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NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 27 juni 1994

De ondergetekende heeft met belangstelling kennis genomen van het
nader voorlopig verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. Hierna wordt
ingegaan op de door de leden van de verschillende fracties gestelde
vragen en gemaakte opmerkingen. Daarbij is zoveel mogelijk de volgorde
van het nader voorlopig verslag aangehouden.

De leden van de CDA-fractie vroegen welke afwijkingen bestaan tussen
het voorliggende wetsvoorstel en de rapporten van de Commissie
Verzelfstandiging Loodsdienst en het Bureau Berenschot, wanneer
uitvoering zal zijn gegeven aan de door de Tweede Kamer aanvaarde
moties van de heer J. T. van den Berg c.s. (Kamerstukken II 1993/94,
23 099, nr. 12) en van mevrouw Van der Ploeg-Posthumus c.s. (Kamer–
stukken II 1993/94, 23 099, nr. 16). Zij vroegen tevens of daarover eerst nog
met de betrokken instanties overleg zal worden gevoerd.

De door de leden gevraagde indicatie is afhankelijk van de uitkomsten
van het lopende overleg met de Rijkshavenmeesters en het daarop te
voeren overleg met de betrokken instanties. Immers, dan pas kan concreet
worden aangegeven op welke wijze de genoemde moties zullen worden
uitgevoerd en is, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, aan te
geven welke de bedoelde afwijkingen zullen zijn. Op dit moment kan ik
melden dat in overeenstemming met de bedoeling van de moties de
afwijking vooral zal bestaan uit een bredere omschrijving van het begrip
«klein zeeschip» dan door de Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst in
haar eindrapport is gehanteerd. De Commissie beperkte deze categorie tot
de zgn. «Denemarkenvaart» en «binnen-buiten schepen». Bij de
uitwerking van de moties wordt thans, conform de door de Tweede Kamer
aangegeven bedoelingen van de moties, met name ook bekeken in
hoeverre de zgn. «lage kruiplijnschepen» hierbij kunnen worden
betrokken, een categorie die de Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst
van toepassing van een bijzonder regime voor de «kleine zeescheepvaart»
uitsloot. Voor de alsdan geformuleerde categorie kleine zeeschepen wordt
een bijzonder loodsplichtregime ontworpen.

De aan het woord zijnde leden vroegen voorts of de minister, zo
mogelijk met voorbeelden, kan aangeven wat precies wordt bedoeld met
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de stelling in de memorie van antwoord dat in het systeem van verkla–
ringen van vrijstelling een directe relatie wordt gelegd tussen de
verklaringhouder, het schip en het vaargebied waarvoor de verklaring van
toepassing is. Zij vroegen ook waar de stelling op gebaseerd was dat dit
een voldoende veiligheidswaarborg biedt om geen beperking naar
grootte, zoals bijvoorbeeld lengte, te hoeven stellen en wensten zij te
vernemen of dit uit een oogpunt van veiligheidszorg niet geboden is. Ook
vroegen deze leden wat wordt verstaan onder het instrument van de ad
hoc-loodsplicht.

De directe relatie bestaat hieruit dat de verklaring van vrijstelling een
document is dat gebonden is aan een persoon (de verklaringhouder),
voorzover die dienst doet op een bepaaid schip (dan wel een daaraan
gelijksoortig schip ) dat in de verklaring wordt aangegeven, en dat qua
geldigheid beperkt is tot een in de verklaring aangegeven gebied of
traject. Als voorbeeld: een verklaring wordt afgegeven aan zekere kapitein,
en is slechts geldig als deze kapitein op het in de verklaring aangegeven
schip het in de verklaring genoemde gebied (b.v. de Rotterdamse
Waterweg) bevaart. Omdat deze kapitein reeds de bevoegdheid heeft om
met di't schip te varen (blijkend uit diploma's, vaarbevoegdheidsbewijzen
en het feit dat hij door de rederij is aangesteld), alsmede het feit dat het
praktisch examen voor de afgifte van de verklaring wordt afgelegd aan
boord van dit specifieke schip, en hij feitelijkten minste achttien maal per
jaar met dit schip op dit traject vaart, is niet alleen de bedoelde directe
relatie aanwezig, maar is er ook geen reden van veiligheidstechnische
aard om een grootte-beperking te stellen.

