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Reikwijdte; verhouding tot andere wetten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kwamen in het eindverslag nog terug 
op de coördinatie tussen de verschillende bevoegde instanties bij 
ongevallen op de binnenwateren, niet zijnde rampen. Dat er samenwer-
kingsovereenkomsten worden gesloten zou er volgens hen juist op 
kunnen wijzen dat het soms aan de noodzakelijke coördinatie ontbreekt. 
Voor de betrokken burger/schipper blijft het beeld onduidelijk en onover-
zichtelijk. Op welke, al dan niet wettelijk te regelen, wijze kan hierin 
verbetering worden gebracht? Ik merk hierover het volgende op. De 
hierbedoelde samenwerkingsovereenkomsten regelen de coördinatie van 
de hulpverlening bij ongevallen ook in die zin dat, wanneer een ongeval 
door een schipper wordt gemeld bij een van de betrokken instanties (bij 
voorbeeld de vaarwegbeheerder, de plaatselijke brandweer, etc.) deze 
instantie vervolgens het ongeval terstond doorgeeft aan de instantie(s) 
die gelet op de aard van het ongeval (brand, waterverontreiniging, etc.) 
bevoegd zijn tot optreden. De schipper kan derhalve volstaan met 
melding aan een van de betrokken instanties zonder te hoeven nagaan 
hoe de bevoegdheden in de gegeven situatie liggen. Ik zie in deze 
samenwerkingsovereenkomsten (die door mij overigens worden 
bevorderd) dan ook een adequaat middel om onduidelijkheid voor de 
schipper te voorkomen. Wettelijke regeling is in dat kader niet nodig. 

Loodsplicht 

De leden van de V V D . fractie verzochten de regering om een nadere 
beschouwing over hun suggestie om de criteria voor het opleggen van de 
loodsplicht zowel te baseren op de lengte als op de tonnage van een 
schip (of-of criterium). 

Voor het huidige gekozen criterium voor het opleggen van de loods-
plicht (namelijk de lengte) is gekozen na uitgebreide discussies en 
overleg in onder andere de Nationale Havenraad. 
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Het resultaat van deze discussies is uiteindelijk de basis geweest voor 
het tot stand komen van het beleidsvoornemen inzake de toekomstige 
loodsplichtstructuur. 

Het moge duidelijk zijn, dat aan elke keuze die wordt gemaakt voor- en 
nadelen kleven. 

Een eventuele gecombineerde keuze van lengte of tonnage als 
criterium voor de loodsplicht wekt misschien de indruk dat de nodige 
flexibiliteit ten aanzien van de praktijk wordt ingebouwd. 

Zodanig systeem lost echter het probleem niet op en zal slechts leiden 
tot een ingewikkelder geheel van regelgeving. 

Na invoering van het systeem zoals beoogd in het loodsplichtbesluit 
zal na verloop van tijd een beleidsevaluatie worden uitgevoerd. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen naar de consequenties van de 
nieuwe structuur voor de kleinere kustvaart, waarbij zij in het bijzonder 
dachten aan de zogenaamde Denemarkenvaart. 

De consequenties zullen voor de kleinere kustvaart beperkt zijn. Veelal 
was de loodsplicht namelijk ook onder de oude wetgeving van 
toepassing op deze schepen waarbij als ondergrens voor de loodsplicht 
een diepgang van 22 dm werd gehanteerd. Met invoering van de nieuwe 
loodsplichtgrens van 40 meter lengte zal het aantal loodsplichtige en 
daarmee ook betalingsplichtige kleine schepen vrijwel constant blijven. 
Wel zal door invoering van de strafrechtelijke gesanctioneerde loods-
plicht voor schepen langer dan 60 meter vaker gebruik worden gemaakt 
van de diensten van een loods dan onder het oude regiem, dat alleen een 
administratief gesanctioneerde loodsplicht kende. Als gevolg hiervan 
zullen vaker dan voorheen naast het loodsgeld ook vergoedingen 
verschuldigd zijn. Over het algemeen hebben deze vergoedingen in 
vergelijking tot het te betalen loodsgeld echter een beperkte omvang. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af waarom vissersschepen 
in de nieuwe structuur niet zullen worden vrijgesteld van de loodsplicht. 
Anders dan deze leden blijkbaar menen, zal een dergelijke vrijstellingsre-
geling echter in aanzienlijke mate blijven bestaan. 

