersteuning biedt aan de opleiding tot registerloods: Master in Maritime Pi loting) 
WACC Weighted Average Cost of Capital. De gemiddelde vermogenskosten, waarmee bij het bepalen van de tarieven rekening mag worden gehouden 

B: Belangrijkste definities en begrippen 
Cost-plus tariefberekening: 
De op kosten gebaseerde tariefberekening zoals bepaald in artikel 27.c van de Loodsenwet. 
Price-cap tariefberekening: 
De alternatieve tariefberekening op basis van het tarief van het voorgaande jaar, verhoogd met de loon/prijs index en verminderd met een efficiencykorting zoals bepaald in artikel 27ca van de Loodsen wet. 
Alternatieve tariefberekening: 
De tariefberekening zoals bepaald in artikel 27ca van de Loodsenwet (ook genaamd price-cap berekening zoals hierboven opgenomen). 
Tariefstructuur: 
Een formule met tarief parameters, die leidt tot een tarief. 
Regio's: 
Er worden 4 regio's onderkend: 

Noord. Amsterdam-IJ mond. Rotterdam-Rijnmond. Scheldemonden. 
Zeehavengebieden: 
Er wordt in de nieuwe tariefstructuur onderscheid gemaakt in de volgende zeehavengebieden: 

Delfzijl-Eemshaven. Harlingen-Terschelling. Den Helder. Amsterdam-IJmuiden. Rotterdam-Rijnmond. Scheldemonden-Nederlandse havens. 
Tariefgebied· 
Binnen een zeehavengebied wordt een aantal tariefgebieden onderscheiden. Een tariefgebied is een logisch bij elkaar horend aantal punten, waar de loods aan boord komt of van boord gaat (bijvoorbeeld een haven of enkele havens, de loodskruispost, etc.). 
Traiect: 
Een scheepsreis tussen 2 tariefgebieden of binnen een tariefgebied. 
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Bijlage 8: Gehanteerde afkortingen en begrippen 

Scheepsklasse: 
Per zeehavengebied werd in het vorige KTS de scheepvaart ingedeeld in 9 scheepsklassen, een maat voor de grootte van een te loodsen schip, op basis van de vermenigvuldiging lengte over alles x breedte (mal) x max. diepgang (zout water). 
Reizen: 
Tenslotte zijn de onderstaande definities van de soorten reizen nog van belang: 

Term: 
Scheepsreis 

Loodsreis 

Uitgaande reis 

Inkomende reis 

Kruispostreis 
Geulreis 

Rendez-vous reis 

Verhaalreis 

Omschrijving: 
Een reis van een schip van een beginpunt naar een eindpunt. 
Eén scheepsreis kan uit één of meerdere loodsreizen bestaan (bijvoorbeeld een geulreis met gelijktijdig 2 loodsen aan boord, of een reis vanaf kruispost Steenbank (of Wandelaar) naar Terneuzen waarbij op Vlissingen rede een loodwissel plaatsvindt (volgtijdelijk 2 loodsen). 
Een uitvoering van de functie als bedoeld in artikel 2 van de Loodsenwet, door een registerloods tijdens een scheepsreis. 
Reis met een schip of een bijzonder transport ten behoeve waarvan loodsdiensten worden verricht: 
a. vanaf de ligplaats op zee in een ankergebied of andere locatie, naar zee toe of b. vanaf de ligplaats in een zeehavengebied naar zee toe of naar een ligplaats op zee in een ankerplaats of andere locatie. 

Reis met een schip of een bijzonder transport ten behoeve waarvan loodsdiensten worden verricht: 
a. vanaf zee tot de ligplaats op zee in een ankergebied of andere locatie; of b. vanaf zee of vanaf de ligplaats op zee in een ankergebied of andere locatie tot de ligplaats in een zeehavengebied. 
Een inkomende of een uitgaande reis, niet zijnde een rendez-vous reis. 

Is een andere naam voor rendez-vous reis. 

Een inkomende of uitgaande reis ten behoeve waarvan de loodsdienst begint of eindigt op een daarvoor door de bevoegde autoriteit op zee aanwezen locatie in of nabij de vaargeul die de aanloop vormt tot het betreffende zeehavengebied. 

Een reis met een schip of een bijzonder transport ten behoeve waarvan loodsdiensten worden verricht anders dan een inkomende of uitgaande reis; 
Voorheen werden hiervoor 2 definities gebruikt, namelijk: 
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Term: 

Bedriifsnummer: 

Omschrijving: 
Verhaalreis: Voor een reis binnen hetzelfde havenbekken (die niet de hoofdvaarweg kruist). Bijvoorbeeld een verplaatsing binnen de Waalhaven. 
Op- en af reis: voor een reis tussen havenbekkens in hetzelfde havengebied, waarbij wel de hoofdvaarweg wordt gekruist (bijvoorbeeld van de Europoort naar Dordrecht of van Vlissingen naar Terneuzen). 

Een afzonderlijk gevoerde administratie in het SAP-systeem. 
Kostencomponenten: 
Een groep volgens het kostentoerekeningssysteem logisch bij elkaar horende kostenposten. 
Kostenposten: 
Binnen het Loodswezen onderscheiden kosten, zoals arbeidskosten, pensioenen, operationele kosten, etc. Een kostenpost is een aantal bij elkaar behorende kostensoorten. 
Kostensoort: 
Een grootboekrekening waarop bepaalde kosten worden geboekt, zoals salarissen, vakantiegeld, brandstof, verzekeringskosten, huur gebouwen, etc. 
Kostensoortgroep: 
Een groep logisch bij elkaar horende kostensoorten. 
Kostenplaats: 
Een codering waarmee binnen een administratie de kosten kunnen worden verbijzonderd per zeehavengebied, locatie of object, zoals een afdeling, gebouw, vaartuig, etc. 
Kostenplaatsgroep: 
Een groep volgens het logisch bij elkaar horende kostenplaatsen. Deze worden gebruikt om de kosten per zeehavengebied te kunnen identificeren. 
Kostenconforme toerekening: 
De toerekening van de kosten naar de oorzaak/veroorzaker van de kosten. 
Kostenverrekening: 
Het verrekenen van kosten (op voorcalculatorische basis) tussen het Nederlands Loodswezen regio Scheldemonden en de Vlaamse loodsdienst op grond van de Samenwerkingsovereenkomst (tussen het Vlaamse Gewest en het Nederlands Loodswezen van 24 december 2015) voor de inzet van middelen naar vooraf vastgestelde verdeelsleutels. 
Toerekenbare kosten: 
Kosten waarvan rechtstreeks is vast te stellen voor welke afnemer van diensten deze kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld kosten van het loodsen, de beloodsing en de planning. 
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Gezamen!tïke kosten: 
Kosten die niet rechtstreeks zijn te herleiden tot de af te nemen diensten 
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BIJLAGE 9: ZIENSWIJZE CONSULTATIE ONTWERP KTS 

