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Vakgenoten, 

 

De kerstboom kan op de brandstapel, de kerstballen terug in de doos 

en naar zolder en het Sonja Bakker boek kan weer opengeslagen 

worden op de eerste bladzijde. Toen ik alle lege flessen Champagne 

op 2 januari naar de glasbak bracht, moest ik denken aan een 

uitspraak van Remco Campert: ‘Voor iemand die veel drinkt, drink 

ik weinig’. 

Nu alle Kerst- en Oud en Nieuw activiteiten weer achter de rug zijn, 

is het moment daar gekomen om terug te kijken op het jaar dat we 

net hebben afgesloten en vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons 

ligt. 

  

Terugkijkend op 2008 kunnen wij concluderen dat er veel is 

gebeurd. Om te beginnen trad op 1 januari 2008 de Wet 

markttoezicht registerloodsen in werking. Voor het Loodswezen 

heeft invoering van deze wet behoorlijke gevolgen gehad. Dit 

betekende voor de loodsen en de ondersteunende dienst een nieuwe 

nauwkeuriger manier van urenregistratie. In het begin wel even 

wennen maar inmiddels al bijna volledig ingesleten.  

 

In het voorjaar moest door de NLC een kostentoerekeningssysteem 

worden vervaardigd die door de NMa diende te worden 

goedgekeurd. Met enige vertraging is dit in september gelukt.  

 

Hierna kon worden begonnen met het vervaardigen van een 

tariefsvoorstel voor 2009. Dit voorstel is op 18 december 2008, op 

de valreep van het /oude ??jaar dus, goedgekeurd door de NMa. Dit 

voorstel behelst een macro tariefsverhoging van 2.44 %. Saillant 

detail is dat de CBS prijsindex op 2.45% ligt. Hoewel de meeste van 

ons nou niet echt stonden te juichen toen de NMa bij ons in de 

keuken kwam kijken, kunnen wij onszelf stiekem toch wel afvragen 

of deze tariefsverhoging van 2.44 % ook was gelukt binnen het 

LOT-overleg van vóór 2008. Ik betwijfel het.  

 



De nieuwe wet schrijft ons ook voor om tweejaarlijks een 

benchmarkonderzoek uit te voeren waarin de loodsdiensten tussen 

ten minste Duitsland Nederland en België worden vergeleken. Deze 

benchmark moest worden ingeleverd voor 1 januari 2009. Dit bleek 

geen gemakkelijke taak. Loodsdiensten in het buitenland zaten niet 

echt te wachten op onze lastige vragen, bleek al snel. Uiteindelijk is 

er toch een dik rapport uit de printer gerold en kon Rein van 

Gooswilligen op 30 december deze persoonlijk overhandigen aan de 

Vervoerskamer van de NMa. Uit die benchmark blijkt dat wij het 

ten opzichte van die omringende landen nog lang niet slecht doen. 

De tarieven zijn ongeveer gelijk aan Duitsland en België waarbij 

men op dient te merken dat er in Nederland nog tijdelijk 22% 

bovenop die tarieven ligt vanwege de FLO/FLP erfenis van de 

overheid. Als die 22% er afgaat (en dat gaat hij voor 2019), dan zijn 

de tarieven in Nederland zelfs beduidend lager dan in omliggende 

landen. Nut en noodzaak om deze benchmark over twee jaar weer 

uit te voeren, is mijnsinziens twijfelachtig, simpelweg omdat geen 

loodsdienst ter wereld echt goed te vergelijken is. Een 

klanttevredenheidsonderzoek zou volgens mij veel zinvoller zijn. 

Wellicht dat de ISPO-certificering die wij in november 2008 

behaalden hier van nut zou kunnen zijn. Zo’n 

klanttevredenheidsonderzoek maakt ook onderdeel uit van de ISPO-

certificering. 

De NMa heeft het tariefsvoorstel goedgekeurd maar wel met de 

bemerking dat er in het voorstel te weinig aandacht is besteed aan 

het beoogde  kwaliteitsniveau en de te behalen efficiency. Ik voorzie 

over deze twee onderwerpen nog enkele taaie discussies. 