In de nieuwe structuur geldt namelijk een categorale vrijstelling van de 
loodsplicht voor vissersschepen met een lengte tot en met 60 meter 
(voor Maasvlakte en Europoort 70 meter). 

Slechts voor grotere vissersschepen (boven 60/70 meter) geldt de 
loodsplicht zoals die voor alle zeeschepen geldt. 

Een categorale vrijstelling voor alle vissersschepen is gelet op de op 
veiligheidsgronden vastgestelde grens van 60/70 meter voor de 
verscherpte loodsplicht voor zeeschepen niet te verdedigen. Daarbij zij 
aangetekend dat slechts een gering aantal Nederlandse vissersschepen 
een dusdanige lengte heeft, dat de loodsplicht alleen aan de orde is als 
zij zich daadwerkelijk op loodsplichtige scheepvaartwegen begeven, en 
dat ook deze schepen onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen 
voor een verklaring van vrijstelling. 

De leden van de S.G.P.-fractie waren niet overtuigd van de noodzaak 
van aanwijzing van het Haringvliet als loodsplichtige scheepvaartweg, 
mede gelet op de aard van de zeeschepen die daar verwacht worden en 
de geringe frequentie. Juist de aard van de schepen en de lage 
frequentie maken het in verband met de verbindingen met het achterland 
noodzakelijk de loodsplicht op deze scheepvaartweg te handhaven. 

Daarbij heb ik overwogen dat indien de loodsplicht hier niet zou gelden 
de gevaarlijke-ladingschepen met bestemming Dordrecht en Moerdijk 
deze route als sluipweg zouden kunnen gaan gebruiken teneinde op de 
kosten te besparen. 

Het was de leden van de S.G.P.-fractie niet duidelijk waarom de gehele 
Oosterschelde als loodsplichtige scheepvaartweg is aangewezen. 

Evenals op het Haringvliet geldt hier dat juist de aard van de schepen 
in combinatie met de frequentie tot loodsplicht noodzaken. 
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Bovendien geldt ook hier dat moet worden voorkomen dat met name 
kleinere schepen met gevaarlijke ladingen aan boord gebruik gaan maken 
van sluiproutes. 

De leden van de P.v.d.A-fractie verzochten te zijner tijd op de hoogte 
te worden gesteld van de resultaten van de evaluatie van de oorzaken 
van ongevallen met «lage kruiplijncoasters». Het is inderdaad de 
bedoeling dat de Tweede Kamer op de hoogte wordt gesteld van die 
resultaten. 

Aanwijzing bevoegd gezag 

De leden van de C.D.A.-fractie herhaalden hun vraag in het voorlopig 
verslag of er van uit moet worden gegaan dat het geven van verkeers-
aanwijzingen etc. door waterschappen bij scheepvaartverkeer door 
waterschapssluizen altijd verenigbaar is met de reglementaire taakop-
dracht van het betrokken waterschap. 

Zij verwezen daarbij ook naar de brief van de Unie van Waterschappen 
dd. 15 maart 1988 waarin de Unie de vraag stelt wanneer de aanwijzing 
van een waterschap als bevoegd gezag ingevolge de wet in strijd met de 
reglementaire taakopdracht moet worden beschouwd. 

Beide vragen (die van de leden van de C.D.A.-fractie en die van de 
Unie) kunnen niet in hun algemeenheid worden beantwoord. De 
provincie, als instantie die de reglementaire taakopdracht zelf heeft 
vastgesteld, zal van geval tot geval moeten beoordelen of een aanwijzing 
als bevoegd gezag of het toekennen van beperkte bevoegdheden 
(scheepvaartverkeersaanwijzing en dergelijke bij sluizen) verenigbaar is 
met die taakopdracht. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of de term «waterstaat-
kundig beheer» in alle gevallen voldoende duidelijkheid verschaft. Zij 
dachten met name aan de situatie waarin het waterkwaliteits- en het 
kwantiteitsbeheer niet een hand is. Moet de kwantiteitsbeheerder dan als 
waterstaatkundig beheerder worden aangemerkt? 

Naar mijn mening moet die vraag primair door de provincie worden 
beantwoord bij de toepassing van artikel 2, lid 3. Wél is het in het 
algemeen voor de hand liggend dat in zo'n geval aan de kwantiteitsbe-
heerder wordt gedacht. 