9A OVERWEGINGEN ALGEMENE RAAD OMTRENT DE 
INGEBRACHTE ZIENSWIJZEN 

Algemeen Conform het bepaalde in artikel 27b lid 5 van de Loodsenwet dient voorafgaand aan de vaststelling van het kostentoerekeningssysteem een zienswijze te worden gevraagd aan een aantal bij ministeriële regeling aangewezen partijen (consultatie). De te consulteren partijen zijn genoemd in artikel 1 en 2 van de Regeling markttoezicht registerloodsen. 
Op 18 januari 2022 is het concept Kostentoerekeningssysteem 2023-2027 (KTS 2023-2027) aan de in artikel 1 en 2 van de Regeling markttoezicht registerloodsen genoemde partijen gezonden ter consultatie. Op 10 februari 2022 is een landelijke consultatiebijeenkomst gehouden waarin partijen mondeling hun zienswijze kenbaar konden maken. Tijdens de consultatiebijeenkomst is een toelichtende presentatie gehouden; deze is als bijlage 9.d bij het KTS 2023-2027 opgenomen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, die als bijlage 9.c is bijgevoegd. Voorts konden de geconsulteerde partijen hun zienswijze tot en met uiterlijk 1 maart 2022 schriftelijk indienen bij de Nlc. De ontvangen schriftelijke reacties zijn als bijlage 8.b bij het KTS 2023-2027 gevoegd. 
Ingebrachte mondelinge en schriftelijke zienswijzen 
Er is een mondelinge consultatiebijeenkomst gehouden op 10 februari 2022 en er is één schriftelijke zienswijze ontvangen van de KVNR. De notulen van de mondelinge bijeenkomst zijn opgenomen als bijlage 9.c. De schriftelijke zienswijze is opgenomen op bijlage 9.b. 
Reactie op de Ingebrachte zienswijzen 
Reactie op de ingebrachte mondelinge zienswijzen: De mondelinge zienswijzen zijn in de consultatiebijeenkomst besproken. Het betreft hier met name vragen ter verduidelijking van het geconsulteerde KTS 2023-2027 of zaken die in de consultatiebijeenkomst zijn gepresenteerd. Deze zijn tijdens de bijeenkomst beantwoordt, zie hiervoor de notulen. 
Reactie op de ingebrachte schriftelijke zienswijze van de KVNR: Het eerste deel van de zienswijze gaat in op het integrale uurtarief, de prikkel die daar van uit gaat en het toetsen door de ACM. 
Het hanteren van de integrale uurtarieven vloeit voort uit de wIJzIgmgen van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen en zijn dus in het kader van het KTS 2023-2027 een "gegeven". In hoofdstuk 3.2 van de Memorie van Toelichting van de Wet actualisatie markttoezicht Loodswezen is hierop een toelichting gegeven, waarin onder meer het volgende is opgenomen: 
In de integrale uurtarieven voor verrichtingen zijn dus de daarop betrekking hebbende wacht- en reisuren en de beschikbaarheidsuren verdisconteerd. Dit verschilt van de huidige situatie, waar deze wacht-, reis- en beschikbaarheidsuren onder de noemer «indirecte loodsurem vallen en elk afzonderlijk worden geraamd. De berekening van de arbeidsvergoeding voor de loodsen is dus met de introductie van de integrale uurtarieven niet meer afhankelijk van dergelijke uren, maar wordt enkel bepaald door de tijd die een loods besteed aan het loodsen van een schip op de brug of op afstand. Door het integrale uurtarief zijn afnemers beschermd tegen kostenverhogingen door een verhoging 



van de indirecte uren die zich in de toekomst mogelijk voordoen. Bij een daling van het aantal (§Z.§1 'daalt bij het integrale tarief namelijk de vergoeding voor indirecte uren naar rato en hebben de oodsen een 2_rikkel om het aantal indirecte uren te verla{len. In de huidige Loodsenwet, met het onderscheid tussen tarieven voor directe en indirecte uren, was dit niet automatisch het geval. Het integrale uurtarief voor andere taken omvat eveneens de daarop betrekking hebbende reistijd 
De verwachting is dat introductie van integrale uurtarieven daardoor een prikkel geeft om efficiënter te gaan werken. Deze efficiency komt niet rechtsreeks ten goede aan de afnemers, maar zij hebben wel de garantie dat een minder efficiënte werkwijze in relatie tot de directe urenbesteding van het Loodswezen geen invloed heeft op de tarieven. Voor een afnemer maakt het dus niet meer uit of er veel van deze uren zijn gemaakt of weinig. De arbeidsvergoeding voor verrichtingen en de daarop betrekking hebbende wacht- en reisuren en de beschikbaarheidsuren vormen circa veertig procent van de totale kosten. Doordat de kosten voor de reiswacht- en beschikbaarheidsuren voo, ------,-. verrichtingen in de nieuwe situatie als onderdeel van het integraal tarief één op één variëren met de bedrijfsdrukte (daadwerkelijke uren besteed aan het loodsen}, wordt daarmee circa veertig procent van de totale kosten die in de tarieven worden verwerkt variabel en leidt het integraal uurtarief voo/i 'de loodsuren eveneens tot een meer {lelij_kmatig_e tariefontwikkeling_. 
Bovendien zijn de uurtarieven gelijk voor alle scheepsklassen. Met het Loodswezen is overeenstemming bereikt over de hoogte van de twee tarieven. Ook is de A CM geraadpleegd over de totstandkoming hiervan. Deze voorgestelde wijziging zal ertoe leiden dat de gemiddelde arbeidsvergoeding per loodsuur niet verder stijgt als gevolg van de toename van grotere schepen (zoals in de afgelopen jaren wel is gebeurd}. Het automatisch stijgen van de arbeidsvergoeding_ als ~ evol{l van de schaalverg_rotin{l in de schee vaart wordt daarmee beëindi[Jd Door het hanteren van de integrale uurtarieven wordt ook de calculatiemethode in het tariefvoorstel eenvoudiger, waardoor dit bijdraagt aan een verlaging van administratieve lasten en ook de inzichtelijkheid voor de afnemers in de tariefcalculatie. 
De voordelen voor de afnemers van dit systeem zijn derhalve: 1. Bij een daling van het aantal te loodsen scheepsreizen daalt automatisch de vergoeding voor de daarop betrekking hebben indirecte uren mee. Het Loodswezen heeft daarmee een prikkel om deze ook te verlagen. Als het Loodswezen dat niet doet, dan heeft dat geen effect op de tarieven en komt dat voor rekening van het Loodswezen. 2. Het leidt tot een gelijkmatigere tariefontwikkeling. 3. De toename van de arbeidsvergoeding door schaalvergroting is hiermee vervallen. 
Met betrekking tot de opmerking dat de KVNR graag ziet dat de ACM toetst of deze prikkel ook effectief is wordt het volgende opgemerkt: 
a) Deze opmerking is meer aan de ACM gericht dan aan het Loodswezen b) Als de prikkel niet effectief zou blijken dan komt het resultaat daarvan niet terug in de loodsgeldtarieven, maar voor het rekening van het Loodswezen zelf. Het is daarom de vraag in welke mate hierop getoetst zou moeten worden; het is uiteraard aan de ACM te bepalen op welke wijze zij het tariefvoorstel toetst. 
Het tweede deel van de zienswijze gaat over de verhouding tussen de begrote kosten en de realisatie van de kosten en de trend over de jaren heen. 
In het tariefvoorstel wordt als bijlage 7 jaarlijks een overzicht opgenomen van de opbrengsten en kosten volgens het tariefvoorstel voor het komende jaar, het tariefvoorstel c.q. tariefbesluit van het lopende jaar en de realisatie van het meest recente afgesloten jaar. Daarmee kunnen de begrote kosten voor het komende en lopende jaar worden beoordeeld t.o.v. laatste realisatie. Deze kunnen desgewenst worden vergeleken met het tariefvoorstel van het betreffende jaar. 
Het Loodswezen rapporteert jaarlijks ook een Financiële Verantwoording aan de ACM waarin de realisatie versus het tariefvoorstel van het betreffende jaar is opgenomen. 
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Daarnaast publiceert het Loodswezen sinds het boekjaar 2018 een Publiek Jaarverslag. Dit is te vinden op de website: www.jaarverslagloodswezen.nl 
Op deze site kunnen interactief reeksen over meerdere jaren van een aantal kengetallen worden opgevraagd. In het jaarverslag staat ook een financiële paragraaf waarin de realisatie met de begroting van dat jaar wordt vergeleken, met een toelichting van de belangrijkste afwijkingen. Ook is in dit verslag de jaarrekening over het betreffende jaar opgenomen. Het Publieke Jaarverslag kent dezelfde grondslagen als de cijfers die de basis vormen voor het jaarlijkse tariefvoorstel en de financiële verantwoording en betreft de totale cijfers van het Nederlands Loodswezen (voor toerekening aan de Scheldevaart). 
ALGEMENE CONCLUSIE De NLc spreekt haar dank en waardering uit voor de inbreng van de consultatiepartijen. Gezien het geringe aantal punten dat is ingebracht, is de NLc van mening dat het geconsulteerde KTS 2023-2027, met daarin verwerkt de aanpassingen die voortvloeien uit de Wet markttoezicht registerloodsen, kan rekenen op draagvlak van de sector. 
Op basis van de ingebrachte mondelinge- en schriftelijke zienswijzen van de geconsulteerde partijen en de daarbij genoemde overwegingen, komt de NLc tot de conclusie dat de inbreng vanuit de consultatiepartijen niet leidt tot aanpassingen in het KTS 2023-2027. 
In principe kan het KTS 2023-2027 daarmee ongewijzigd aan de NLc ledenvergadering worden voorgelegd ter vaststelling. 
Vanwege de invoering van de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen kon het KTS 2023-2027 niet zoals gebruikelijk 12 maanden voor de beoogde ingangsdatum worden vastgesteld en bij de ACM ter instemming worden ingediend. Met de ACM is afgesproken dat deze mocht worden verkort en dat het KTS 2023-2027 kan worden vastgesteld in de NLc ledenvergadering van 7 juni 2022. In het kader van deze afwijkende termijn is de consultatieversie van het KTS 2023-2027 ook, voorafgaande aan de formele vaststelling door de NLc ledenvergadering, met de ACM gedeeld. De reacties van de ACM leiden tot een aantal aanpassingen c.q. verduidelijkingen van het KTS 2023-2027. Het betreft met name hoofdstuk 6.1.1 (arbeidsvergoeding loodsen), hoofdstuk 7.1.1.1 aantal op te leiden verklaring houders en de hoofdstukken 8.1 en 8.2 op het punt van de criteria voor bijzondere omstandigheden. Deze aanpassingen zullen worden verwerkt in de versie die ter instemming aan de NLc ledenvergadering van 7 juni 2022 zal worden voorgelegd. 
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9B INGEBRACHTE SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZE 

