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23099 Wijziging van de Loodsenwet en de
Scheepvaartverkeerswet in verband met de
herziening van de financiële relatie tussen het
Rijk en de loodsen, de invoering van een
verkeersbegeleidingstarief en een aantal
technische wijzigingen

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE
RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. Voorstel van wet

- in artikel II, onderdeel B, ontbrak
de wijziglng van artikel 2, zesde lid,
van de Scheepvaartverkeerswet;

- artikel II, onderdeel D, (de
wijziging van artikel 10, tweede lid,
onderdeel b, van de Scheepvaartver–
keerswet) ontbrak;

- in het voorgestelde artikel 15d,
tweede lid, van de Scheepvaartver–
keerswet, ontbraken de woorden «en
de vrijstellingen van»;

- artikel II, onderdeel P (de
wijziging van onderdeel A van de
bijlage, bedoeld in artikel 10, eerste
lid, van de Scheepvaartverkeerswet)
ontbrak;

- conform Aanwijzing 86 is bij
aanhaling van regelingen met een
citeertitel de vindplaats niet meer
vermeld.

II. Memorie van toelichting

- in onderdeel a van paragraaf 2
ontbraken de laatste twee zinnen;

- in paragraaf 4, tweede alinea,
was opgenomen «meer» in plaats
van «geleidelijk»;

- in paragraaf 4 ontbrak de laatste
zin van de alinea die begint met
«Vaststelling van het tarief »

- in paragraaf 4 luidde de tekst
van de alinea's die begmnen met
«Zoals reeds gezegd dient in de
procedure ....» en «Voor de

tussenfase waarin ....» als volgt:
Zoals reeds gezegd dient in de

procedure voor de totstandkoming
van de loodsgeldtarieven rekening
gehouden te worden met het
noodzakelijke overleg met België. In
de huidige situatie zijn de loodsgeld–
tarieven voor de Scheldevaart
identiek aan de loodsgeldtarieven die
voor de overige scheepvaart in
Nederland gelden. Begin 1993 is
met België op politiek niveau
overeenstemming bereikt over de
invoering van een verkeersbegelei–
dingstarief voor de Scheldevaart. Het
tijdstip van invoering van dat tarief is
daarbij afhankelijk gesteld van het
tempo van de omvorming van de
Vlaamse loodsdiensten tot een
Vlaams Openbaar Loodsbedrijf. Tot
dat moment zal voor de Schelde–
vaart het huidige loodsgeldsysteem
gehandhaafd worden. Gedurende die
periode zal Nederland streven naar
een zodanige hoogte van het loods–
geldtarief voor de Scheldevaart dat
dit (nagenoeg) overeenkomt met de
som van het in Nederland geldende
loodsgeldtarief en het verkeersbege–
leidingstarief. Na invoering van het
verkeersbegeleidingstarief voor de
Scheldevaart zal ook over dit tarief
overleg met België plaatsvinden. Het
in dit wetsvoorstel voorgestelde
nieuwe systeem voor de totstand–
koming van de loodsgeldtarïeven
houdt hiermee reeds rekening.
Daarbij zal ik op basis van het

voorstel van de loodsenorganisatie
met België tot overeenstemming
over de nieuwe tarieven trachten te
komen. Mocht ik daarbij in conflict
dreigen te komen met verdragsrech–
telijke verplichtingen - zoais het
gegeven dat de loodsgelden op de
Westerschelde niet hoger mogen zijn
dan de loodsgelden die geheven
worden op de mondingen van de
Maas –, dan zal ik de vaststelling van
de voorgestelde tarieven kunnen
weigeren op grond van strijd met het
recht.

Voor de tussenfase waarin de
huidige loodsgeldtariefstructuur voor
de Scheldevaart bestaat, dient te
worden voorzien in een regeling
waarbij de ten gunste van het Rijk
komende loodsgeldopbrengsten uit
de Scheldevaart met de loodsenor–
ganisatie worden verrekend. Het deel
van de loodsgeldopbrengsten dat
strekt tot vergoeding van de kosten
van het loodsen zal ten bate komen
van de loodsenorganisatie en het
deel dat aangemerkt kan worden als
vergoeding voor de individuele
dienstverlening blijft ten gunste van
het Rijk. De regeling voor de verre–
kening wordt opgenomen in een
algemene maatregel van bestuur,
die, na invoering van een verkeersbe–
geleidingstarief voor de Schelde–
vaart, waarschijnlijk te zijner tijd
aangepast zal moeten worden.

- in paragraaf 5 ontbraken de
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tweede, derde en vierde alinea. De
eerste zin van de vijfde alinea luidde:
«Voor een uitgebreide weergave van
de betekenis van verkeersbegelei–
dingssystemen wordt, naast het
Beleidsvoornemen, verwezen naar de
Notitie verkeersbegeleiding en de
daarbij gevoegde bijlagen.»;

- in paragraaf 5 luidde de tekst
van de alinea die begint met «De
deelnameverplichtingen in ....» als
volgt:

De deelnameverplichtingen in (en
overigens ook buiten) het kader van
verkeersbegeleiding zijn of worden
uitgewerkt bij en krachtens de op
grond van de Scheepvaartver–
keerswet vastgestelde of vast te
stellen scheepvaartverkeersregle–
menten. In het herziene Binnenvaart–
politie-reglement (Stb. 1983, 682),
het Scheepvaartreglement voor de
Westerschelde (Stb. 1981, 620;
het Scheepvaartreglement Wester–
schelde 1990 is inmiddels vastge–
steld (Stb. 1992, 53), maar nog niet
in werking getreden) en het Scheep–
vaartreglement voor het kanaal van
Gent naar Terneuzen (Stb. 1992, 3;
in werking getreden op 1 maart
1992) en het nog op te stellen
Scheepvaartreglement territoriale
zee, is resp. wordt een artikel
opgenomen op basis waarvan een of
meer verplichtingen als bedoeld in
artikel 4, derde lid, Scheepvaartver–
keerswet kunnen worden opgelegd
Het gaat daarbij ovengens in belang–
rijke mate om een uitwerking van nu
al in de desbetreffende scheepvaart–
reglementen, en de op basis daarvan
afgekondigde bekendmakingen aan
de scheepvaart, opgenomen regels.
Onder deelnameverplichtingen
worden in dit verband begrepen de
meld– en uitluisterplicht en overige
verplichtingen met betrekking tot het
deelnemen aan verkeersbegeleiding.