Voorts vroegen deze leden zich af of de onderscheiden verantwoorde-
lijkheden van waterstaatkundig beheerder en het bevoegd gezag, zo het 
waterschap hiertoe niet is aangewezen, voldoende heider zijn. Wie is bij 
voorbeeld verantwoordelijk voor de bestrijding van verondiepingen van 
een vaarweg wanneer een waterschap waterstaatkundig beheerder is van 
een mede als vaarweg in gebruik zijnd water doch er geen vaarwegbe-
heerder is aangewezen en de gemeente bevoegd gezag ingevolge deze 
wet is; 

Bij een splitsing van waterstaatkundig beheer en de funktie van 
bevoegd gezag, hoeft er dunkt mij geen onduidelijkheid over ieders 
verantwoordelijkheid te bestaan: het bevoegd gezag is verantwoordelijk 
voor de regeling van het scheepvaartverkeer, de waterstaatkundig 
beheerder voor de instandhouding van het water ten behoeve van de 
waterhuishouding en (eventueel) de scheepvaartfunctie. Indien een 
waterschap als waterstaatkundig beheerder niet tevens expliciet als 
vaarwegbeheerder is aangewezen, heeft het slechts de zorg voor de 
instandhouding van het water (waaronder de bestrijding van verondie-
pingen) voorzover die nodig is ten behoeve van de waterhuishouding. 

Overigens gingen deze leden ervan uit dat indien een waterschap wél 
als vaarwegbeheerder is aangewezen, dit waterschap dan ook steeds als 
bevoegd gezag overeenkomstig artikel 2 wordt aangewezen. 

Zoals ook in de memorie van toelichting op pagina 24 (eerste volle 
alinea) is gesteld, is het waterschap in zo'n geval inderdaad de meest 
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aangewezene om als bevoegd gezag te worden aangewezen, r ioewti uai 
in de wettekst niet expliciet is geregeld ga ik er van uit dat de provincie 
het waterschap in zo'n geval ook aanwijst als bevoegd gezag. 

Financiën 

De leden van de verschillende fracties stelden nog diverse vragen in 
relatie tot de loodsgelden. Bij de beantwoording volg ik de volgende 
driedeling: 

a. loodsgeld algemeen 
b. reductie op loodsgeld 
c. specifieke loodsgeldkwesties 

ad. a: loodsgeld algemeen 

De leden van de CD.A-fract ie vroegen of er nog geen overeen-
stemming is over de vraag welke kostenvergoedingen in het loodsgeld 
moeten worden opgenomen. De vraag welke kostenvergoedingen in het 
loodsgeld opgenomen moeten worden maakt onderdeel uit van het 
onderzoek betreffende de integrale herziening van de loodsgeldtarieven. 

Aangezien het onderzoek en het overleg over deze integrale herziening 
nog plaats moet vinden, acht ik een gedetailleerde beantwoording eerst 
na afronding van het onderzoek en dat overleg mogelijk. 

Thans beperk ik mij tot de hoofdlijnen. Daarvoor verwijs ik naar de 
betreffende passages in de memorie van toelichting en de memorie van 
antwoord. Zoals daarin is aangegeven ben ik van mening dat het 
loodsgeld naast de kosten van het loodsen ook andere kosten van indivi-
duele dienstverlening moet blijven omvatten. Het is bekend dat deze 
opvatting door een aantal organisaties - waaronder die van de loodsen 
(de NLC) - niet wordt onderschreven. Dit verschil in opvatting vormt 
echter geen beletsel voor de verzelfstandiging. Met o.a. de NLC en de 
gemeente Rotterdam bestaat thans overeenstemming over de voor 
verzelfstandiging en de daarmee de integratie van loodsdiensten noodza-
kelijke aanpassing van het Loodsgeldbesluit 1957. 

Dit gewijzigd Loodsgeldbesluit zal op de datum van verzelfstandiging 
in werking treden en van kracht blijven tot de datum van inwerkingtreden 
van de nieuwe - geheel herziene - tariefstructuur. Zoals eveneens in de 
memorie van antwoord vermeld, zullen bij deze integrale herziening alle 
belanghebbenden betrokken worden. Verschillen in opvattingen over 
door de loodsgelden te dekken kosten kunnen binnen het wettelijke 
kader (en de toelichting daarop) in dat verband nader aan de orde 
komen. 