Met het instrument van de ad hoc-loodsplicht wordt gedoeld op de
(bestaande) wettelijke bevoegdheid van de Rijkshavenmeester om ook
aan van de loodsplicht vrijgestelde schepen loodsplicht op te leggen,
indien naar zijn mening de veiligheid dat gebiedt. Deze bevoegdheid is
gebaseerd op artikel 11 van de Scheepvaartverkeerswet en is nader
uitgewerkt in de artikelen 3 en 4 van het Loodsplichtbesluit.

De leden van de CDA-fractie vroegen vervolgens of de minister nader
wil uiteenzetten waarom loodsplicht in principe niet noodzakelijk is voor
schepen met verpakte gevaarlijke stoffen aan boord en hoe zich dit
verhoudt tot de op 10 februari jl. door het Europees Parlement aange–
nomen resolutie. Ook vroegen zij naar de criteria die gehanteerd worden
om te bepalen in welke situaties wel beloodsing moet plaatsvinden en op
welke wijze dat op zee wordt gecontroleerd.

Het is niet zo dat loodslicht in principe niet noodzakelijk zou zijn
wanneer verpakte gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het door mij
gevoerde beleid, zoals vervat in de bestaande regelgeving, houdt echter in
dat er, anders dan bij vervoer van gevaarlijke lading in bulkvorm, bij
vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen geen reden is om op het
algemeen geldende loodsplichtregime aanvullende eisen te stellen, zoals
met name het opleggen van loodsplicht aan schepen met een lengte
kleiner dan de algemeen geldende ondergrens van 60 meter. Belangrijkste
reden hiervoor is dat de verpakkingseisen zélf een belangrijke waarborg
vormen voor het voorkómen van ongewenste gevolgen van ongevallen.

De bedoelde Resolutie van het Europees Parlement geeft mij geen
reden dit beleid te heroverwegen, waar zij met name ziet op maatregelen
gericht op het voorkomen van het overboord slaan van lading. Het nog
steeds te vaak voorkomende euvel van het bij slecht weer overboord
slaan van containers (met mogelijk daarin gevaarlijke stoffen) tracht ik
overigens te bestrijden door het doen handhaven van strenge eisen aan
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stuwage en sjorring; de aanwezigheid van een loods aan boord kan zulke
ongevallen niet helpen voorkomen.

De in de memorie van antwoord bedoelde criteria, die nog in overleg
met de betrokken partijen verder zullen worden uitgewerkt, richten zich op
toepassing van de ad hoc-loodsplicht door de Rijkshavenmeester. Het
gaat daarbij om in zijn afweging over die toepassing te betrekken
aspecten voor wat betreft aard en hoeveelheid lading in relatie tot andere
(operationele) aspecten. Die afweging vindt mede plaats op basis van de
melding die schepen voorafgaand aan hun aankomst of vertrek - onder
meer over de aard en hoeveelheid van gevaarlijke lading - moeten doen
krachtens o.a. artikel 4 van de Scheepvaartverkeerswet.

De volgende vraag van de tot de CDA-fractie behorende leden betrof de
passage in de memorie van toelichting, waarin wordt aangegeven dat ter
voorkoming van het verschijnsel van «pseudo-loodsdiensten» in de
toekomstige regelgeving zal worden vastgelegd dat een verklaring van
vrijstelling in principe voor maximaal twee gelijksoortige schepen zal
worden afgegeven. De aan het woord zijnde leden wensten te vernemen
op welke wijze dat in de regelgeving zal worden vastgelegd en hoe dat op
zee gecontroleerd zal worden. Hoe - zo vroegen deze leden - kan worden
voorkomen dat de verklaringhouder vlak voor of na de grens van het
loodstraject op oneigenlijke wijze wordt ingezet? Zij vroegen voorts of de
minister wil uiteenzetten wat precies wordt bedoeld met «Controle op het
daadwerkelijke optreden als verklaringhouder wordt zowel in administra–
tieve zin als in de operationele praktijk uitgeoefend», wat in dezen de
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de regionale autoriteit is en
welke maatregelen van welke aard en inhoud zullen moeten worden
getroffen.