- in paragraaf 6, zevende alinea, is
de zin «Zoals reeds in paragraaf 4
gezegd, wordt met België overlegd
over de invoering van een verkeers–
begeleidingstarief voor de Schelde–
vaart, dan wel een overeenkomstige
verhoging van de loodsgeldtarieven.»
vervangen door: Zoals reeds in
paragraaf 4 gezegd, is met België
overeenstemming bereikt over het
principe van invoering van een
verkeersbegeleidingstarief voor de
Scheldevaart.;

- paragraaf 6 luidde de tekst van
«De ICL becijfert op basis ....» tot en
met «... anderzijds om individuele
ontheffingen.» als volgt:

De ICL becijfert op basis van
genoemde kostenposten, dat de
werkelijke kosten op basis van in
1982 voorziene ontwikkelingen in de
loop der jaren zou uitkomen op een
totaal landelijk niveau van f 63,6 mln
(prijspeil 1982). Gecorrigeerd naar
prijspeil 1991 zijn de totale kosten
f 72,5 mln, opgebouwd uit de
volgende kostencomponenten:

Verkeersbegeleidingsdienst: f45,8 mln
Zeeverkeersbegeleidings–
dienst: f 4,0 mln
Patrouille en
opsporingsdienst: f22,7 mln
Totaal: f72,5 mln

Uitgaande van de kostennormering
van 90% van de verkeersbegelei–
dingskosten van en naar zee en van
15%van de POD-kosten komen naar
het oordeel van de ICL van de totale
kosten ad f 72,5 mln, voor doorbere–
kening in aanmerking ca. f44,6 mln.

Bovenstaande ICL-adviezen
vormen de basis voor de invulling
van het verkeersbegeleidingstarief
op grond van dit wetsvoorstel. De
ICL-cijfers dienen echter bijgesteld
te worden op basis van de actuele
stand van zaken.

De geactualiseerde ICL-cijfers voor
kosten van verkeersbegeleiding over
1991 zijn:

Zeeverkeersbegeleidings–
dienst: f 1,4mln
Verkeersbegeleidingsdienst
(exclusief Rijnmond): f15,9mln
Patrouille en
opsporingsdienst (exclusief
Rijnmond): f 3,4 mln
Rijksbijdrage
exploitatiekosten
verkeersbegeleidingsdienst /
patrouille en
opsporingsdienst Rijnmond: f 27,2 mln
Kapitaallasten
verkeersbegeleidingsdienst /
patrouille en
opsporingsdienst Rijnmond: f 17,5 mln
Totaal: f65,4 mln

De geactualiseerde en gecorri–
geerde ICL-cijfers voor de verkeers–
begeleidmg bedragen derhalve thans
f 65,4 mln. De Commissie Verzelf–
standiging Loodsdienst kwam voor
1989 tot een totaalbedrag aan
kosten van verkeersbegeleiding van
f 81 mln. Dit bedrag wordt ook
genoemd in het Beleidsvoornemen.
Het verschil tussen genoemde
bedragen is terug te voeren op een
tweetal oorzaken:

a. In de afgelopen jaren zijn de

kapitaal– en exploitatiekosten van de
zeeverkeersposten en de patrouille–
en opsporingsdiensten en de kosten
van bestuur en toezicht als gevolg
van efficiencymaatregelen aanmer–
kelijk gedaald Het gaat hierbij om
een bedrag van circa f 6 mln;

b. De CVL hanteerde op enkele
onderdelen andere uitgangspunten
voor de berekeningen. De door de
CVL gehanteerde rentevoet en
afschrijvingsmethodiek (annuïteiten)
resulteren in hogere kapitaallasten
dan in bovenstaand overzicht. Het
gaat hierbij om een bedrag van circa
f 10 mln, waarvan ca. f 8 mln
betrekking heeft op Rijnmond. De
kapitaallasten van het verkeersbege–
leidende systeem en de patrouille–
en opsporingsdiensten in Rljnmond
bedragen voor wat betreft het
voormalige Rijksaandeel f 17,5 mln.
In het door de CVL opgenomen
overzicht van kosten van verkeersbe–
geleiding was hiervoor f 25,4 mln.
opgenomen.

Voor de vraag welk deel van de
kosten voor doorberekening aan de
zeescheepvaart in aanmerking
komen zijn twee zaken van belang.
Ten eerste dient het bovengenoemde
bedrag aan kapitaallasten voor
Rijnmond ad f 17,5 mln. in mindering
te worden gebracht op het totaal–
bedrag van f 65,4 mln., daar deze
kapitaallasten voor rekening komen
van Rotterdam. Ten tijde van de
ICL-berekeningen was de verkeers–
begeleidingsdienst nog een Rljks–
dienst. Met de overdracht van het
nautisch beheer in 1988 is die dienst
overgegaan naar de gemeente
Rotterdam. Sedert de overdracht
geldt een nieuwe financiële situatie.
De Rijksbijdrage beperkt zich
sindsdien tot een bijdrage in de
exploitatiekosten. Reserveringen
voor toekomstige investeringen
komen voor rekening van Rotterdam.
Mocht het Rijk echter in de toekomst
een financiële bijdrage gaan leveren
in uitbreidingsinvesteringen dan zal
dat Rijksdeel in het verkeersbegelei–
dingstarief moeten worden
opgenomen.