In het voorlopig verslag met betrekking tot artikel 26 van de 
Loodsenwet hadden de leden van de V.V.D.fractie ook uitvoerig toege-
licht welke bezwaren tegen een gecombineerd en geïntegreerd tarief 
kunnen worden ingebracht. Zij achtten de tegen-argumenten van de 
regering niet voldoende substantieel en verzochten alsnog om een beter 
beschouwing over dit ontwerp. 

Ik ben van mening dat in de memorie van antwoord bij de Scheep-
vaartverkeerswet een aantal belangrijke argumenten zijn genoemd voor 
handhaving van het huidige systeem waarbij verrekening van de kosten 
van de overige individuele dienstverlening plaatsvindt via de loodsgeld-
heffing. In aanvulling op die argumenten zij het volgende vermeld. Ik 
beschouw deze kosten niet als «open-ended». Zoals in de memorie van 
antwoord is vermeld komt thans een bedrag van ca. f 38 min. ten laste 
van de scheepvaart; ik verwacht niet dat dit bedrag in de komende jaren 
substantieel hoger zal worden. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen of de effecten van de 
vervanging van de bestaande wettelijke regeling door het onderhavige 
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wetsvoorstel kostenneutraal zullen uitwerken naar de gebruikers van de 
loodsdiensten, en of deze eventueel ook nog kunnen gaan verschillen 
voor de verschillende categorieën van gebruikers. 

De invoering van het nieuwe wettelijke kader zal bij benadering kosten-
neutraal uitwerken. Voor de scheepvaart die onder het nieuwe wettelijke 
regiem loodsplichtig en loodsgeldplichtig is, gold in vrijwel alle gevallen 
ook de loodsplicht en betalingsplicht onder de oude wetgeving. 

Niet te vermijden is echter dat in een beperkt aantal gevallen afwij-
kingen t.o.v. de oude situatie ontstaan. Dit treedt onder meer op doordat 
in sommige situaties ten aanzien van loodsplicht en tariefheffing een 
praktijk is gegroeid die enigszins afwijkt van wat met de wettelijke 
regelingen beoogd werd. Met de invoering van de nieuwe wetgeving 
worden deze situaties weer rechtgetrokken. Ook in Rijnmond ontstaan 
afwijkingen ten aanzien van de oude wetgeving ten gevolge van de 
integratie van de loodsdiensten aldaar. 

Hierdoor wordt eveneens integratie van de voormalige rijks- en haven-
tarieven noodzakelijk. Dit geïntegreerd tarief kan soms in geringe mate 
zowel positief als negatief afwijken van de afzonderlijke tarieftoepassing. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen of de kosten van de indivi-
dueel gerichte dienstverlening die ten laste van de scheepvaart komt 
aanzienlijk zullen stijgen in verband met onder meer de opbouw van het 
nieuwe walradarsysteem en verkeersbegeleidingsapparaat. 

De kosten van de individueel gerichte dienstverlening zullen niet 
aanzienlijk stijgen. De waarde van het nieuwe walradarsysteem is gekapi-
taliseerd en als zodanig in het genoemde kostenbedrag opgenomen. 

De kosten van deze dienstverlening in de regio's Noord Umond en 
Scheldemond zijn ook in dit bedrag opgenomen. 

De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven zal dan ook niet 
ongunstig worden beïnvloed. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie of de 
herstructurering van het nautische beheer deze toeberekening zal 
beïnvloeden kan worden gesteld dat de bedoelde herschikking geen 
invloed zal hebben op de toerekening. 

Op de door de leden van de P.v.d.A. fractie gestelde vraag in dit 
verband over de stand van zaken met betrekking tot het met de 
gemeente Rotterdam te sluiten convenant verwijs ik naar de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de Loodsenwet. 

Met betrekking tot bladzijde 22 van de memorie van antwoord bij de 
Loodsenwet vonden de leden van de V.V.D.fractie dat de zinsnede «zou 
overwogen kunnen worden om de tarieven aan te passen» wel wat erg 
vrijblijvend is. Zij vroegen om een concretere en duidelijkere beleidslijn. 