Van: Marjolein van Noort I KVNR <Noort@kvnr.nl> Verzonden: maandag 28 februari 2022 18:24 Aan: Bor, Clarinda van den <C.vandenBor@loodswezen.nl>; Mulder, J.B. 
<J.Mulder@loodswezen.nl> Onderwerp: Reactie consultatie kostentoerekeningsysteem 2023 - 2027 
Beste Joost, beste Clarinda, 
Refererend aan de consultatie over het kostentoerekeningssysteem 2023 - 2027 deel ik hierbij de reactie van de 
KVNR: 
In de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen zijn integrale uurtarieven geïntroduceerd. Dit integrale 
uurtarief moet afnemers beschermen tegen kostenverhogingen door een mogelijke toekomstige verhoging van 
de indirecte uren. Introductie van integrale uurtarieven zou een prikkel moeten geven om efficiënter te werken. 
Het Loodswezen geeft aan dat er gewerkt gaat worden met een integraal uurtarief en dat directe uren en 
indirecte uren een vaste verhouding kennen. Daarmee is de prikkel waar de wet op toeziet aanwezig. 
Graag zien we in de toetsing door de ACM dat het integrale uurtarief inderdaad zo wordt toegepast dat de prikkel 
die in de wet staat ook effectief is. Ook zouden we graag zien dat gebruikers kennis kunnen nemen van hoe deze 
veranderde systematiek leidt tot efficiënter werken. Dat kan middels jaarlijkse rapportages. 
Tenslotte merken we op dat het voor ons nog onvoldoende duidelijk is hoe de jaarlijkse begrote kosten en de 
realisatie van deze kosten zich tot elkaar verhouden en wat de trendlijn is door de jaren heen. 
Hartelijke groet, 
Marjolein 

Marjolein van Noort 

KVNR representative Brussels I Economy and finance I Projectleader Maritime Masterplan 

{+31) 6 2392 4513 
noort@kvnr.nl 
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HONINl(UJKE VERENIGING VAM NEOEf!LANbSE: ~EOERS 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
Royal Association of Netherlands Shipowners 
Boompjes 40 
3011 XB ROTTERDAM 
www.kvnr.nl 

Dit e-mail bericht en eventuele bijlagen kan vertrouwelijk en/of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking ervan aan derden anders dan voor een professionele afhandeling van dit bericht binnen uw organisatie is niet toegestaan zonder expliciete goedkeuring van de KVNR. 
E-mail die vanuit of naar het domein kvnr.nl wordt gestuurd, kan door ons gelezen en bewaard worden. 
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9C NOTULEN GEZAMENLIJKE CONSULTATIE VAN DE REGIONALE 
OVERLEGCOMMISSIES 

Loodswezen 
Consultatiebijeenkomst Kostentoerekeningssysteem 2023-2026 

Datum en tijd: Voorzitter: Aanwezig: Johan Boomsma Robert Boosten Claire van Breemen Esther de Bruijn Bastiaan Bijvank Wina Dorst Bert Esveld Marcel Ganzeman Tjitte de Groot Robert de Jonge Frank van der Laan Mathijs Lammerts Marjolein van Noort Bert Oldenbeuving Frans Papp Helen van de Sande Marco Tak Gaston Tchang 
Verslag: Roswitha Lubbers 

Opening 

10 februari 2022, 15.00-15.50 uur Joost Mulder Nederlandse Loodsencorporatie 
KNVR Nederlands Loodswezen B.V. Nederlandse Loodsencorporatie Nederlands Loodswezen B.V. Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden Nederlands Loodswezen B.V. Nederlands Loodswezen B.V. regio IJmond vzc Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-lJmond Havenbedrijf Rotterdam Groningen Seaports KNVR Regionale Loodsencorporatie Noord Port of Harlingen Zeeland Seaports VRC Port of Amsterdam 