De door de aan het woord zijnde leden genoemde bepalingen ter
voorkoming van het ontstaan van «pseudo-loodsdiensten», zullen worden
neergelegd in een op artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Scheep–
vaartverkeerswet te baseren algemene maatregel van bestuur, die in de
huidige concept-versie als citeertitel «Besluit verklaringhouders» heeft. Dit
besluit zal de huidige regeling van het verklaringhouderssysteem
(opgenomen in Hoofdstuk IV van het Loodsplichtbesluit) gaan vervangen.
In deze regeling zal ook opgenomen worden dat per persoon niet meer
dan één verklaring van vrijstelling zal kunnen worden afgegeven, zodat
een bepaalde persoon op in totaal niet meer dan twee gelijksoortige
schepen (uitzonderingsgevallen daargelaten) als verklaringhouder zal
kunnen optreden. Het opzetten van een «pseudo-loodsdienst» wordt voor
een reder dermate onaantrekkelijk indien een verklaringhouder slechts op
twee (gelijksoortige) schepen dienst kan doen, dat ik het ontstaan van
dergelijke voorzieningen in de praktijk uitgesloten acht. Zoals reeds
aangegeven vindt de controle op verklaringhouders in het algemeen
plaats op administratieve en operationele wijze. De administratieve
controle ligt in de verplichting van de verklaringhouder van iedere reis
waarop hij als zodanig is opgetreden een door hem ondertekend
schriftelijk bewijs bij de regionale autoriteit in te leveren. De operationele
controle wordt uitgevoerd doordat de verkeersdienst op geautomati–
seerde wijze beschikt over informatie betreffende schepen die zich bij
aankomst of vertrek melden. In deze informatie is opgenomen wie
bevoegd is om als verklaringhouder op het desbetreffende schip op te
treden. Indien de melding van een eventuele verklaringhouder niet
overeenstemt met deze informatie, zal de verkeersdienst - namens de
regionale autoriteit (de Rijkshavenmeester) - het desbetreffende schip
verplichten een loods te nemen. De regionale autoriteit heeft de
bevoegdheid om in de - theoretisch denkbare - gevallen waarin er reden
is te twijfelen aan de identiteit van de verklaringhouder die zich meldt, de
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verplichting op te leggen gebruik te maken van de diensten van een loods.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de regionale autoriteit hier
controlerend en - indien daartoe aanleiding bestaat - handelend op te
treden.

De aan het woord zijnde leden wensten vervolgens te vernemen of de
geraamde effecten van dit wetsvoorstel, die in de memorie van antwoord
worden geschat op een afname van 15 000 - 25 000 verrichtingen per jaar,
in overeenstemming zijn met het eindrapport van de Commissie
Verzelfstandiging Loodsdienst. Indien dit niet het geval is wensten zij te
vernemen wat inmiddels gewijzigd is en of daarover overleg is gevoerd
met de betrokken instanties. Zij vroegen naar een nadere verduidelijking
van de thans door de minister genoemde aantallen en wilden vernemen
of daar ook in begrepen is het wegvallen van alle loodsverrichtingen op
het traject Parkkade-Bolnes en de effecten van de door de Tweede Kamer
aanvaarde moties nrs. 12 en 16.

De genoemde aantallen zijn gebaseerd op de berekeningen van de
Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst, maarwijken daarvan in
geringe mate af, omdat het wetsvoorstel enigszins - na een nader
compromis met de loodsenorganisatie - afwijkt van het eindrapport van
die commissie. De effecten van het wegvallen van loodsverrichtingen op
het traject Parkkade-Bolnes zijn in de in de memorie van antwoord
genoemde aantallen verwerkt. De effecten van de genoemde moties zijn
hierin nog niet betrokken, althans niet voorzover de uitvoering van die
moties verder gaat dan het met de loodsorganisatie bereikte compromis.

De leden van de CDA-fractie informeerden vervolgens naar de wijze
waarop de minister uitvoering denkt te geven aan de moties nrs. 12 en 16.
Zij vroegen ook of– naast de Rijkshavenmeesters - ook overleg wordt
gevoerd met andere betrokkenen, zoals de Nederlandse loodsen–
corporatie, de Waddenadviesraad en de Waddenzeegemeenten.

Zoals hierboven reeds gesteld betrek ik in de uitvoering van de moties,
naast de reeds met het wetsontwerp beoogde «Denemarkenvaarders» en
zgn. «binnen-buitenschepen» met name de categorie zgn. «lage kruip–
lijnschepen». Daarbij richt het overleg met de Rijkshavenmeesters zich
momenteel vooral op een afgrenzing van die genoemde categorie, en op
het opleggen van specifieke voorwaarden bij de vrijstelling daarvan. In
ieder geval richt ik mij daarbij vooral op die schepen die niet alleen door
hun constructie en uitrusting de binnenwateren (zoals de Rijn) künnen
bevaren, maar die dit in de praktijk ook regelmatig daadwerkelijk doen.

