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20 289 Algemene regelen met betrekking tot het 
scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op 
zee (Scheepvaartverkeerswet) 

20 290 Regels betreffende loodsen (loodsenwet) 

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 17 augustus 1988 

Bij de behandeling van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet 
in de Eerste Kamer heb ik toegezegd u zo spoedig mogelijk mededeling 
te zullen doen over de afronding van de ca.o. 'besprekingen. Ik kan 
u thans mede namens mijn ambtgenoten van Justitie en van Binnen-
landse Zaken berichten dat ik met Loodswezen Nederland B.V. overeen-
stemming heb bereikt over de verhoging van het bedrag dat deze B.V. 
mag inhouden van de loodsgelden ter dekking van de kosten met 
betrekking tot het personeel, de exploitatiekosten en de kapitaallasten tot 
f 97,4 miljoen. Het bedrag waarover jaarlijks een correctie overeen-
komstig de door het CBS vastgestelde indexcijfers voor regelingslonen 
wordt toegepast wordt eveneens met f 2 miljoen verhoogd tot f 52 
miljoen. (Zie artikel 10, eerste en tweede lid, onder a, van het ontwerp 
Financieel besluit loodsen). 

Beide bedragen zullen nog nader worden verhoogd als gevolg van de 
overeenstemming, die de Minister van Binnenlandse Zaken met de 
vakcentrales heeft bereikt met betrekking tot de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel in de sfeer van de 
toelage onregelmatige dienst. Welk bedrag met deze verbetering, die 
terug zal werken tot en met 1 juli 1988, gemoeid zal zijn is thans nog 
niet bekend. 

Bij diezelfde gelegenheid heb ik toegezegd de datum van inwerking-
treding van deze wetten eerst te zullen vaststellen na consultatie van de 
algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie. De algemene raad 
heeft mij bericht dat de Nederlandse loodsencorporatie wenst dat de 
Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet op 1 augustus 1988 in 
werking treden. 

Aanvankelijk was ook ik overtuigd van de wenselijkheid de ingangs-
datum van de verzelfstandiging van het loodsen van zeeschepen op 1 
augustus vast te stellen. De praktische voorbereiding vergt, mede in 
verband met de vakantieperiode, toch nog enige tijd. 

Mede gezien het door de vakorganisaties tijdens het Georganiseerd 
Overleg en mij gedane verzoek heb ik als datum van inwerkingtreding 
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van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet daarom gekozen voor 
1 september 1988. 

Voor wat betreft de vaststelling van de definitieve bedragen, die op 
grond van artikel 65 van de Loodsenwet door het Algemeen burgerlijk 
pensioenfonds worden overgedragen deel ik u mede, dat daaromtrent in 
het kabinet is afgesproken, dat ten behoeve van de loodsen een 
voorschot vanwege het Apb wordt afgedragen van f 103 miljoen en ten 
behoeve van het ondersteunend personeel van f 4 1 miljoen. 

In 1988 en 1989 zal de berekening van de overdrachtssommen 
definitief plaatsvinden op basis van objectieve maatstaven. Die defini-
tieve overdrachtssommen kunnen voor de loodsen maximaal f 3 miljoen 
en voor het ondersteunend personeel maximaal f 1,5 miljoen verschillen 
in positieve respectievelijk negatieve zin van het voorschot. Hierover 
bestaat ook overeenstemming met alle betrokkenen. 

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