Ten tweede dienen op het overige
deel van de kosten (ad f47,9 mln.)
de ICL-normeringen (90% van de
verkeersbegeleidmgskosten en 1 5%
van de kosten van de patrouille– en
opsporingsdienst) te worden
toegepast. Het vorenstaande leidt tot
het aan de zeescheepvaart toe te
rekenen bedrag van ca. f39,3 mln.

Voor 1992 gelden nog de
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genoemde kosten van patrouille en
opsporingsdienst en zeeverkeersbe
geleidingsdienst. Deze kosten zullen
in de toekomst geheel of gedeeltelijk
kunnen vervallen ten gevolge van
mijn beleid houdende verdere
mvullmg van efficiencymaatregelen.

Bij introductie van het tarief in
1993 zullen de totale opbrengsten
van het verkeersbegeleidingstarief
f26,3 mln bedragen. In navolgende
jaren tot 1998 zal het verkeersbege–
leidingstarief geleidelijk aan worden
verhoogd tot f 39,3 mln., waarmee
een volledige dekking van het aan de
zeescheepvaart toe te rekenen deel
van de kosten van verkeersbege–
leiding, voor zover deze ten iaste van
het Rijk en overigens voor doorbere–
kening in aanmerking komen, wordt
bereikt. Daarbij zullen prijs– en
kostenontwikkelingen ten gevolge
van inflatie verdisconteerd moeten
worden.

In beginsel profiteren alle aan
verkeersbegeleiding deelnemende
schepen van de dienstverlening. Het
ligt daarom voor de hand het
verkeersbegeleidingstarief in
principe in rekening te brengen bij
alle schepen. Uitzonderingen hierop
zullen slechts in zeer beperkte mate
mogelijk worden en bij algemene
maatregel van bestuur worden
geregeld. Enerzijds gaat het daarbij
om categorale vrij stellingen, ander–
zijds om individuele ontheffingen.

- paragraaf 6, voorlaatste alinea,
laatste zin, luidde: «Het kan daarbij
gaan om zowel de scheepvaart met
een hoge frequentie per dag
(bijvoorbeeld baggerschepen of
schepen op proefvaart), als per
langere periode (zoals de ferries) »

- in paragraaf 7, tweede alinea,
tweede gedeelte, ontbraken de
volgende zinnen: «Met België is
begin 1993 op politiek niveau
overeenstemmming bereikt over de
invoering van een strafrechtelijk
gesanctioneerde loodsplicht voor de
Scheldevaart. Het herziene Schelde–
reglement, waarin die loodsplicht
wordt geregeld, zal op korte termijn
tussen beide landen bij verdrag
kunnen worden afgesloten.» «Niet
uitgesloten is dat voor enkele
categorieën Scheldevaarders -
gezien de bijzondere moeilijkheids–
graad van de Westerschelde als
vaarwater - ingevolge het Scheldere–
glement een enigzins zwaarder
loodsplichtregiem zal gaan gelden,
dan voor de schepen die onder de
Nederlandse wetgeving vallen het
geval is. Indien dit mocht gebeuren,

zal het Loodsplichtbesluit zo moeten
worden aangevuld dat de straf–
sanctie bij overtreding van de loods–
plicht, specifiek voor deze catego–
rieën Scheldevaarders gaat gelden.»;

• paragraaf 8 luidde:
8. Financiële gevolgen voor het

Rijk, de scheepvaart en de loodsen
Het onderhavige wetsvoorstel

heeft financiële gevolgen voor de
zeescheepvaart, de loodsen(organi-
saties) en het Rijk. In bijlage B zijn
de gevolgen voor de zeescheepvaart,
loodsen(organisaties) en de
begroting van Verkeer en Waterstaat
van de loodsplichtmaatregelen en de
splitsing van het loodsgeld oude stijl
in een loodsgeldtarief nieuwe stijl en
een verkeersbegeleidingstarief
schematisch weergegeven. In de
volgende onderdelen worden deze
cijfers nader toegelicht.

a. Vaststelling loodsgelden en
verkeersbegeleidingstarief

In 1991 bedroegen de loodsgeld–
inkomsten circa f 272 mln. Na de
tariefsverhoging van 4% in 1992
zullen de loodsgeldinkomsten circa
f 283 mln. bedragen. In 1992 zelf
zullen de daadwerkelijke inkomsten
lager liggen, omdat de tariefsver–
hoging pas op 1 april van dat jaar
ingaat. Voor de bepaling van de
hoogte van de loodsgeldinkomsten
bij de splitsing van het loodsgeld in
loodsgeld nieuwe stijl en het
verkeersbegeleidingstarief is dit
echter niet van belang.

Bij de splitsing van het loodsgeld
wordt van het volgende uitgegaan:
• De kosten van de loodsdienst

dienen te worden gedekt uit de
loodsgelden. Als kosten worden
aangemerkt de indertijd overeenge–
komen en in het Financieel besluit
loodsen genormeerde kosten, op
basis van het verrichtingenniveau na
1 september 1988, met de navol–
gende aanpassingen:

• loodsplichtmaatregelen: –/– f 16
mln.

• 100% loodsgeldvrijstelling voor
verklaringhouders, i.p.v. de (minder
vergaande) reductie zoals die in het
CVL-rapport was aangegeven: –/–
f 11 mln.

• compensatie loodsgeldvrij–
stelling verklaringhouders (3
jaarli jkse extra tariefstijgingen van
1,5%): + f 11 mln.

• compensatie instandhouden
dienstverlening kleine standplaatsen
i.v.m. het relatief grote aantal
schepen aldaar dat in de toekomst

geen loodsgeld meer verschuldigd
zal zijn: + f 3 mln.

• correctie FLO: f 3 mln.
• kostenindexering (aanname over

1991: 3%per 1-1-1992): + f 8 mln.)
en

verrekening ten behoeve van
verkeersbegeleidingstarief: –/– f 18
mln.).

De totale kosten van de loods–
dienst bedragen, evenals de te
verwachten loodsgeldopbrengsten,
na het in werking treden van de
voorgenomen maatregelen f 252
mln.