Indien de NMa zich te veel direct wil gaan bemoeien met onze 

kwaliteit en efficiency, zouden zij zich daardoor direct kunnen gaan 

begeven in de publieke taken die ons loodsen bij wet zijn opgelegd. 

Hoe mooi zou het zijn als wij de NMa kunnen laten zien dat onze 

klanten tevreden zijn over de geleverde kwaliteit. Het is immers  

altijd beter om iemand anders te laten zeggen hoe goed je bent i.p.v 

dat je dat zelf doet. Ik hoop dan ook dat de regio’s Scheldemonden 

en Noord snel besluiten om zich te laten certificeren zodat wij 

gezamenlijk kunnen aantonen dat wij aan internationaal gestelde 

kwaliteitsnormen voldoen. 

 



Gelukkig waren er ook voldoende redenen om feest te vieren in 

2008. In september bestond het Loodswezen 20 jaar in 

geprivatiseerde vorm. Dat hebben wij uitgebreid gevierd. Voor de 

actieve loodsen was er een strandfeest in Rockanje, voor oud-

bestuurders was er een galadiner in Noordwijk met de volgende dag 

een symposium waar een aantal sprekers op het gebied van E-

navigation hun woordje deden. Ook de voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de NMa hield daar een vlammend betoog waarin hij 

aangaf het Loodswezen goed in de gaten te zullen houden. Na deze 

strenge woorden volgde een weergaloos optreden van Karin 

Bloemen die tijdens haar show kenbaar maakte dat zij ‘s nachts 

droomt van Rein van Gooswilligen en René Eichelsheim gekleed in 

een roze pyjama bedrukt met loodswezen logo’s.  

Voor de oud-loodsen was er een receptie in de Rotterdamse Kuip.  

En als men dan denkt nu zijn die loodsen wel uitgefeest, nou vergeet 

het dan maar: de Loodsensociëteit bestond ook nog eens 120 jaar. 

Om dit te vieren werd de Hydrograaf ingehuurd die alle leden van 

de Sociëteit een avond meenam het Noordzeekanaal op. Om 01:00 

uur ‘s nachts rolde iedereen de gangway weer af.  

 

Ook in september vond de verhuizing plaats naar de erker van het 

HOC. Een hele verandering. De directe communicatielijnen met 

haven Amsterdam worden als een verbetering ervaren. Wel wordt de 

erker omschreven als een kippenhok. 

   

In november nam de maatschap afscheid van Dolf Riesebos en Leo 

van Doren die, zoals dat tegenwoordig heet, met vervroegd pensioen 

gingen. Ik heb het als een eer ervaren om met die twee mannen te 

mogen werken. De maatschap is gezegend met zulke positief 

ingestelde professionals. Ik hoop dan ook dat wij ze nog vaak zullen 

zien als er weer eens iets te vieren is. 

 

Werd er dan alleen maar gefeest in 2008 ? Nee zeker niet. In 2008 

werd er wel degelijk keihard gewerkt. In het voorjaar heeft de 

vergadering besloten dat de beurtrol omhoog moest van 20 naar 22 

man. Dit kon alleen door alle loodsen extra dagen in te roosteren. 

Geen overbodige luxe blijkt nu. In 2008 deden wij 15300 

verrichtingen. Dat waren er 6% meer dan in 2007. Voor 2009 



hebben wij er ruim 1,5% minder begroot dan in 2008. Natuurlijk 

zullen wij ook de nadelige gevolgen van de economische malaise 

gaan voelen. Hoeveel pijn dat precies gaat doen is nu nog niet in te 

schatten. In het laatste kwartaal van 2008 hebben wij niet echt een 

vermindering in scheepvaartaanbod kunnen waarnemen.  