Ik onderschrijf de mening dat een en ander weinig concreet geformu-
leerd is. Indien sprake is van structurele overschotten ligt verlaging 
van de tarieven in de rede. 

ad b: reductie op loodsgeld 

In zijn algemeenheid ben ik van oordeel dat de maatregelen gericht op 
de veiligheid voor de scheepvaart in onze wateren ook ten nauwste 
samenhangen met het feit dat een grote verkeersintensiteit bestaat met 
name in het Rijn-, Maasmond- en het Scheldegebied. De kosten daarvan 
mogen redelijkerwijs niet uitsluitend worden omgeslagen over een 
relatief beperkte groep schepen, want de totale scheepvaart verhoogt de 
gevaren-factor. Het is daarom dat voorzichtig en weloverwogen moet 
worden omgegaan met vrijstellingen en kostenreducties. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen zich af of de reductie op loods-
gelden voor verklaringhouders niet automatisch zal worden toegepast. 
De reductie zou voorts alleen mogelijk zijn indien het schip in geregelde 
dienst de desbetreffende scheepvaartweg minimaal vijftien maal per 
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maand in beide richtingen bevaart. Deze leden vroegen of de eerstge-
noemde voorwaarde die schepen uitsluit die wel vaak dezelfde scheep-
vaartweg bevaren, doch geen geregelde dienst in gangbare zin uitvoeren. 
Is dit wel een gegronde en aanvaardbare beperking? En is een eis van 
minimaal vijftien maal per maand in beide richtingen bevaren een niet 
wat overtrokken eis, zo vroegen zij. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen waarop de norm is gebaseerd 
van vijftien maal door een zogenaamde verklaringhouder varen op een 
loodsplichtige scheepvaartweg ten einde in aanmerking te komen voor 
een reductie op het loodsgeld. Deze eis kwam deze leden onbillijk voor 
en zij drongen er dan ook op aan om deze eis drastisch te verlagen, 
waardoor mede aan de problematiek van de Denemarkenvaart zou 
kunnen worden tegemoet gekomen. Ook de voorwaarde dat de desbe-
treffende scheepvaartweg in geregelde dienst wordt bevaren, achtten 
deze leden te bezwarend. Zij zagen gaarne een nadere beschouwing 
omtrent de hier aan de orde gestelde vragen tegemoet. De norm van 
vijftien maal in beide richtingen bevaren is gebaseerd op de uitkomsten 
van het ter zake met België gevoerde overleg. Dat overleg was noodza-
kelijk op grond van de verdragsrechtelijke koppeling van de loodsgeldta-
rieven op de mondingen van de Maas met die op de Schelde (Tractaat 
tussen Nederland en België van 12 mei 1863 inzake de afkoop van de 
Scheldetol (Stb. 117). 

Indien voldaan wordt aan de voor reductie op loodsgeld gestelde 
voorwaarden, wordt die reductie automatisch verleend. Indien daarbij 
voldaan wordt aan de eis van vijftien maal in beide richtingen varen op 
een desbetreffende scheepvaartweg moet zulks worden opgevat als het 
varen in geregelde dienst. Deze laatstgenoemde voorwaarde slaat met 
name op die maatschappijen die op een bepaalde vaarroute meerdere 
schepen hebben varen. Voor het meetellen voor de reductie-eis van 
vijftien maal per maand in beide richtingen tellen slecht die schepen mee 
die volgens schema die vaarroute bevaren. 

Dit is dus niet zozeer een beperking, doch biedt juist de ruimte om de 
nogal hoge eis van vijftien maal per maand in beide richtingen wat 
haalbaarder te doen zijn. Ook ik vind deze frequentie-eis te hoog. Deze 
eis is zoals hiervoor gesteld het resultaat geweest van het verdragsrech-
telijk noodzakelijke overleg met België. Daar tot nog toe altijd voor een 
landelijk uniform loodsgeldtarief is gekozen, vond die verdragskoppeling 
altijd haar weerslag in alle regio's. Ik ben voornemens - zulks in 
aansluiting op eerdere berichten van haar aan de Kamer - zo spoedig 
mogelijk voor de havens Delfzijl en Eemshaven de frequentie-eis voor 
reductie te verlagen tot de voor de afgifte van de verklaring gestelde eis 
(thans 1 maal per veertien dagen en onder de Scheepvaartverkeerswet 
driemaal per maand). Daarmee wordt op dit punt het landelijk uniforme 
loodsgeldstelsel doorbroken. Vooral in verband met de concurrentiepo-
sitie van deze havens met Duitsland en mede in verband met de ook naar 
mijn oordeel te hoge eis om voor reductie in aanmerking te komen acht 
ik doorbreking van de uniformiteit aanvaardbaar. Daarbij teken ik uitdruk-
kelijk aan dat op zo kort mogelijke termijn met België en de andere 
belanghebbenden het overleg over verlaging van de thans gestelde 
frequentie-eis mede in het kader van de integrale tariefsherziening zal 
worden gestart. 

ad c: specifieke loodsgeldkwesties 

De leden van de S.G.P.-fractie informeerden of het juist is dat in 
naburige landen voor de kleinere kustvaart veelal vrijstelling van loods-
plicht en loodsgeldplicht verleend wordt. 