Ik denk met deze benadering niet alleen tegemoet te komen aan de
bedoelingen van meergenoemde moties, maartevens binnen acceptabele
veiligheidsgrenzen te blijven. Juist vanwege dit laatste aspect zijn de
opvattingen van de Rijkshavenmeesters van het grootste belang. Nadat ik
met de Rijkshavenmeesters tot een afgewogen voorstel ben gekomen, zal
het overleg met andere betrokkenen, waaronder de door de leden van de
CDA-fractie genoemden, plaatsvinden.

De leden van de CDA-fractie vroegen of het niet zo is dat bij de
uitvoering van de meergenoemde moties een nieuwe situatie is ontstaan,
die geen betrekking heeft op de gemaakte afspraken, zoals weergegeven
op pagina 6, onder punt 3, tweede alinea, van de memorie van toelichting
(Kamerstukken II 1992/93, 23 099, nr. 3) en dat daarom juist wel
werkgelegenheidsaspecten in het overleg met de Rijkshavenmeesters
zouden moeten worden betrokken.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 099, nr. 325d



Zoals ik reeds in de memorie van antwoord heb vermeld, is de in 1988
gegeven werkgelegenheidsgarantie, die verband hield met de overgang
van een ambtelijke dienst naar een verzelfstandigd Loodswezen, met het
verstrijken van de in artikel 68 van de Loodsenwet genoemde termijn van
vijf jaar, verlopen. Deze werkgelegenheidsgarantie hing nietsamen met
het loodsplichtsysteem, dan wel met eventuele wijzigingen daarin. Ik zie
derhalve geen reden om werkgelegenheidsaspecten bij de uitvoering van
meergenoemde moties te betrekken. De door de aan het woord zijnde
leden bedoelde regelingen, zoals toegelicht in de memorie van toelichting
bij dit wetsvoorstel, hebben enerzijds betrekking op de waarborg dat de
loodsenorganisatie in staat zal zijn de kosten van het ondersteunende
apparaat uit de loodsgeldinkomsten te dekken. Anderzijds wordt in deze
passage ingegaan op de tussen de loodsenorganisatie en het onder–
steunend personeel gemaakte afspraken. Het betreft hier afspraken
binnen het Loodswezen zelf, waarbij het Rijk niet is betrokken.

Vervolgens vroegen de aan het woord zijnde leden om een nadere
uiteenzetting met betrekking tot de veiligheidsaspecten in het Waddenzee–
gebied. Nopen deze aspecten er niet toe, vroegen zij, dat de vestigingen
van het Loodswezen in Harlingen, Terschelling en Den Helder gehand–
haafd moeten blijven? Ook vroegen zij of er al nadere mededelingen
kunnen worden gedaan over de desbetreffende interventie van de
Commissaris van de Koningin in Friesland.

Indien ten gevolge van de uitvoering van dit wetsvoorstel het Loods–
wezen zich genoodzaakt zou zien een of meer van de bestaande vesti–
gingen te sluiten, kan dit - ten gevolge van de wettelijke taak van het
Loodswezen - niet ten koste gaan van de dienstverlening. Ook bij het
overleg indertijd met de loodsenorganisatie over de adviezen van de
Commissie Verzelfstandiging Loodsdienst is reeds de mogelijkheid onder
ogen gezien dat vestigingen van het Loodswezen zouden worden
gesloten. De door mij in de memorie van antwoord genoemde compen–
satie aan de loodsenorganisatie van f 3 mln. per jaar was o.a. bedoeld om
ook in die gevallen de dienstverlening blijvend te garanderen. Ik ben van
mening dat het door de leden gesignaleerde probleem ook daarom niet
aan de orde kan zijn, omdat ook in de huidige situatie niet op elk punt
waar schepen van een loods worden voorzien, een vestiging van het
Loodswezen aanwezig is.

De Commissaris van de Koningin van de provincie Friesland heeft mij
per brief van 16 juni 1994 in kennis gesteld van zijn ongerustheid met
betrekking tot de voorgenomen versoepeling van de loodsplicht in het
Waddenzeegebied. Voor een reactie op deze ongerustheid verwijs ik naar
mijn antwoord op de laatste vraag van de leden van de CDA-fractie, die
hieronder aan de orde komt.

Voorts vroegen de leden van de CDA-fractie wat de resultaten zijn van
het overleg, zoals gevraagd in de brief van het Loodswezen van 25 mei
1994 en wat de mening van de minister is over de inhoud van deze brief.