Vi.a.Vi Office Management 

De heer Mulder (voorzitter NLc) opent de digitale consultatiebijeenkomst over het Kostentoerekeningssysteem (KTS) 2023-2027 en heet alle aangesloten deelnemers van harte welkom. 
Agenda De heer Boosten - controller tarieven en toezicht van de NLc- zal het nieuwe KTS aan de hand van een presentatie1 toelichten waarbij vooral de wijzigingen ten opzichte van het bestaande KTS zullen worden benadrukt. Het nieuwe KTS is de basis voor de berekening van de jaarlijkse tariefvoorstellen. 
Zowel tijdens deze bijeenkomst als na afloop kunnen de geconsulteerde partijen hun zienswijze indienen, zoals te doen gebruikelijk. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd worden voorgelegd aan de NLc (mevrouw Van der Bar of de heren Dorst of Boosten). 
De voorzitter constateert dat geen van de te consulteren partijen voorafgaande aan de presentatie een vraag of kanttekening heeft, waarop hij het woord geeft aan de heer Boosten. 
Inleiding • Op basis van punt 5 uit de Loodsenwet artikel 27b dient de NLc een consultatie te beleggen. Hierin staat: 'Voorafgaand aan vaststelling van het toerekeningssysteem stelt de algemene 
1 Deze wordt als bijlage bij het verslag meegestuurd. 
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raad de besturen van de regionale loodsencorporaties, de bij ministeriële regeling te bepalen vertegenwoordigers van rechtspersonen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf in staat hun zienswijze over een ontwerp voor een toerekeningssysteem naar voren te brengen'. • Per 1 januari 2022 zijn substantiële wijzigingen in de 'Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen' (Wamr) in werking getreden en wordt het huidige KTS 2019-2023 vervangen door het KTS 2023-2027. 
Proces tot op heden • Het KTS 2019-2023 is als vertrekpunt genomen. • Vervolgens werden de belangrijkste wijzigingen vanuit de 'Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen' geïdentificeerd en werd de voorliggende conceptversie KTS 2023-2027 opgesteld. • De wijzigingen ten opzichte van het huidige KTS zijn in de consultatieversie in grijs gearceerd. • De consultatie van de sectorpartijen vindt plaats op 10 februari 2022. 
Planning • De belanghebbenden kunnen hun zienswijzen tijdens deze bijeenkomst op 10 februari indienen en/of tot uiterlijk 28 februari 2022. • Vervolgens worden deze door de algemene raad besproken en worden er eventueel aanpassingen in de tekst doorgevoerd. • In de ledenvergadering van de Nlc van 19 april 2022 wordt het uiteindelijke door de AR vastgestelde concept KTS besproken ter vaststelling en dit wordt vervolgens ingediend bij de ACM. • De inhoudelijke reactie van de algemene raad op de zienswijzen en het uiteindelijke vastgestelde door de Nlc ledenvergadering vastgestelde KTS dat aan de ACM ter instemming wordt gezonden, worden aan de sectorpartijen toegestuurd. • Vervolgens start het officiële onderzoek van de ACM als voorbereiding op een instemmingsbesluit c.q. opdracht tot wijziging. In dat laatste geval moet de tekst wederom in behandeling moet worden genomen door de ledenvergadering van de Nlc. • De Nlc moet daarnaast het tariefvoorstel 2023 op basis van het nieuwe KTS opstellen. De Nlc hoopt dan ook dat de ACM vóór 15 juli 2022 een definitief besluit neemt over het KTS. Er is 'geen man over boord' als dat wat later wordt, mits de ACM wel een definitief standpunt inneemt voorafgaande aan het door de ACM te nemen tariefbesluit (december 2022). • Het nieuwe KTS zal dan gelden als uitgangspunt voor de tariefvoorstellen voor de komende jaren. 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? a. Wettelijk kader. b. Kostenverrekening Vlaams Loodswezen. c. Arbeidsvergoeding: deze is ingrijpend gewijzigd. d. Toerekening gezamenlijke kosten. e. Bepaling van kostprijs. f. Toevoeging nieuw hoofdstuk voor de tariefberekeningen. g. Bijlage over de wijze van verrekening investeringen. 
Wettelijk kader • Dit is opgenomen in hoofdstuk 3.2 van het KTS. Hierin zijn grote wijzigingen verwerkt en is o.a. het Normenkader financieel beheer opgenomen. • In hoofdstuk 3.3 zijn wettelijke bepalingen inzake de tariefvorming verwerkt. • Er is gekozen voor een andere opzet. Voorheen was gekozen voor een beschrijving per soort wet- en regelgeving, nu voor een indeling per onderwerp. Met deze logischere opzet kan per onderwerp eenvoudiger worden gezien wat er daarover is vastgelegd. o Bepalingen in de Loodsenwet. o Bepalingen in het BMR (Besluit markttoezicht registerloodsen). o Bepalingen het RMR (Regeling markttoezicht registerloodsen). 

Kostenverrekening met Vlaams Loodswezen 
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Arbeidsvergoeding Hoofdstuk 6.1. 1 
• De systematiek is aanzienlijk gewijzigd. • Tot op heden wordt de arbeidsvergoeding berekend op basis van negen klassen uurtarieven voor de directe uren die de loods doorbrengt op de brug. Daarnaast bestaan er nog uurtarieven voor IPL-taken (indirect productieve loods) en twee uurtarieven voor zowel reizen, wachten en beschikbaarheid. • In de nieuwe systematiek wordt overgestapt op twee uurtarieven: één voor de DPL-activiteiten en één voor de IPL-activiteiten. In deze uurtarieven is dus een opslag verdisconteerd voor reizen, wachten en beschikbaarheid. • Deze uurtarieven zijn berekend op basis van de verhouding uit het tariefvoorstel van 2015. Op dat moment ging het traject van de gewijzigde wetgeving van start. Deze verhouding is indertijd door het ministerie vastgesteld. • De reis-, wacht- en beschikbaarheidsuren worden in de nieuwe systematiek beschouwd als indirecte uren. De DPL-uren worden gesplitst: de opslag voor reisuren, wachten en beschikbaarheid worden als indirecte uren berekend. • In het hoofdstuk 'uitwerking bijzondere bruguren' staat de nadere specificatie. Zo wordt duidelijker dan in het vorige KTS omschreven wat wordt verstaan onder 'bijzondere brug uren' (uren waarin loods langer aan boord van schip moet verblijven en waarvoor andere tarieven gelden). In voorkomende gevallen van wachten aan boord, wordt op de factuur een extra regel opgenomen met een duidelijkere specificatie van deze uren. Samengevat: • Berekening arbeidsvergoeding op basis van integrale uurtarieven. • Inclusief opslag reizen/wachten en beschikbaarheidsuren op basis van verhoudingen uit tariefvoorstel 2015. • Geen scheepsklassen meer met bijbehorende uurtarieven. • Beperking uur soorten: DPL, IPL en externe loodsuren. • Toerekening arbeidsvergoeding zoveel mogelijk in lijn met huidige toerekening. • Splitsing zuivere DPL-uren en vs. opslag voor reizen/wachten en beschikbaarheid. • Toerekenen zuivere DPL-uren direct per zeehavengebied. • Toerekenen opslag en IPL-uren op basis vast tarief per scheepsreis zonder scheepsklasse. • Uitwerking bijzondere bruguren. 

Gezamenlijke kosten Hoofdstuk 6.2 
• De belangrijkste kosten worden tot op zeehavengebied berekend en niet meer -zoals op basis van het huidige KTS- op scheepsreisniveau. • De tarieven worden uiteindelijk berekend op basis van de kosten die de Nlc landelijk maakt waarop de kosten voor de Scheldevaart in mindering worden gebracht. Het is essentieel dat de kosten per zeehavengebied inzichtelijk zijn, zodat duidelijk wordt welke kosten vallen onder de Scheldevaart en de Nederlandse wetschepen (op basis waarvan het tariefvoorstel wordt opgesteld). 
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• Doorrekenen tot op scheepsreisniveau heeft geen toegevoegde waarde meer na het invoeren van de nieuwe NTL tariefstructuur in 2014, vandaar dat deze overbodige berekening in het nieuwe KTS komt te vervallen. • Bij de arbeidsvergoeding wordt geen gebruik gemaakt van scheepsklassen. Die uurtarieven komen te vervallen zodat voor de toerekening van de gezamenlijke kosten gebruik zal worden gemaakt van een sleutel op basis van het aantal scheepsreizen (zonder weging) waarmee er een einde komt aan het omrekenen naar het gewogen aantal scheepsreizen per scheepsklasse. In de nieuwe systematiek telt een groot schip in gelijke mate mee als een klein schip, terwijl voorheen had een groot schip een zwaardere weging werd toegekend. • Er is een toevoeging rekenregels teruggave FLO-FLP aangebracht. Een aantal jaren geleden is tijdens een consultatieronde met de sector besproken hoe het overschot in het FLO-FLPfonds via een korting op het tarief zou kunnen worden teruggegeven. Deze rekenregels zijn een-op-een in het KTS meegenomen. 