Zij vroegen voorts of onder de nieuwe structuur de concurrentiepositie 
van dit type kustvaart niet nodeloos wordt verzwaard. 
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In dit verband stelden deze leden de vraag of hun indruk juist is dat de 
Nederlandse loodstarieven, vooral van kleine schepen, ongunstig 
afwijken van die in omringende landen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse tarief-
structuur op zich ten opzichte van de tariefstructuren in de omringende 
landen niet ongunstig afsteekt wat de hoogte van de tarieven betreft. In 
een aantal van deze landen wordt echter in ruimere mate vrijstelling van 
loodsplicht en loodsgeldplicht verleend dan in Nederland. 

Een aantal landen kent bijvoorbeeld voor kleine schepen in bepaalde 
vaargebieden gunstige regelingen. Voorts bestaan in een aantal landen 
reductieregelingen voor frequente scheepvaart waarbij soepeler 
voorwaarden worden gehanteerd dan in de Nederlandse reductieregeling 
voor verklaringhouders. 

Op de voorwaarden van de Nederlandse regeling werd reeds ingegaan 
bij de beantwoording van de desbetreffende vragen. 

De loodsgeldtariefstructuren alsmede de reductie en vrijstellingsmoge-
lijkheden in de naburige landen zullen betrokken worden bij de integrale 
herziening van de loodsgeldtariefstructuur die de komende jaren haar 
beslag zal krijgen. Bij deze herziening zal naast kostendekking ook een 
sterke concurrentiepositie van de Nederlandse havens op het gebied van 
de loodsgelden randvoorwaarde zijn. 

Diversen 

Het was de leden van de C.D.A.-fractie niet duidelijk geworden 
waarom in de nota van wijziging in het nieuwe artikel 45a niet volstaan 
kon worden met de leden 4 en 5 van dit artikel. 

De leden 1 t /m 3 van artikel 45a vormen de wettelijke basis voor het 
Loodsgeldbesluit en Zeehavenbesluit gedurende de periode dat het 
nieuw loodsgeldregiem (inclusief de wettelijke basis daarvoor in artikel 
15, lid 5 t/m 7), nog niet in werking is getreden. Zij kunnen dus niet 
worden gemist. De vraag kan rijzen waarom dan niet artikel 15, lid 5 t /m 
7, aanstonds als wettelijke basis voor beide besluiten kan dienen. Dit is 
echter niet mogelijk omdat die bepalingen een andere systematiek 
kennen dan de desbetreffende bepalingen in de Loodswet 1957 die de 
wettelijke basis voor het Loodsgeldbesluit en Zeehavenbesluit vormen en 
die zijn overgenomen in artikel 45a, lid 1 t /m 3. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom de tekst van artikel 15 
betreffende de inning van loodsgelden, afwijkt van de (thans weer 
vervallen) in de eerste en tweede nota van wijziging bij de Loodsenwet 
aangegeven overeenkomstige tekst in artikel 10, eerste lid, van de 
Loodswet 1957. 

Die afwijking hing samen met de bij die twee nota's van wijziging 
beoogde loskoppeling van de Loodsen- en Scheepvaartverkeerswet. 
Teneinde daarbij wel de verzelfstandiging van de met de inning van 
loodsgelden op te dragen organisatie te bewerkstelligen is bij de eerste 
nota van wijziging bij de Loodsenwet, waarbij het loodsplichtregiem van 
de Scheepvaartverkeerswet in de huidige Loodswet 1957 (Stb. 292) 
werd geïncorporeerd, tevens die verzelfstandiging mogelijk gemaakt. 