• De opbrengsten uit het verkeers–
begeleidingstarief zullen bij mvoermg
in 1993 op jaarbasis, afhankelijk van
het feitelijke scheepvaartaanbod,
circa f 26,3 mln bedragen. De werke–
lijke opbrengsten in het eerste jaar
zijn afhankelijk van het tijdstip van
invoering. De aan de scheepvaart in
rekening te brengen kosten voor
individuele dienstverlening zijn de
afgelopen jaren steeds gesteld op
f 38 mln, gebaseerd op de ramingen
en adviezen van de Interdeparte–
mentale Commissie Loodsgeldta–
rieven. Dit in rekening te brengen
kostenbedrag bedraagt op basis van
de huidige geactualiseerde kosten
circa f39,3 mln (zie paragraaf 6).

b. Financiële effecten voor de
zeescheepvaart

De loodsgeldopbrengsten zullen
na splitsing van het loodsgeld oude
stijl in een loodsgeld nieuwe stijl en
een verkeersbegeleidingstarief en na
voornoemde loodsplichtmaatregelen
dalen (van f 283 mln.) tot f 252 mln.
op basis van de loodsgelden 1992.

Als gevolg van deze daling van de
op te brengen loodsgelden met f31
mln. en de introductie van het
verkeersbegeleidingstarief (+ f26
mln.) is er voor de scheepvaart in
totaliteit sprake van een kostendaling
van f 5 mln.

Voor individuele zeeschepen
treden echter nogal verschillende
effecten op.

Zeeschepen die niet meer loods–
plichtig zijn betalen alleen een
verkeersbegeleidingstarief en krijgen
daardoor te maken met een lasten–
verlichting.

Loods– en verkeersbegeleidingsta–
riefplichtige schepen betalen zowel
loodsgeld als het verkeersbegelei–
dingstarief. Voor deze schepen zal er
sprake zijn van een kostenstijging,
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waarbij de grootte van de stijging
ondermeer afhankelijk is van de
lengte van het schip en de frequentie
van havenaanloop De gemiddelde
kostenstijging voor loods– en
verkeersbegeleidingstariefplichtige
schepen zal ca. 10% van het loods–
geldtarief oude stijl bedragen.

c. Financiële effecten voor de
loodsen(organisaties)

Voor de loodsenorganisaties zijn
de voornaamste consequenties de
vermindering van het aantal loods–
verrichtingen. Geschat wordt in het
CVL-rapport dat door de loodsplicht–
maatregelen het aantal verrichtingen
zal dalen met 19 000 0 8 3 1 500
afhankelijk van de mate en het
tempo waarin deze worden geëffec–
tueerd Het kostenniveau ad f 264
mln. in 1992 kan als gevolg daarvan
dalen tot f 252 mln. (f 12 mln.
minder kosten als gevolg van
wegvallende verrichtingen).

Dit geraamde kostenniveau wordt
gedekt door de te verwachten loods–
geldopbrengsten. De precieze
aantallen en daarmee verband
houdende kostenbesparingen zijn
afhankelijk van de nadere invulling
en realisatie van de loodsplichtver–
soepeling.

d. Financiële effecten voor het
Rijk

De financiële gevolgen voor het
Rijk zijn vast te stellen door de
effecten van het onderhavige
voorstel te vergelijken met de
situatie bij ongewijzigd beleid. Op
het overzicht financiële gevolgen
wetswijziging voor de begroting van
Verkeer en Waterstaat is bij punt 1
de ontvangstraming van de ontwerp–
begroting 1991 aangegeven.

Bij punt 2 is de realisatie op basis
van de uitkomsten 1990 geraamd bij
ongewijzigd beleid. Het verschil
tussen loodsgeldopbrengsten en
kosten loodsdienst - de reeks «saldo
loodsgeld» - daalt omdat de
FLO-lasten van loodsen en organi–
saties jaarlijks met f 3 a f 4 mln.
toenemen waardoor er voor het Rijk
minder overblijft. Omdat het Rijk
tegelijkertijd minder uitgaven aan
FLO heeft van loodsen die vóór 1
september 1988 met FLO zijn
gegaan, waarmee bij de opstelling
van de meerjarencijfers rekening is
gehouden, stabiliseert het tekort.

De voorgestelde wijziging heeft
voor het Rijk effect omdat door de

introductie van het verkeersbegelei–
dingstarief het Rijk niet meer afhan–
kelijk is van de kosten en
opbrengsten van de loodsdienst. De
annuiteit, zijnde de aflossing en
rente van de lening door de Staat
voor de financiering van overdrachts–
waarde van bepaalde goederen, is
verhoogd, uitgaande van een
versnelde aflossing gedurende een
periode van 3 jaar te beginnen in
1991.

De onder punt 3 vermelde post
«afspraken loodsen/loodsgeld 1992»
heeft betrekking op de afrekening
van het loodsgeld volgens het Finan–
cieel besluit dat in werking blijft
zolang het Beleidsvoornemen nog
niet is doorgevoerd.

In bijlage B zijn de gegevens vanaf
1993 op jaarbasis aangegeven. Bij
de onderhandelingen is er uitgegaan
van een budget-neutrale (geen
tekorten, geen overschotten) situatie
bij invoering in 1992. Dit is niet
haalbaar gebleken, zodat het Rijk te
maken krijgt met enkele aanloopte–
korten.

- paragraaf 9 luidde:

9. Dereguleringsaspecten
In deze paragraaf wordt aange–

geven op welke wijze bij het
ontwerpen aandacht is geschonken
aan de Aanwijzingen inzake de
terughoudendheid met regelgeving
(vastgesteld bij besluit van de
minister-president van 5 november
1984, Stcrt. 1984, 232). Hieronder
wordt de indeling en nummering
gevolgd van de Aanwijzingen inzake
de toetsing van ontwerpen van wet
en van algemene maatregel van
bestuur (vastgesteld bij besluit van
de minister-president van 16 januari
1985, Stcrt. 1985, 18).