Bepaling van de standaard kostprijs Hoofdstuk 7 
• Ook hier geldt, dat er een einde komt aan een berekening van de kostprijs per scheepsreis maar wordt overgestapt op kosten op zeehavenniveau. • Tevens is er een update verwerkt voor de opleiding van verklaringhouders: de tekst is aangepast aan de tekst van de Loodsplicht Nieuwe Stijl. 

Vragen/kanttekeningen De heer Tak (VRC) wil weten welke bedragen nog in het FLO-FLP fonds zitten en hoeveel jaar hiervan naar verwachting nog gebruik zal worden gemaakt. 
De heer Boosten (Nlc) antwoordt dat indertijd in de rekenregels een maximale termijn is opgenomen. Het startbedrag bedroeg circa€ 9 miljoen. Over de laatste twee jaar is ongeveer€ 3 miljoen teruggestort en over 2022 zal een bedrag van € 800.000 worden gerestitueerd. De uiteindelijke teruggave is gekoppeld aan de tariefmutatie. Naar verwachting zal het fonds dus binnen enkele jaren leeg zijn. 
De heer Tak (VRC) veronderstelt dat de uitkering synchroon loopt met de looptijd van het KTS. 
Hetgeen de heer Boosten (Nlc) aannemelijk acht. 
De heer Tchang (Port of Amsterdam) vraagt wat deze gewijzigde tarieven gaan betekenen voor de gemiddelde kosten (uren arbeidsvergoeding e.d.) per schip/scheepsreis. 
De berekeningen wijken niet af van het tariefvoorstel 2015, aldus de heer Boosten (Nlc), ervan uitgaande dat alle verhoudingen identiek blijven. De arbeidsvergoeding uit het tariefvoorstel 2015 is omgerekend naar een uurtarief waardoor het totaalniveau gelijk blijft. De arbeidsvergoeding wordt enigszins variabeler omdat deze meer gaat meelopen met het aantal reizen. In de oude systematiek leidde minder reizen en minder bruguren tot hogere beschikbaarheidsuren (en omgekeerd). Deze verhouding is komen te vervallen omdat in het uurtarief een standaardfactor voor de beschikbaarheid is verwerkt. 
Mevrouw Van Noort (KNVR) vraagt waarom er is gekozen voor 2015. Kan er geen trendlijn worden genomen over, bijvoorbeeld, de periode 2015-2021? 
De voorzitter antwoordt, dat ten behoeve van de nieuwe wetgeving is gekozen voor een jaar dat past bij de gemiddelden van de voorgaande jaren qua verhouding tussen de diverse type uren (wacht-, reis- beschikbaarheid). Het ministerie heeft uiteindelijk als basisjaar gekozen voor 2015 (exclusief de indexeringen). Zie ook het besluit behorend bij de 'Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen'. 
De heer Boomsma (KNVR) vraagt waarom ervoor is gekozen om grote schepen niet langer zwaarder te laten meewegen en wat hiervan het effect is. 
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De heer Boosten (Nlc) zegt dat deze keuze een effect heeft op de arbeidsvergoeding. In de bestaande systematiek wordt gebruik gemaakt van negen verschillende uurtarieven, oplopend van scheepsklasse 1 tot 9, met een steeds stijgend uurtarief. Deze tarieven zijn nu verdisconteerd naar de verhouding uit 2015 in één tarief. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor het toerekenen van de kosten naar de diverse zeehavens. De toename van het aantal grotere schepen in Rotterdam, worden dus niet meer meegenomen in de kostentoerekening Rotterdam. De Eemshaven wordt daarentegen aangedaan door meer kleinere schepen. Op basis van ervaringen zullen de verschillen redelijk beperkt blijven. 
De heer Boomsma (KNVR) vraagt hoe e.e.a. wordt vertaald in de tariefstelling. 
De heer Boosten (Nlc) zegt dat dit geen invloed heeft omdat er immers met een landelijke tariefmutatie wordt gewerkt. Het enige verschil zit in de eventuele arbeidsvergoeding omdat die anders wordt berekend. In het verleden leidde een toename van de scheepsgrootte tot een hogere arbeidsvergoeding en kleiner wordende schepen tot een lagere arbeidsvergoeding. Nu de scheepsklasse niet meer meewegen, komt die factor te vervallen. 
De heer Boomsma (KNVR) vraagt of zijn conclusie correct is, dat er eigenlijk een verschuiving optreedt in kostencomponenten om zodoende een juiste balans te hervinden. 
De heer Dorst (Nlc) memoreert dat indertijd een discussie werd gevoerd over de wijze waarop de arbeidsvergoeding zou moeten worden berekend. Daarop werd besloten om het onderdeel 'schaalvergroting' uit de tarieven te schrappen en over te stappen op één integraal uurtarief. Een schaalvergroting wordt dus niet meer door verwerkt in de arbeidsvergoeding, noch in de landelijke macro tariefmutatie ('dit stukje is een beetje afgetopt'). Waar het de kostentoerekening betreft, is er alleen sprake van een interne toerekening aan de zeehavengebieden maar die heeft geen effect op de tariefstelling, aangezien de tarieven worden bepaald op basis van de macrokosten. En daar is de arbeidsvergoeding enigszins afgetopt. 
De voorzitter zegt dat in dit systeem de interne kostprijs per regio wordt bepaald aan de hand van een set rekenregels. Los daarvan zijn er loodsgeldtarieven die op basis van decimeters worden geheven en die jaarlijks bij de tariefmutatie stijgen dan wel dalen. 
De heer Dorst (Nlc) vult aan: op het moment dat de Wet Markttoezicht Registerloodsen werd ingevoerd (2008) ging men ervan uit dat met het KTS tarieven zouden worden berekend per scheepsreis en dat deze bedragen via de tariefstructuur vervolgens ook aan de klant in rekening zouden worden gebracht. In 2014 werd evenwel overgestapt op een nieuwe tariefstructuur, de NTL en werd er op macroniveau gekeken naar de tariefstelling. In deze macro-tariefstructuur was sprake van een S- en een T-tarief. De aanvankelijk bedachte functie voor het KTS voor het berekenen van tarieven voor de klanten is losgelaten en de berekeningen worden alleen nog maar gebruikt voor de macro-tariefmutatie. Er wordt nu nog wel bekeken op welke wijze kosten aan zeehavengebieden kunnen worden toegerekend om inzicht in de kosten en opbrengsten te verkrijgen. Maar deze toerekening staat dus volledig los van de tariefstructuur die wordt gebruikt voor het bereken van de kosten voor de klanten. 
De berekening van de tariefmutatie Nieuw hoofdstuk 8 