Daarbij werd zoveel mogelijk aangesloten bij de wettekst van de 
bestaande Loodswet 1957. Die te wijzigen Loodswet 1957 zij bij inwer-
kingtreding van de Scheepvaartverkeerswet op dit punt vervallen en 
alsdan zou dus artikel 10 van de Loodswet 1957 vervangen worden door 
artikel 15 van de Scheepvaartverkeerswet. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen om een nadere beschouwing 
over hun suggestie om nu al een verruimingsconstructie inzake het 
loodsen op afstand vanaf de wal op te nemen, eventueel voorzien van 
een aanvullende bepaling die een soepele latere inwerkingtreding regelt. 
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Een verruimingsconstructie zoals hier wordt voorgesteld is nu weinig 
opportuun. 

Door de thans gekozen constructie zal door middel van loodsen vanaf 
de wal in verschillende regio's een betere dienstverlening kunnen worden 
gerealiseerd dan tot nog toe het geval was. 

Uitbreiding van het systeem voor alle loodsplichtige scheepvaartwegen 
wordt niet voor het jaar 2000 voorzien. 

Bovendien is verruiming van het systeem van loodsen op afstand vanaf 
de wal mede afhankelijk van de ervaringen die hiermede in de praktijk 
worden opgedaan. 

Na een uitgebreide evaluatie zal dan een keuze moeten worden 
gemaakt. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen een nadere beschouwing over 
de loodsenwens inzake een gelijke positie voor Nederlandse en buiten-
landse loodsen in het kader van het Eems-radarverdrag. 

Er zijn inderdaad met betrekking tot het Eems-radarverdrag nog enkele 
zaken te regelen, in het belang van de ook door mij noodzakelijk geachte 
gelijk gerechtigdheid tussen Duitse en Nederlandse loodsen. Dit verschil 
is voornamelijk veroorzaakt doordat het loodsen op afstand voor ons een 
tamelijk nieuwe praktijk is, terwijl dat in Duitsland reeds langer en met 
meer varianten bestaat. 

Er wordt ambtelijk overleg gepleegd terzake en ik heb met mijn Duitse 
ambtgenoot afgesproken dat wij gezamenlijk de lijn zullen aangeven 
waarlangs de gewenste gelijk gerechtigdheid kan worden bereikt. Mijns 
inziens gaat het namelijk om een gelijke interpretatie van gehanteerde 
begrippen in het verdrag zonder dat een verdragswijziging nodig zou zijn. 
Het ambtelijk overleg kan worden vervolgd en afgerond zodra de beide 
verantwoordelijke bewindslieden het eens zijn over de interpretatie. De 
goede wil is herhaaldelijk uitgesproken. Het onderhoud met mijn Duitse 
ambtgenoot heeft in de komende weken plaats. 

De leden van de S.G.P. waren verwonderd dat in de bijlage bij de nota 
van wijziging niet een geactualiseerd kaartje is gevoegd. 

Het kaartje bij de nota van wijziging is, zoals aangegeven, op een 
aantal kleine punten geactualiseerd (loodsplichtige scheepvaartweg 
Eemsmond en de Schelde-Rijnverbinding). 

Het kaartje dat nu voorligt geeft de situatie aan die is beoogd, doch 
kan gelet op de schaal niet alle details laten zien. 

Deze zijn echter terug te vinden in de opgegeven coördinaten en 
locaties. De in de bijlage opgenomen omschrijving van de loodsplichtige 
scheepvaartwegen moet in deze bepalend worden geacht. De kaarten 
hebben in de eerste plaats een praktische betekenis. 

Tot slot vroegen de leden van de P.v.d.A. fractie waarom een overleg-
structuur met gebruikers, zoals bij de verzelfstandiging van de Telefoon-
en de Postdienst, bij het Loodswezen een overbodige zaak is. 

Ik ben van oordeel dat de mogelijkheid van inspraak door externe 
belanghebbenden beoordeeld dient te worden aan de hand van de vraag 
of in die verordeningen mogelijke belangen van derden beschermd 
moeten worden. 

Zoals op bladzijde 7 van de memorie van antwoord bij het ontwerp-
Loodsenwet is gesteld biedt het gekozen stelsel daartoe een voldoende 
voorziening. Daarbij wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de loodsem 
verordeningen in beginsel slechts de registerloodsen en hun organen 
raken. 

Juist dit laatste aspect maakt een vergelijking met de door de 
P.v.d.A.-fractie genoemde verzelfstandiging niet goed mogelijk. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 
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