In 2012 zal de Averij haven open zijn met een overslagcapaciteit 

van 5 miljoen ton (De IJ-palen hebben een overslag capaciteit van 2 

miljoen ton.) In het voorjaar van 2009 zullen wij hopelijk weten of 

die nieuwe sluis er komt. De kosten baten analyse hiervoor is in elk 

geval positief uitgevallen. Ook Vopak zal bekend maken of zij 

zullen gaan bouwen in de Afrikahaven. Via betrouwbare bron heb ik 

vernomen dat de kans dat ze dat gaan doen zeer groot is. Ook de 

nieuwe steigers van BP in de Amerikahaven zullen in het voorjaar 

van 2009 volledig operationeel zijn.  

 

Inmiddels is het doordienen na 55 een mogelijkheid geworden voor 

iedere registerloods mits hij voldoet aan de gezondheidseisen zoals 

gesteld in de inschrijvingsverordening. Hierdoor krijgt onze 

maatschap wat lucht. Als men kijkt naar de formatie-ontwikkeling 

tot 2013 dan ziet men dat het aantal loodsen met bevoegdheid alle 

schepen drastisch afneemt. Ik denk dan ook dat wij niet zonder de 

langere doordieners kunnen om alle schepen tijdig van een loods te 

kunnen blijven voorzien. De economische crisis doet daar niets aan 

af. 

 

Tijdens de NLC vergadering in december van 2008 werd een 

opvolger voor Rein van Gooswilligen gekozen. Het is Eric van Dijk 

geworden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de overdracht van de 

wacht tussen Rein en Eric in 2009 goed zal verlopen. Het zal voor 

Eric een hele uitdaging worden om de landelijke eenheid binnen het 

Loodswezen in de komende jaren te behouden en de regio’s het 

besef te geven dat men niet zonder elkaar kan functioneren. Samen 

zijn wij sterk. Dat heeft het verleden uitgewezen. 

 

Eric heeft aangegeven er alles aan te zullen gaan doen om de 

eenheid te vergroten. Belangrijk voor die eenheid is de 

besluitvorming rond het vlootplan. Hierover zullen wij dit voorjaar 

gezamenlijk een ei moeten leggen. Alle jetgedreven tenders moeten 



worden vervangen, evenals de grote loodsvaartuigen waarbij de 

hamvraag zal zijn: ‘worden het er twee of worden het er drie’?. Ook 

in deze regio zullen wij een beslissing moeten nemen: Swath of 

geen Swath. Een totale landelijke investering die zijn weerga in de 

geschiedenis van het Loodswezen niet kent. Een bedrag van rond de 

100 miljoen euro is in plat Nederlands gezegd geen kattendrek. Ik 

roep dan ook alle loodsen op om zich in 2009 open te stellen voor 

de argumenten van de collega’s in andere regio’s. 

 

Tijdens de landelijke vergadering van december jl. deed een collega 

uit Scheldemonden een oproep om een uitwisselingsprogramma te 

starten tussen loodsen uit alle regio’s. Hoewel de oproep mij in het 

begin wel wat naïef overkwam, denk ik toch dat dit wel eens zou 

kunnen helpen om elkaars ideeën en standpunten wat beter te 

begrijpen.  In 2009 zullen collega’s dan ook worden uitgenodigd om 

een dagje mee te varen met een collega uit een andere regio.  

 

Dames en Heren,  

Een hele opsomming van zaken die wij voor ons hebben liggen en 

die wij in het afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat 2009 net zo’n geweldig jaar zal worden als 

2008 is geweest voor ons. Met een positieve instelling en een niet 

lullen maar poetsen mentaliteit denk ik dat dat best gaat lukken. 

Laten wij ons daar met z’n allen voor inzetten. 

Een nieuwjaarstoespraak is geen nieuwjaarstoespraak zonder enige 

stichtelijke en filosofische woorden: 

Mijn verhaal is met name gegaan over het wel en wee van het 

Loodswezen. Het Loodswezen dat ons allen natuurlijk na aan het 

hart ligt. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk het wel en wee van 

u en uw naasten. Laten wij dan ook een toost uit brengen: In de 

eerste plaats op uw gezondheid en op de gezondheid van iedereen 

die u lief hebt. In de tweede plaats drinken wij op de gezondheid 

van het Loodswezen. 

Ik wens u dan ook hierbij een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 

voor allen toe !! 