• Dit nieuwe hoofdstuk is de vertaling van de wijze waarop volgens de wet de tarieven moeten worden berekend (artikel 27c volgens 'cost+'). • Alle kosten die het loodswezen maakt worden doorvertaald in de loodsgeldtarieven. • Hiernaast moeten er ook alternatieve berekeningen worden gemaakt (op basis van artikel 27ca) volgens het price-cap principe. • De Nlc heeft tevens voorgesteld om de helitoeslagen vanaf 2023 met hetzelfde percentage te laten muteren als de loodsgeldtarieven. Momenteel worden de helitoeslagen geïndexeerd conform de CBS-index 'vervoer over de weg'. Maar dit relikwie uit oude indexeringsregels achtte de Nlc niet meer passend. • Tevens is een passage opgenomen over de bijstelling van het tariefvoorstel in het najaar. 
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De berekening van de tariefmutatie Berekening art. 27c ('cost+'): • Er wordt altijd gestart met het 'cost+-gedeelte': alle kosten die het loodswezen maakt worden opgeteld en afgezet tegenover de te verwachten opbrengsten op basis van de te verwachten scheepsreizen voor het aanstaande kalenderjaar. • Hierin is een grote aanpassing doorgevoerd: de berekening van de arbeidsvergoeding vindt plaats op basis van de nieuwe all-in uurtarieven, maar verder loopt alles conform de huidige berekening. • In çost+' worden de kosten van de vaste activa en posten met betrekking tot eventuele bijzondere omstandigheden altijd direct verwerkt als onderdeel van de ramingen voor het komend kalenderjaar. • Op basis van de uitkomsten vindt tenslotte de verrekening FLO/FLP plaats. • Daarnaast wordt er een extra berekening gemaakt als er sprake is van een stijgend aantal reizen. • Dan moet er een alternatieve berekening worden gemaakt op landelijk niveau (dus de optelling van alle zeehavengebieden bij elkaar) op basis van artikel 27 ca ('price cap'). • Als basis wordt uitgegaan van de tarieven van het lopende jaar, verhoogd met 70% van CBS index CAO lonen en 30% van de CBS index prijzen, minus een efficiencykorting (gebaseerd op de toename van het aantal reizen-stappenplan). • Vervolgens wordt het effect van de verrekeningen van de oude jaren meegenomen (zoals de claims over 2014-2015 of jaarlijkse verrekening investeringen). • Daarnaast wordt er een harmonisering van de afschrijvingskosten en vermogenskosten doorgevoerd omdat de Nlc hierop volgens de wet geen resultaat op mag boeken. Deze moeten altijd op basis van de werkelijke kosten achteraf worden verrekend. Omdat bij beide systemen (cost-plus en price-cap) door de wetgever is gekozen voor een jaarlijkse verrekening met de werkelijke kosten, stelt de Nlc voor om hiervoor vooraf bij de alternatieve berekening een correctie mee te nemen. • Ook de effecten van bijzondere posten wegen mee om uiteindelijk -afhankelijk van de tariefmutatie- conform de rekenregels de verrekening FLO/FLP toe te passen. 
Harmonisering kosten vaste activa • Dit technische onderdeel is toegevoegd aan de alternatieve berekening. • Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. Dit houdt in dat de Nlc elk jaar in het tariefvoorstel nauwgezet alle kosten voor afschrijvingen en vermogenskosten raamt. Aan het eind van dat jaar wordt bepaald wat de werkelijke realisatie is en het verschil wordt in het volgende tariefvoorstel verrekend. Op dit moment wordt de daadwerkelijke realisatie 2021 afgezet tegen het tariefvoorstel 2021 en het verschil wordt dus verwerkt in het tariefvoorstel 2023. 

Voortie,ld bij grote aansdla Voortie,ld bä desim,esterirlf 
Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T) Lopend jaar (T-1) Komend jaar (T) 

Bestaande afschrijvingen € 1.000€ 1.000 € 1.000€ 1.030 
Mutatie in afschriivina faanschaf/desinvesterina) € € 200 € -200 Totale afschrijvingskosten ~ 1.000 € l.200~ 1.000 € 93( 
Afschrijvingskosten 'cost+' C 1.200 C 00( Afschrijvingskosten 'pnce cap" (gebaseerd op jaarT-1) C 1.000 € 1.00( 
Realisatie € 1.200 € 9Z( 
Te verreken bij 'cost+' (In jaar T +2) € € 
Te verreken bij 'price cap' (In jaar T +2) € 200 € -20( 

• Voor 'cost+' werkt dit prima, maar het bleek dat zich bij alternatieve berekeningen opvallende verschillen zouden kunnen voordoen. • In de alternatieve berekening wordt gekeken naar de situatie in het lopende jaar. Zie kolom 1/grote aanschaf: dan worden de afschrijvingskosten van het huidige jaar (i.c.€ 1.000.-) meegenomen in het tariefvoorstel. Volgens 'cost+' is er dus een bedrag van€ 1.000 
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aan afschrijvingen, maar als er tevens een nieuw schip wordt aangeschaft, zullen de kosten voor afschrijvingen stijgen met€ 200.- naar€ 1.200. Dat bedrag wordt dan ook meegenomen met de 'cost+' en wordt ervan uitgegaan dat de realisatie uiteindelijk ook€ 1.200.- bedraagt. Bij 'cost+' zou niets hoeven te worden verrekend in het volgende tariefvoorstel. Bij de 'price cap' is op voorhand dus al bekend dat er een tekort is van€ 200.- die in het eerstvolgende tariefvoorstel moet worden verrekend. Dat geldt zowel in die gevallen dat de NLc meer dan wel minder doet dan verwacht. Om ervoor te zorgen dat de afschrijvings- en vermogenskosten in het juiste jaar worden verwerkt worden de kosten via harmonisering direct aan de tarieven van het juiste jaar toegerekend. Daarmee wordt voorkomen dat de kosten voor de activa achteraf via verrekening achteraf pas in de tarieven van latere jaren worden verwerkt.. 
Bijzondere posten: • In de Memorie van toelichting op de 'Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen' is opgenomen dat het Loodswezen in de alternatieve berekening op grond van artikel 27ca rekening mag houden met bijzondere omstandigheden (voor het komende jaar). • Deze dienen apart te worden verwerkt en mogen niet in de berekening van de tarieven van het lopende jaar zijn verdisconteerd. 
Maar wat is een bijzondere post? Er is hiervoor gebruik gemaakt van twee toetsingskaders. A. Kwalitatief toetsingskader 1. Het Loodswezen heeft geen directe invloed op deze posten. 2. Het is geen onderdeel van tarief in het lopende jaar. 3. Het betreft een trendbreuk die leidt tot een grote afwijking op het tarief. 
Om te voorkomen dat bij elke€ 1.000.- de vraag gesteld moet worden of er al dan geen sprake is van een bijzondere post, is er ook een kwantitatief toetsingskader geformuleerd. B. Kwantitatief toetsingskader 1. Het moet in elk geval om een materiële zaak gaan en het moet saldi betreffen tussen opbrengsten en kosten. 2. De totale afwijking dient minimaal 0,8 procentpunt te bedragen. Hiermee wordt aangesloten bij de reken methodiek die gevolgd wordt bij het bijstellen van het tariefvoorstel medio oktober ten opzichte van het tariefvoorstel dat medio juni wordt ingediend. 3. Bovendien dient er bij elke bijzondere post sprake te zijn van een minimale afwijking van 0,2 procentpunt ten opzichte van de tariefmutatie. 
Voorbeelden van bijzondere posten? In het verleden werd -na en in overleg met de sector- bij de frequentiekorting gerekend met een andere tabel. Dergelijke grote bijzondere posten kunnen in de tariefstructuur worden verwerkt. 
Bij 'bijzondere situaties' denkt de heer Tak (VRC) aan iets dat niet is gepland. Maar het door de NLc aangehaalde voorbeeld gaat over iets dat vooraf wél bekend was maar verkeerd was gecalculeerd. Vraag: wat is de definitie van 'bijzonder'? Is dat onvoorzien en/of ook vooraf verkeerd gepland dan wel een verkeerde aanname? 
De heer Boosten (NLc) antwoordt dat onvoorziene situaties per definitie niet bekend zijn op het moment dat het tariefvoorstel wordt opgesteld. Inmiddels wordt samen met Ecorys bestudeerd wat de verwachtingen voor 2023 zouden kunnen zijn. Omstandigheden die kunnen worden voorzien, worden uiteraard meegenomen. De frequentiekorting is indertijd gebaseerd op gezamenlijke afspraken met alle sectorpartijen. Er werd maximaal 44% afgesproken, inmiddels is dat teruggelopen naar maximaal 38% in de tabel. Het gaat om relatief forse bedragen waarop de NLc zelf geen invloed heeft. Bij cost+ worden dit soort mutaties meegenomen in de tariefberekeningen. Beide kanten op, dus het kan zowel uitkomen op een plus of een min. Bij de 'price cap', de alternatieve berekening, is dit niet het geval, omdat de tarieven daar worden gebaseerd op het lopende jaar. Daar zal dit daarom afzonderlijk moeten worden meegenomen. Als de korting aanzienlijk hoger wordt, moet die worden uitgekeerd maar elders worden teruggehaald. Maar het is ook niet goed als deze korting veel minder wordt. Het gaat dus om communicerende vaten. Onvoorzien kan niet want 'dan weten we het ook gewoon niet'. 
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Als voorbeelden van bijzondere omstandigheden kan men denken aan regelgeving waardoor het Loodswezen plots aanzienlijk meer belastingen zou moeten betalen of een Co2-heffing die zou worden opgelegd. Het Loodswezen kan hiermee worden geconfronteerd maar heeft deze situaties dus niet in eigen hand. En deze eventuele gevolgen zijn dan ook niet in de tarieven van het lopende jaar verwerkt. Maar mochten dit soort omstandigheden zich voordoen én gaat het om grote bedragen, dan wil het Loodswezen de gevolgen daarvan kunnen toevoegen in de tariefberekeningen. 
De heer Tak (VRC) concludeert, dat het dus én een onvoorziene omstandigheid betreft (zoals een COVID-19-uitbraak met een gigantische impact) én er doen zich grote afwijkingen voor in datgene dat gepland was. 
De heer Boosten (NLc) zegt dat een 'bijzonder post' aan alle drie genoemde criteria dient te voldoen. 
Waarop de heer Tak (VRC) erop wijst dat de omschrijving 'wat is een grote afwijking' uiteraard altijd ter discussie kan staan. 
De heer Boosten (NLc) zegt dat mede met het oog daarop gepoogd is om 'grote afwijking' toch zoveel mogelijk in te kaderen. 
In aanvulling benadrukt de heer Dorst (NLc) dat het bij 'bijzondere omstandigheden' altijd gaat om iets dat is voorzien, omdat het anders ook niet zou kunnen worden opgenomen. In de 'cost+-berekening' kan het Loodswezen alles wat vooraf bekend is worden verwerkt én toegelicht. Bij de 'price cap-berekening' wordt gestart met het tarief van het lopende jaar: centraal staat daarbij het identificeren van wat er het komende jaar staat te gebeuren wat niet in het lopende jaar plaatsvond. Indien deze omstandigheden voldoen aan de door de heer Boosten toegelichte criteria, worden deze als 'bijzondere omstandigheden' aangemerkt die ook in de 'price cap-berekening' moeten worden verwerkt. Ook om de vergelijking te kunnen maken met de laagste van de twee en 'dan moeten appels met appels worden vergeleken en niet appels met peren'. 