I. Algemeen

1. Het beleidsterrein waarop het
onderhavige ontwerp betrekking
heeft is dat onderdeel van de
scheepvaartverkeers– en loodsenwet–
geving dat handelt over de door de
scheepvaart te betalen vergoeding
voor het loodsen en de individuele
dienstverlening, de financiële
verhouding tussen het Rijk en de
loodsen, met inbegrip van de wijze
van totstandkoming van de loods–
geldtarieven en de regeling van de
loodsplicht. De ontwikkelingen die
aanleiding gegeven hebben tot dit
voorstel zijn in paragraaf 1 van deze
toelichting in het algemeen, en in de

daaropvolgende paragrafen per
onderdeel van het voorstel aange–
geven In paragraaf 4 is aandacht
besteed aan de bijzondere situatie
op dit terrein ten aanzien van de
Scheldevaart, in verband met de
verdragsrechtelijke verplichtingen
jegens België.

2. Het wettelijk kader voor het
onderhavige beleidsterrein wordt
gevormd door de in 1988 tot stand
gekomen Loodsenwet en Scheep–
vaartverkeerswet. De belangrijkste
doelstelling van de Loodsenwet kan
omschreven worden als de verzelf–
standiging van de (tot dan toe
ambtelijke) loodsdienst, alsmede de
integratie van de Rijksloodsdienst
met de (gemeentelijke) Rotterdamse
havenloodsdienst. De Scheepvaart–
verkeerswet beoogt een integraal
kader te bieden voor de instand–
houding en bevordering van een
veilig en vlot scheepvaartverkeer.

De verzelfstandiging van de loods–
dienst had echter onbedoelde finan–
ciële effecten tot gevolg, die voor
het Rijk nadelig zijn. Ook de gewij–
zigde loodsplichtstructuur bleek niet
op alle punten aan de gestelde
doeleinden te voldoen. Het onder–
havige voorstel heeft tot doel de
negatieve financiële effecten voor
het Rijk weg te nemen, door de
splitsing van het loodsgeld oude stijl,
in een loodsgeld nieuwe stijl en een
verkeersbegeleidingstarief (zie
paragraaf 4).

Tevens worden in het ontwerp
voornemens aangekondigd om,
voornamelnk door aanpassingen van
het Loodsplichtbesluit, ook de loods–
plichtstructuur in overeenstemming
te brengen met de in 1988 feitelijk
bestaande situatie. De gewijzigde
tariefstructuur maakt het mogelijk
om te komen tot een aanpassing van
de wijze van totstandkoming van de
loodsgeldtarieven, in die zin dat deze
tarieven primair tot de verantwoor–
delijkheid van de loodsenorganisatie
en het betrokken bedrijfsleven
gemaakt worden. Daarmee worden
ook de na de verzelfstandiging van
de loodsdienst nog bestaande f inan–
ciële banden tussen het Rijk en de
loodsen zoveel mogelijk doorbroken.
Voor de door het Rijk verzorgde
individuele dienstverlening aan de
scheepvaart, die tot dusverre gedeel–
telijk uit de loodsgeldopbrengsten
wordt gedekt, wordt een verkeersbe–
geleidingstarief geïntroduceerd.

3. Uit het vorige onderdeel valt
reeds af te leiden dat hier geen
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sprake is van centrahsatie op dit
beleidsterrein. Het verschuiven van
de primaire verantwoordelijkheid
voor de totstandkoming van de
loodsgeldtarieven van het Rijk naar
de loodsenorganisatie en het
betrokken bedrijfsleven, in onderling
overleg, vormt een illustratie van het
tegendeel. Hoewel er sprake blijft
van een bepaalde Rijksbetrok
kenheid, zou tot op zekere hoogte
gesproken kunnen worden van een
overgang naar zelfregulering.

II. De doelstellingen van de
regeling

4. Op basis van het voorafgaande
kan de doelstellmg van dit voorstel
onderscheiden worden in vier onder–
delen:

a. het zoveel mogelijk verbreken
van de financiële banden tussen het
Rijk enerzijds en de loodsen en de
ondersteunende diensten anderzijds,
en daarmee de in 1988 ingevoerde
verzelfstandiging ook op dit punt
zoveel mogelijk door te voeren;

b. het wegnemen van de voor het
Rijk nadelige financiële effecten van
de verzelfstandiging, waarbij de
situatie van vóór 1 september 1988
als referentiepunt dient;

c. het herzien van de loodsplicht–
maatregelen op een wijze dat ten
aanzien van de feitelijke beloodsing
van schepen teruggekeerd wordt
naar de situatie van vóór 1
september 1988;

d. het wegnemen van een aantal
minder belangrijke knelpunten van
voornamelijk juridisch-technische en
organisatorische aard, die sinds
1988 aan het licht zijn gekomen.

5. De werkingssfeer van het
ontwerp behoeft na het boven–
staande geen nadere toelichting.

6. Er is niet of nauwelijks sprake
van een kans op overlappingen met
andere terreinen of conflicterende
doelstellingen van andere regelingen.

III. Normstelling, delegatie,
bestuursinstrumenten en de met
de uitvoering gemoeide bestuur–
lijke lasten

7. Ten aanzien van de
normstelling wordt in het ontwerp in
vergelijking met de huidige situatie
op één punt een verschuiving
voorgesteld en wordt op vijf punten
in aanvulling voorzien. In één geval
wordt voorts een delegatiegrondslag
geschrapt.

Een verschuiving in het niveau van
normstelling is opgenomen in het
voorstel voor het nieuwe artikel 26
van de Loodsenwet Zoals in
paragraaf 3 van deze toelichting
uiteengezet vervalt het Financieel
besluit loodsen. De daarin geregelde
onderwerpen worden voor zover
noodzakelijk opgenomen in een
verordening van de Nederlandse
loodsencorporatie, gebaseerd op het
nieuwe artikel 26 Loodsenwet.

