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20289 Algemene regelen met betrekking tot het
scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op
zee (Scheepvaart-verkeerswet)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 februari 1990

Onder verwijzing naar de motie Tegelaar-Boonacker (20 289 nr. 13) en
mijn toezegging aan de Tweede Kamer in het kader van de begrotingsbe–
handeling voor 1990 rapporteer ik u thans over de stand van zaken met
betrekking tot de herziening van de loodsgeldtarievenstructuur, waarvoor
de wettelijke basis is opgenomen in de sedert 1 september 1988 van
kracht zijnde Scheepvaartverkeerswet (Stb. 1988, 352).

Tot het moment van invoering van een nieuwe loodsgeldtarieven–
structuur geldt nog de structuur zoals die ook bestond onder de
Loodswet 1957 (Stb. 1957, 292), en die momenteel is gebaseerd op het
desbetreffende overgangsartikel van de Scheepvaartverkeerswet (artikel
47).

In juli 1989 is door een ambtelijke werkgoep binnen mijn departement
een notitie afgerond waarin gedachten zijn opgenomen inzake de hoofd–
lijnen van een nieuwe loodsgeldtarievenstructuur Deze hoofdlijnen zijn
kort samengevat:

a. de loodsgeldparameter diepgang wordt afgeschaft en vervangen
door de parameter inhoud gemeten in bruto tonnen (gross tonnage,
afgekort GT) of lengte, waarbij GT de voorkeur van de werkgroep heeft;

b. het (alleen in Rotterdam bestaande) Havenloodsgeldtarief wordt
afgeschaft en geïntegreerd in het Zee– en Binnenloodsgeldtarief;

c. de afstandsklasse-indeling zal worden heroverwogen. De werkgroep
adviseert om, evenals thans, de parameter afstand alleen op het binnen–
loodsgeld van toepassing te laten zijn, en dus niet op het zeeloodsgeld–
tarief;

d. het vergoedingenstelsel (vergoedingen die bovenop het loodsgeld
komen) zal indien mogelijk worden vereenvoudigd. De zgn. artikel
27-vergoedingen aan de loodsen acht de werkgroep primair een zaak van
overleg tussen loodsen en gebruikers;

e voor de loodsgeldheffing zijn de volgende kostencomponenten
relevant: de kosten m.b.t. het loodsen alsmede de kosten van de
verkeersdienst voor wat betreft de individuele verkeersbegeleiding van en
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naar de havens. Deze kostencomponenten zullen afzonderlijk zichtbaar
worden gemaakt;

f. onder de nieuwe tarievenstruktuur dient de huidige totale loodsgeld–
opbrengst gehandhaafd te blijven, gegeven het huidige scheepvaart–
aanbod en afgezien van het beleid dat met betrekking tot de hoogte van
de loodsgeldtarieven wordt gevoerd.

g. voor de tarievenpolitiek t.a.v. de loodsgelden zijn onder meer van
belang: de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, de totale
havenaanloopkosten per scheepvaartcategorie en de verdragsrelatie met
de buurlanden;

h. gestreefd zal worden naar verruiming van de mogelijkheden tot
loodsgeldreduktie en –ontheffing;

i. de werkgroep is voorstander van handhaving van een landelijk
uniforme tarievenstruktuur; bijzondere regionale aspecten kunnen onder
voorwaarden in de tariefstelling tot uitdrukking komen.

Op basis van de genoemde notitie hebben inmiddels ambtelijke
consultatiegesprekken plaatsgevonden met betrokkenen (reders– en
cargadoorsverenigingen, gemeentelijke havenbedrijven, havenschappen,
loodsen, en met het Belgische Ministerie van Verkeerswezen). Een
algemene reactie van de geconsulteerden was dat men het zeer op prijs
stelde reeds in dit stadium bij dit project te worden betrokken, doch dat
voor meer diepgaand overleg cijfermateriaal vereist is.

Met het voorstel om de diepgangsparameter af te schaffen kon men
over het algemeen instemmen, waarbij enige suggesties werden gedaan
voor een ander alternatief dan het voorgestelde GT-criterium.

Voor zover mogelijk zal hiermee rekening worden gehouden bij de
verdere uitwerking van alternatieven. Als algemene punten van
instemming kunnen nog worden genoemd het streven naar een doorzich–
tiger, eenvoudiger, en meer op draagkracht gebaseerd stelsel. Daarbij
acht men het overigens een goede zaak dat de werkgroep heeft aange–
kondigd dat inzicht zal worden verschaft in de kosten met betrekking tot
het loodsen en die van de overige individuele dienstverlening.

Momenteel worden door de werkgroep met behulp van een
simulatie-model mogelijke tariefstruktuurvarianten doorgerekend, waarbij
de effecten worden geanalyseerd van de mogelijke varianten op de
diverse scheepvaartcategorieën onderscheiden naar type, omvang, soort
reis enz. Voor de opbouw van dit simulatiemodel is gebruik gemaakt van
scheepvaartverkeersgegevens van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam alsmede van een aantal andere havens. De voorlopige resul–
taten van deze simulaties zullen, evenals de resultaten van de eerste
consultatieronde, worden verwerkt in een tweede notitie. Deze notitie zal
als basis dienen voor een tweede gespreksronde met betrokkenen.
Aansluitend kan dan het eindrapport worden opgesteld.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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