Wijze van verrekening investeringen Bijlage 7 
• In de bestaande afspraken met de ACM over tarieven was onder andere de wijze van verrekenen van investeringen vastgelegd. Zoals eerder toegelicht bij de harmonisering van de vaste activa, dient het Loodswezen de resultaten op afschrijvings- en vermogenskosten terug te geven via het eerstvolgende tariefvoorstel. • Deze regelgeving is in bijlage 7 nader uitgewerkt en opgenomen in het KTS zodat er niets meer naar losse correspondentie e.d. hoeft te worden verwezen. • Maar het betreft dus slechts een uitwerking van reeds bestaande meerjarenafspraken die ook aansluit bij de wetgeving. 

Proces De voorzitter licht de vervolgstappen nogmaals toe en roept de aanwezigen op om hun eventuele zienswijze op het voorliggende concept-KTS in te brengen dan wel schriftelijk uiterlijk op 28 februari 2022. Voor tussentijdse vragen of verzoeken tot verduidelijking kan men zich wenden tot de NLc. 
Vragen De heer Tchang (Port of Amsterdam) verwijst naar 3.3.5.3 (kortingspercentages). Hij vraagt of er -indien het aantal reizen nadien hoger dan wel lager uitvalt dan aanvankelijk geraamd- nadien ook nog aanpassingen worden doorgevoerd. 
De heer Boosten (NLc) benadrukt, dat het om de ramingen gaat, zoals ook nu te doen gebruikelijk bij de bestaande tariefstructuur. De informatie van Ecorys ten aanzien van de verwachtingen voor het volgende kalenderjaar vormt 50% van de berekening voor de 'cost+'. Maar het aantal te verwachte reizen betreft een raming en bij de berekening wordt deze staffel meegenomen: 

► de eerste 1.000 reizen = 1 % korting 
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► tussen 1.000 - 2.000 reizen = 2% korting 
► boven de 2.000 reizen = 2,5% korting 

Stel dat in de raming 500 reizen meer worden verwacht en na actualisatie blijkt dit aantal uit te komen op 2.000 reizen meer: wordt er dan achteraf nog een correctie doorgevoerd, vraagt de heer Tchang (Port of Amsterdam). 
Dat is niet het geval, aldus de heer Boosten (NLc). Momenteel worden achteraf alleen de kosten van de activa (vermogens- en afschrijvingskosten) verrekend. 
De rest is -aldus de voorzitter- conform de huidige systematiek. Er wordt vooraf een berekening gemaakt en er wordt gebruik gemaakt van twee berekeningsmethodieken: 'cost+' dan wel de alternatieve berekening. De laagste van beide geldt. Vervolgens is er een nieuw tarief voor het lopende jaar én de realisatie gedurende het jaar, die geheel voor rekening is van het Loodswezen ('for better and for worse'). 
Tot slot Omdat het tariefvoorstel 2023 geënt zal zijn op dit KTS, zal aan de diverse elementen -zoals de alternatieve berekening- meer aandacht worden besteed en het Loodswezen zal de te consulteren partijen hierover dan ook meer in detail informeren bij de consultatie van het Tariefvoorstel 2023, aldus de voorzitter. 
Nadat geconstateerd is dat er geen vragen meer zijn, dankt de voorzitter de aangesloten deelnemers voor hun bijdrage en sluit de bijeenkomst om 15.50 uur. 
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AGENDA 
Kostentoerekeningssysteem 2023-2027 
► Algemeen 
► Proces 
► Belangrijkste wijzigingen 

10-2-2022 

~ Loodswezen 

~ Loodswezen 
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3 

4 

ALGEMEEN 
► Loodsenwet Artikel 27b 
5. Voorafgaand aan vaststelling van het toerekeningssysteem stelt de algemene raad de besturen van de regionale loodsencorporaties, de bij ministeriële regeling te bepalen vertegenwoordigers van rechtspersonen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf in staat hun zienswijze over een ontwerp voor een toerekeningssysteem naar voren te brengen. 