In het voorgestelde artikel 14a van
de Scheepvaartverkeerswet en de
artikelen 5, derde lid, en 13, derde
lid, van de Loodsenwet wordt op het
niveau van de formele wet voorzien
in een basis voor enkele tarieven. De
punten waarop in gedelegeerde
wetgeving moet of kan worden
voorzien betreffen de loodsgeldta–
rieven en enkele randvoorwaarden
voor de procedure om deze vast te
stellen (artikel 15a Scheepvaartver–
keerswet), de bijzondere regeling van
de verrekening van de loodsgeldop–
brengsten uit de Scheldevaart
(artikel 15b Scheepvaartver–
keerswet), de regeling van het
verkeersbegeleidingstarief (artt. 15c
en 15d Scheepvaartverkeerswet) en
de opening van een mogelijkheid bij
algemene maatregel van bestuur
andere schepen dan zeeschepen
onder de reikwijdte van het verkeers–
begeleidingstarief te brengen (artikel
16a Scheepvaartverkeerswet). Bij de
structuur van de regelgeving ten
aanzien van het loodsgeldtarief en
het verkeersbegeleidingstarief is
aangesloten bij de regeling zoals die
oorspronkelijk in artikel 15, zesde en
zevende lid, (overigens nooit in
werking getreden) van de Scheep–
vaartverkeerswet was vastgelegd. De
hoofdlijnen van de tarieven worden
geregeld bij of krachtens een
algemene maatregel van bestuur, de
tariefbedragen zelf in ministeriële
regelingen. De bevoegdheid tot
normstelling is door de omschrijving
van de diensten waarvoor de
vergoeding gevraagd mag worden
voldoende genormeerd.

In artikel II, onderdeel J, wordt de
delegatiegrondslag in artikel 31,
vierde lid, Scheepvaartverkeerswet
geschrapt, aangezien het niet langer
noodzakelijk is onderscheid te
kunnen maken tussen verscherpt en
niet-verscherpt loodsplichtige
schepen.

8. Gedelegeerde regelgeving die
niet ingevolge de Bekendmakingswet

in het Staatsblad of de Staats–
courant wordt gepubliceerd, komt in
dit ontwerp alleen aan de orde bij de
genoemde verordening van de
Nederlandse loodsencorporatie.
Artikel 16, vierde lid, Loodsenwet,
bepaalt dat verordeningen van de
Nederlandse loodsencorporatie in de
Staatscourant worden gepubliceerd.

9. Na doorvoering van de voorge–
stelde wijziging zal een groter deel
van de uitvoering van deze
wetgeving bij de Nederlandse
loodsencorporatie berusten. Deze
draagt daarvan de financiële lasten
en ontvangt daarvoor vergoedingen
in de vorm van het loodsgeld. Voor
het overige berusten de lasten voor
de uitvoering voornamelijk bij het
Rijk.

Lagere overheden zijn bij de
uitvoering betrokken inzoverre zij als
(Rijks)havenmeester belast zijn met
het nautisch beheer van de scheep–
vaartwegen. Op dit terrein vinden
echter uitsluitend inhoudelijke wijzi–
gingen in bestaand beleid plaats, en
nemen de bestuurlijke lasten niet
toe.

10. Als bestuursinstrument wordt
in dit ontwerp een nieuwe
mogelijkheid tot ontheffing door de
minister geïntroduceerd. Het gaat
dan om de ontheffing van de
verplichting tot betaling van het
verkeersbegeleidingstarief (artikel
15c, tweede lid, Scheepvaartver–
keerswet). De bevoegdheid tot het
verlenen van ontheffing van de
verplichting tot betaling van het
loodsgeld wordt overgeheveld van
de minister naar de algemene raad
van de Nederlandse loodsencorpo–
ratie (artikel 15, vijfde lid, Scheep–
vaartverkeerswet). Vervolgens kan
nog vermeld worden dat de Neder–
landse loodsencorporatie verplicht
wordt een verordening als bedoeld in
artikel 26 Loodsenwet tot stand te
brengen. In artikel I, onderdeel P, is
een zodanige wijziging van artikel 46
Loodsenwet opgenomen, dat bij niet
nakomen van deze verplichting de
mogelijkheid tot bestuursdwang
bestaat. Daarnaast regelt artikel 15a
Scheepvaartverkeerswet de
procedure voor de totstandkoming
van de loodsgeldtarieven op een
zodanige wijze dat de eindverant–
woordelijkheid bij het Rijk ligt, maar
betrokkenen daarbij een zeer belang–
rijke inbreng hebben. Van bestuurlijk
toezicht in de eigenlljke zin is in het
onderhavige ontwerp geen sprake.
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11. Als - niet beoogd - tijdelijk
neveneffect van het ontwerp
ontstaat op de Westerschelde een
ongelijk loodsplicht– en loodsgeld–
regiem voor wetschepen en Schelde–
vaarders. Het lopende overleg met
België heeft tot doel deze verschillen
op zo kort mogelijke termijn weg te
nemen.

12. De veranderingen in de
bestaande bestuurlijke lasten na
doorvoering van de voorgestelde
wijziging, komen in hoofdzaak neer
op een verlichting van de bestuurlijke
lasten van de Rijksoverheid en de
loodsenorganisatie door het
vervallen van het Financieel besluit
loodsen met de daarin opgenomen
verrekeningsmethodiek. De interne
financiële verhoudingen binnen de
loodsenorganisatie dienen geregeld
te worden in een verordening van de
Nederlandse loodsencorporatie. De
algemene raad van de Nederlandse
loodsencorporatie wordt belast met
het verlenen van ontheffingen voor
de loodsgeldbetaling. Op enkele
technische punten wordt de
bestaande regelgeving ontdaan van
bij nader inzien overbodige goedkeu–
rings– en publicatievereisten.

Een toename van de bestuurlijke
lasten voor de Rijksoverheid wordt
veroorzaakt door de introductie van
een verkeersbegeleidingstarief.

Het totstandbrengen van de
benodigde regelgeving en het
opzetten en laten functioneren van
een heffings– en inningssysteem
vergt uiteraard de nodige bestuur–
lijke inspanningen van het Rijk.