Het door de leden genoemde overleg met het Loodswezen heeft nog
niet plaatsgevonden. De genoemde brief van het Loodswezen heeft
betrekking op de mogelijkheid van het ontstaan van «pseudo–
loodsdiensten». De door het Loodswezen in deze brief naar voren
gebrachte aspecten zullen, met inachtneming van hetgeen hiervoor reeds
over dit onderwerp is gesteld, betrokken worden bij de afronding van het
eerder genoemde concept-Besluit verklaringhouders. Na afronding van dit
concept-besluit, zal daarover overleg worden gevoerd, op de wijze zoals
aangegeven in het antwoord op de hierna volgende vraag.
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Tenslotte wezen de leden van de CDA-fractie op de ongerustheid die bij
verschillende instanties is ontstaan over de uitvoering van het voorlig–
gende wetsvoorstel en in het bijzonder voor zover deze betrekking heeft
op de door de Tweede Kamer aanvaarde moties nrs. 12 en 16. Zij
informeerden in hoeverre de minister deze verontrusting kan wegnemen
en op welke wijze overleg wordt gevoerd met de betrokken instanties en
besturen. Zij vroegen of reeds resultaten van dit overleg kunnen worden
meegedeeld.

Er is naar mijn mening absoluut geen reden tot ongerustheid met
betrekking tot de veiligheidsaspecten van het voorliggende wetsvoorstel
en de moties. Over de uitvoering van de moties vindt uitvoerig overleg
plaats met de Rijkshavenmeesters, die direct en bij uitstek verantwoor–
delijk zijn voor de veiligheid. Dat het overleg op dit moment nog niet is
afgerond, komt juist mede voort uit de zorg van de Rijkshavenmeesters
over mogelijke ongewenste effecten van de wijze waarop de moties
worden uitgevoerd op de veiligheid in hun verantwoordelijkheidsgebied.
Men is er zéér op beducht dit soort effecten te voorkomen. Zodra ik met
de Rijkshavenmeesters een afgewogen regeling ben overeengekomen, zal
deze met de Nederlandse Loodsencorporatie worden besproken. Hiertoe
is reeds een afspraak gemaakt. Vervolgens zal ik een voorstel ter
becommentariëring doen toekomen aan de betrokken instanties.

De leden van de VVD-fractie stelden dat in de memorie van antwoord
onvoldoende aandacht is besteed aan de veiligheidsaspecten in het
Waddenzeegebied. Zij vroegen of de minister nogmaals wilde ingaan op
die veiligheidsaspecten en verwezen in dit kader naar een brief van de
Landelijke Vereniging van de Waddenzee van 13 juni 1994 en een brief van
het Loodswezen van 14juni 1994.

Zoals reeds meermalen gesteld ben ik in overleg met de Rijks–
havenmeesters over de afronding van de hier in discussie zijnde
voorstellen. Bij dit overleg is uiteraard ook de Rijkshavenmeester die
verantwoordelijk is voor het Waddenzeegebied betrokken. Het spreekt
voor zichzelf dat deze autoriteit, die primair verantwoordelijk is voor de
veiligheid van de scheepvaart in het betreffende gebied, de veiligheidsar–
gumenten die door verschillende belanghebbenden worden gehanteerd,
voor zover relevant, in zijn afweging zal betrekken. Naar mijn mening ben
ik op de inhoud van de door de leden genoemde brieven in deze nadere
memorie van antwoord uitvoerig ingegaan.

Tenslotte vroegen de leden van de VVD-fractie of de minister bereid is
het overleg met de betrokken instanties over de uitvoering van de moties
nrs. 12 en 16 op korte termijn te doen plaatsvinden en de resultaten van
dit overleg mee te delen aan de commissie voor Verkeer en Waterstaat
van de Eerste Kamer.

Zoals hierboven reeds aangegeven ben ik voornemens op korte termijn
de uitgewerkte voorstellen met het verzoek om commentaar aan de
verschillende betrokkenen voor te leggen. Ik ben graag bereid de vaste
Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer over de
uitkomsten van dit overleg te informeren. Overigens wijs ik er op dat -
ingevolge artikel 52 van de Scheepvaartverkeerswet - de twee in dit
verband relevante uitvoeringsbesluiten (te weten het nieuwe Besluit
verklaringhouders en het nieuwe Loodsplichtbesluit) zijn onderworpen
aan een zogenaamde «voorhang»-procedure en derhalve, alvorens zij
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kunnen worden vastgesteld, aan de beide Kamers der Staten-Generaal
worden overgelegd.

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