► Per 1 januari 2022 substantiële wijzigingen door inwerkingtreding Wamr 

► KTS 2023-2027 vervangt huidige KTS 2019-2023 

~ Loodswezen 

PR□CES T□T □ P HEDEN 

► KTS 2019-2023 als startpunt 
► Identificeren van benodigde wijzigingen vanuit de Wamr 
► Huidige conceptversie KTS 2023-2027 

► Nieuwe teksten of herschreven hoofdstukken zïn grijs gearceerd 

~ Loodswezen 

10-2-2022 
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10-2-2022 

PR□CES VANAF" HEDEN 

► 10 februari 2022 Consultatie sectorpartijen 
► 28 februari 2022 sluitingsdatum voor uw schriftelijke zienswijze 
► Reactie op zienswijze schrijven en indien noodzakelijk aanpassingen maken 
► 19 april 2022 Vaststellen Nlc ledenvergadering en indienen bij ACM ter instemming 
► Onderzoek ACM om te komen tot instemmingsbesluit / opdracht tot wijziging 

~ Loodswezen 
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BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 
► Wettelijk kader 
► Kostenverrekening Vlaams Loodswezen 
► Arbeidsvergoeding 
► Gezamenlijke kosten 
► Bepaling van kostprijs 
► Toevoeging tariefberekeningen 
► Wijze van verrekening investeringen 

~ Loodswezen 

6 

3 



10-2-2022 

WETTELIJK KADER 

► Hoofdstuk 3.2 ➔ Normenkader financieel beheer 
► Hoofdstuk 3.3 ➔ Wettelijke bepalingen inzake de tariefvorming 

► Andere opzet ➔ indeling per onderwerp 
► Bepalingen in de Loodsenwet 
► Bepalingen in het BMR 
► Bepalingen het RMR 

~ Loodswezen 
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K□STENVERREKENING MET VLAAMS L□□DSWEZEN 
► Hoofdstuk 5.2.3 

► Aanpassing naar de laatst gemaakte afspraken 
► Alleen nog voor vaartuigen en planning 
► Verrekening voorgaande jaren bij afwijking (hoofdstuk 8.4.3) 

~ Loodswezen 
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10-2-2022 

ARBEIDSVERG□EDING 

► Hoofdstuk 6.1. 1 
► Berekening arbeidsvergoeding o.b.v. integrale uurtarieven: 

► Incl. opslag reizen/wachten en beschikbaarheidsuren o.b.v. verhoudingen uit Tariefvoorstel 2015 
► Geen scheepsklassen meer met bijbehorende uurtarieven 
► Beperking uur soorten: DPL, IPL en externe loods uren 

► Toerekening arbeidsvergoeding zoveel mogelijk in lijn met huidige toerekening: 
► Splitsing zuivere DPL uren en vs. opslag voor reizen/wachten en beschikbaarheid 
► Toerekenen zuivere DPL uren direct per zeehavengebied 
► Toerekenen opslag en IPL uren op basis vast tarief per scheepsreis zonder scheepsklasse 

► Uitwerking bijzondere bruguren 

~ Loodswezen 
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GEZAMENLIJKE KOSTEN 
► Hoofdstuk 6.2 

► Tot op zeehavengebied en niet meer tot op scheepsreis 
► Sleutel toerekening op basis scheepsreizen zonder gebruik van scheepsklassen 
► Toevoeging rekenregels teruggave FLO-FLP 

~ Loodswezen 
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10-2-2022 

BEPALING VAN DE STANDAARD KOSTPRIJS 
► Hoofdstuk 7 

► Geen kostprijs per scheepsreis meer 
► Update tekst opleiden van verklaringhouders 

~ Loodswezen 
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DE BEREKENING VAN DE TARIEF"MUTATIE 
► Nieuw hoofdstuk 8 

► Berekening artikel 27c volgens cost+ 
► Alternatieve berekening artikel 27ca volgens price-cap 
► Helitoeslagen vanaf 2023 met hetzelfde percentage muteren als loodsgeldtarieven 
► Bijstelling tariefvoorstel in najaar 

~ Loodswezen 
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DE BEREKENING VAN DE TARIEF"MUTATIE 
► Berekening art. 27c (cost-plus): 

► Aanpassing berekening van de arbeidsvergoeding met de nieuwe all-in uurtarieven 
► Verder conform de huidige berekening 
► In cost-plus worden kosten vaste activa en posten m.b.t. evt. bijzondere omstandigheden direct verwerkt als onderdeel ramingen komend jaar 
► Verrekening FLO/FLP 

~ Loodswezen 

DE BEREKENING VAN DE TARIEF"MUTATIE 
► Alternatieve berekening art. 27 ca (price-cap): 

► Basis: Tarief lopend jaar verhoogd met index lonen (70%) en prijzen (30%) minus efficiencykorting 
► Effect verrekeningen oude jaren 
► Harmonisering afschrijvingskosten en vermogenskosten 
► Effect van bijzondere posten 
► Verrekening FLO/FLP 

~ Loodswezen 

10-2-2022 
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DE BEREKENING VAN DE TARIEF"MUTATIE 
► Harmonisering vaste activa 

► Artikel 27c, lid 7, onderdeel i, van de Loodsenwet bepaalt dat het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgevoerde wijzigingen in materiële vaste activa en investeringen verrekend moet worden. 
Voorbeeld bij grote aanschaf Voorbeeld bij desinvestering 

Lopend jaar (T· 1) Komend jaar (Tl lopend jaar (T-1) Komend jaar (T) 
Bestaande afschrijvingen € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 Mutatie in afschriivimz laanschaf/desinvesterinel € € 200 € ·200 
Totale afschrijvingskosten € 1.000 € 1.200 € 

l.000~ 
000 

Afschrijvingskosten cost+ ~ 1.200 000 Afschrijvingskosten price cap (gebaseerd op jaarî-1) 1.000 1.000 
Realisate € 1.200 € 000 
Te verreken bij Cost+ (In jaarî+2) € € Te verreken bij Price cap (In jaarT+2) € 200 € ·200 

► Via harmonisering worden kosten direct toegerekend aan tarieven van het juiste jaar 
~ loodswezen 

DE BEREKENING VAN DE TARIEF"MUTATIE 
► Bijzondere posten: 

► In de Memorie van toelichting op de Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen is opgenomen dat het Loodswezen in de alternatieve berekening o.g.v. artikel 27ca rekening mag houden met bijzondere omstandigheden (voor het komende jaar). 
► Dienen apart verwerkt te worden omdat berekening gebaseerd is op tarieven lopend jaar 
► Kwalitatief toetsingskader 1. Het Loodswezen heeft er geen directe invloed op. 2. Is geen onderdeel van tarief in het lopende jaar 3. Betreft een trendbreuk wat leidt tot een grote afwijking op het tarief 
► Kwantitatief toetsingskader 1. Dient materieel te zijn (saldi tussen opbrengsten en kosten) 2. Totale afwijking minimaal 0,8 procentpunt 3. Individuele afwijking minimaal 0,2 procentpunt 

~ loodswezen 

10-2-2022 
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10-2-2022 

WIJZE VAN VERREKENING INVESTERINGEN 
► Bijlage 7 

► Uitwerking hoe de verrekening investeringen wordt bepaald 
► Conform teksten uit wetgeving 
► Conform teksten uit bestaande meerjarenafspraken 

~ Loodswezen 
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PR□CES VANAF" HEDEN 

► 10 februari 2022 Consultatie sectorpartijen 
► 28 februari 2022 sluitingsdatum voor uw schriftelijke zienswijze 
► Reactie op zienswijze schrijven en indien noodzakelijk aanpassingen maken 
► 19 april 2022 Vaststellen Nlc ledenvergadering en indienen bij ACM ter instemming 
► Onderzoek ACM om te komen tot instemmingsbesluit / opdracht tot wijziging 

~ Loodswezen 

18 
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