13. Aangezien de betrokkenheid
van de lagere overheden (zie punt 9)
bij de uitvoering van de onderhavige
regelgeving beperkt is, en niet ligt bij
de onder punt 12 genoemde onder–
werpen, betreft de verandering in de
bestuurlijke lasten vrijwel uitsluitend
de Rijksoverheid en de Nederlandse
loodsencorporatie.

14. Personele consequenties van
de voorgestelde wijziging doen zich
naar verwachting uitsluitend voor bij
de heffing en inning van het
verkeersbegeleidingstarief. Voor de
uitvoering van dit onderdeel van het
voorstel zullen, naar verwachting
beperkte, organisatorische voorzie–
ningen noodzakelijk zijn.

IV. Handhaving, werkdruk
bestuurlijk en justitieel apparaat
en rechtsbescherming

15. De handhaving van de
regeling van de loodsplicht geschiedt
voor een belangrijk deel langs
bestuurlijke/organisatorische weg.
Loodsplichtmaatregelen worden voor
een groot deel «automatisch»
gehandhaafd. De dienstverlening
door de loods is in de praktijk voor
een zeer groot deel van de scheep–
vaart, vanwege veiligheidsredenen
en onbekendheid met het desbetref–
fende vaarwater, van oudsher een
vanzelfsprekende aangelegenheid.
Uit een oogpunt van veiligheid en
vlotheid van het scheepvaartverkeer
bleek het in 1988 echter wenselijk
niet-naleving van de loodsplicht ook
strafrechtelijk te sanctioneren. De
herziening van de loodsplichtmaatre–
gelen zal naar verwachting deze
strafrechtelijke handhaving minder
belasten, omdat versoepelingen in
de loodsplicht worden doorgevoerd
die betrekking hebben op gevallen
waarin de veiligheid en vlotheid van
het scheepvaartverkeer bij nader
inzien geen loodsplicht recht–
vaardigt. Momenteel wordt juist in
een deel van die gevallen de loods–
plicht overtreden.

De handhaving van de regeling van
het verkeersbegeleidingstarief zal in
de praktijk naar verwachting weinig
problemen opleveren. De douane,
die de inning van het verkeersbege–
leidingstarief zal gaan verzorgen,
komt bij het grootste deel van de
schepen aan boord in verband met
de inklaring. Voor de overige
schepen is van belang dat de
scheepvaart reeds verplicht is in het
kader van de verkeersbegeleiding
bepaalde informatie aan de verkeers–
posten te verstrekken.

Deze informatie zal ook gebruikt
worden om het tarief te innen. De
van ieder betrokken schip langs deze
wegen toegankelijke informatie
maakt het mogelijk op een relatief
eenvoudige manier een factuur naar
de vertegenwoordiger van de rederij
van het desbetreffende schip te
sturen. De ervaringen met de inning
van het loodsgeld zijn hier positief.
Voor de introductie van bijzondere
handhavingsmechanismen bestaat
dan op dit moment ook geen
aanleiding.

16. De voorgestelde wijziging
introduceert geen nieuwe vormen
van rechtsbescherming.

17. Onder punt 1 5 is reeds aange–
geven dat de versoepeling van de
loodsplichtmaatregelen naar
verwachting een verlichting betreft
van de werkdruk van politie en
justitie. De inning van het verkeers–
begeleidingstarief kan een klem
aantal civiele vorderingen tot gevolg
hebben.

V. Gevolgen voor de
sociaal-economische ontwik–
keling en voor bedrijfsleven,
burgers en non-profit-instel–
lingen

18. De gevolgen voor de
sociaal-economische ontwikkeling
die uit het onderhavige voorstel
voortvloeien, zijn gedifferentieerd.
Voor die schepen die op grond van
de loodsplichtversoepelingen geen
loodsgeld meer verschuldigd zullen
zijn (zeeschepen tot 60 meter,
bepaalde verhaalreizen en
zeeschepen met een verklaring–
houder) treedt lastenverlichting op.
Immers, deze schepen zullen een
verkeersbegeleidingstarief gaan
betalen dat lager is dan het thans
verschuldigde loodsgeld.

Voor de scheepvaart die zowel het
loodsgeld als het verkeersbegelei–
dingstarief moet gaan betalen, tieedt
lastenverzwaring op. Daarbij gaat het
om schepen vanaf 60 meter, tenzij
zij van de betaling van het loodsgeld
of het verkeersbegeleidingstarief zijn
vrijgesteld.

Voor de scheepvaart in totaliteit
zal nauwelijks sprake zijn van lasten–
verzwaring, in die zin dat de
opbrengsten van het loodsgeld oude
stijl globaal gelijk zullen zijn aan de
opbrengsten van het loodsgeld
nieuwe stijl en het verkeersbegelei–
dingstarïef. Zoals hierboven aange–
geven kan voor het individuele schip
wel lastenverlichting of –verzwaring
optreden.

De gevolgen voor het havenbe–
drijfsleven zijn afhankelijk van de
samenstelling van het scheepvaart–
verkeer in een bepaalde haven,
aangezien de uitwerking van de
voorgestelde maatregelen per schip
kan verschillen. Bij de uitwerking van
het verkeersbegeleidingstarief zal
zoveel mogelijk getracht worden
verschuivingen in de concurrentiepo–
sitie tussen de Nederlandse havens
onderling en tussen de Nederlandse
en buitenlandse havens te
voorkomen.

20/21. Voor de gebruiker van de
loodsdienst en de verkeersbege–
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leiding heeft het voorstel geen
andere consequenties dan de onder
punt 19 weergegeven financiële
gevolgen De Nederlandse loodsen–
corporatie krijgt de bij punt 7
weergegeven opdracht een veror–
dening te maken, maar wordt niet
langer belast met de afwikkeling van
de verrekening met het Rijk
ingevolge het Financieel besluit
loodsen.

VI. Varianten

22/23. Bij een aantal onderdelen
van dit voorstel is aandacht besteed
aan varianten. Daarvan is vooral
sprake bij de opzet van de heffing en
de inning van het verkeersbegelei–
dingstarief. Daarvoor kan worden
verwezen naar paragraaf 6 van deze
toelichting.

- artikel 2, tweede lid,
Loodsenwet

In de toelichting op dit artikel is
«die naar verwachting binnenkort in
werking zal treden» vervangen door:
in werking getreden op 15 oktober
1992 (Stb. 1992, 522)»;

- artikel 2 van de Scheepvaartver–
keerswet De toelichting op dit artikel
luidde:

«Zie de toelichting op artikel 16,
vierde lid, Loodsenwet.»;

- de toelichting op artikel 10,
tweede lid, onderdeel b, van de
Scheepvaartverkeerswet ontbrak;

- de laatste zin van de toelichting
op artikel 15 van de Scheepvaartver–
keerswet ontbrak;

- in de toelichting op artikel 15b
van de Scheepvaartverkeerswet,
ontbrak de volgende alinea:

«Met Belgie is overeenstemming
bereikt over aanpassing van de
loodsplicht aan de in Nederland
voorgestelde wijzigingen en over het
principe van invoering van een
verkeersbegeleidingstarief voor de
Scheldevaart. Deze afspraken zullen
in het herziene Scheldereglement
worden neergelegd, waarbij op het
punt van de tarieven het bestaande
loodsgeldtarief tijdelijk wordt
gehandhaafd, tot het moment dat
het verkeersbegeleidingstarief voor
de Scheldevaart daadwerkelijk wordt
ingevoerd. Dit is afhankelijk gesteld
van het tempo van omvorming van
de Vlaamse loodsdiensten tot een

Vlaams Openbaar Loodsbedrijf. Los
hiervan is het uit praktisch oogpunt
wenselijk te bepalen dat de Neder–
landse loodsencorporatie ook de
organisatie aanwijst die de inning
van het loodsgeld van de Schelde–
vaart dient te verzorgen.»

Op deze plaats was de volgende
alinea opgenomen:

«Er wordt naar gestreefd om met
België overeenstemming te bereiken
over een aanpassing van de loods–
plicht aan de in Nederland voorge–
stelde wijzigingen en een zodanige
verhoging van het loodsgeldtarief
dat het loodsgeld voor de Schelde–
vaart van gelijke hoogte is als de
som van het loodsgeldtarief nieuwe
stijl en het verkeersbegeleidings–
tarief, dan wel om te komen tot de
gemeenschappelijke invoering van
een verkeersbegeleidingstarief voor
de Scheldevaart. Los van de vraag
op welke wijze en op welk moment
België en Nederland overeen–
stemming bereiken, is het uit
praktisch oogpunt wenselijk te
bepalen dat de Nederlandse
loodsencorporatie ook de organisatie
aanwijst die de inning van het
loodsgeld van de Scheldevaart dient
te verzorgen.»;

Voorts ontbrak in de toelichting op
artikel 15b de verwijzing naar de op
24 juni 1992 tussen de Staat en de
NLC/LNBV gesloten overeenkomst.

- in de toelichting op artikel 15c
van de Scheepvaartverkeerswet
ontbraken de laatste zeven zinnen;

- de toelichting op de aanvulling
van de bijlage ex artikel 10, eerste
lid, van de Scheepvaartverkeerswet,
ontbrak;

- in de toelichting op artikel III
ontbrak de verwijzing naar de in juni
1992 tussen het Rijk en de loodsen
gemaakte financiële afspraken;

bijlage B bij de memorie van
toelichting luidde:
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BIJLAGE B Financiële effecten voor het bedrijfsleven (* f mln.)

1. Opbrengsten loodsgeld 1991
2. Aanpassmg 1992 (jaarbasis)

Opbrengsten loodsgeld (na de aanpassing 1992)'

3. Beschikbaarheidsvergoeding
4. 100% reductie verklaringhouders2

5. Compensatie verklaringhouders (zie punt 4)
6. Verlaging t.b.v. VSB-tarief

- surplus
- bijdrage loodsen
- netto tarïefopbrengst (1990)
- netto tariefopbrengst (1991)
- netto tariefopbrengst (1992)
Sub totaal

7. Wegvallende opbrengsten a.g v maatregelen loodsplicht
Totaal loodsgeld na splitsing en na loodsplichtmaatregelen

8. VBS-tarief
Totaal

272
11
283

3
11
11

-18
-16
252

26
278

1 In 1992 zelf zullen de loodsgeldopbrengsten lager zijn, daat de 4% tariefsverhoging pas
per 1 april 1992 ingaat. Voor de bepaling van de hoogte van de loodsgeldinkomsten
(basisjaar 1992) is dit echter niet van belang
2 3 jaarlijkse extra tariefverhogingen van 1,5%

Financiële effecten voor NLC/LNBV

Inkomsten uit loodsgelden

Kosten:
Kosten1991
- verrichtingen
- overleg
- FLO

2. Prijscompensatie 1992

3. Verlaging kosten a.g.v. maatregelen loodsplicht

252

110
114
32

256

8

-12
252

Financiële effecten voor de begroting V&W

Ontwerpbegrotmg 1992 1993 1994 1995

1.
2

3

Begroting + meerjarencijfers
Ongewijzigd beleid
- werkkapitaal
- annuïteit
- saldo loodsgeld

Sub-totaal
Tekort (2-1)

Beleidsvoornemen ingaande 1-1-1993
- werkkapitaal
- annuïteit
- FLO-afdracht
- afspraken loodsen/loodsgeld 1992
- VBS-tarief

Sub-totaal

Tekort

70

5
8

24

37
-33

5
17
24
173

63

-7

66

5
8

20

33
-33

5
17
20

26

68

+ 2

51

8
16

24
-27

16

29

45

-6

48

8
13

21
-27

12

32

44

-4

Schatting.
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