
Beste Loodsvrienden, 

 

Ik heb zojuist even met onze vrienden van de NMa in Den Haag gebeld om te 

vragen of het is toegestaan om Champagne te drinken op een werkdag. Zij 

hebben mij te kennen gegeven dat het voor deze ene keer dan wel mag. 

Het nieuwe jaar is aangebroken. Voldoende reden dus om de 

champagneflessen nog maar eens te ontkurken.  

Het is goed om het nieuwe jaar als Loodswezen met elkaar in te luiden. Met zijn 

allen gaan wij er ook dit jaar weer voor zorgen dat het Loodswezen in 

Amsterdam–IJmond een kwalitatief hoogwaardige loodsdienst neerzet.   

Het jaar 2009 heeft wat mij betreft toch wel in het teken gestaan van het 

toezicht op het Loodswezen door de NMa. 

De economische crisis leek tot ongeveer april van 2009 aan ons voorbij te gaan. 

Maar helaas na die tijd begonnen wij, in navolging van met name Rotterdam, te 

merken dat het scheepvaartaanbod terug begon te lopen. Uiteindelijk heeft dit 

ertoe geleid dat er in 2009 8 procent minder bootjes zijn geloodst dan dat wij 

hadden begroot. 13557 om precies te zijn. Dat is nog altijd beter dan 2003, 

2004 en 2005; maar deze terugval in schepen heeft ervoor gezorgd dat de 

loodsen aanzienlijk minder hebben verdiend dan in voorgaande jaren en dat 

komt dan vnl. omdat de tarieven de kosten niet meer dekken. Dat heet 

ondernemersrisico en u hoort mij hier niet over zeuren. Extra wrang lijkt het 

daarbij wel dat de NMa heeft gemeend in haar tariefbesluit van 2010 nog eens 

5 miljoen euro als efficiencymaatregel aan het Loodswezen te moeten 

opleggen. De NMa heeft gemeend deze 5 miljoen bij het Loodswezen te 

kunnen weghalen door minder loodsen beschikbaar te laten zijn op de beurtrol. 

Naar mijn mening treedt de NMa daarbij met voeten de aan de RLC’s wettelijk 

toebedeelde taak en dat is om alle schepen te allen tijde tijdig te voorzien van 

een loods. Als de efficiencymaatregel van de NMa in deze regio zou worden 

doorgevoerd, dan zou dit betekenen dat de beurtrol omlaag moet van 22 naar 

20. Ik ben ervan overtuigd dat dit ertoe zal leiden dat schepen op loodsen 

moeten gaan wachten bij een meer dan gemiddelde vraag in plaats van dat 

loodsen op schepen wachten. Wij kunnen dan ook niet meer van de loodsen 



verwachten dat zij in vrije dagen nog op komen draven als de vraag het aanbod 

overstijgt. Dit is slecht voor de haventoegankelijkheid en dus slecht voor de 

klant. De NMa beweert altijd te handelen in het belang van die klant. Welk 

belang hier voor de klant is gediend, ontgaat mij volledig. Wil de klant omwille 

van een tariefsverlaging van 47 euro per reis het risico lopen dat haar schip 

buiten blijft liggen? Het lijkt mij niet. 

Nederland lijkt zich inmiddels te laten leiden door macro-economen in Den 

Haag die vanaf hun Microsoft Excel scherm bepalen hoe gezonde organisaties 

bestuurd dienen te worden. Heeft u tijdens de kerstvakantie de 

televisiebeelden gezien van gestrande reizigers op Schiphol en op de 

treinstations doordat de weersomstandigheden anders waren dan gemiddeld? 

Allemaal organisaties die onder toezicht staan van de NMa en die hun beleid 

moeten voeren op aangeven van deze toezichthouder. Is het Loodswezen 

eenzelfde lot beschoren? Wordt het Loodswezen, waarvan de kwaliteit 

vergeleken mag worden met een Zwitsers uurwerk, langzaam omgetoverd tot 

een Hema klokje? Allemaal vragen die in de komende jaren beantwoord zullen 

worden. Waarschijnlijk zal een gang naar de rechter daarbij vaker regel dan 

uitzondering zijn. 

Veel positiever kan ik zijn over de gesprekken die wij onlangs hebben gevoerd 

met de minister van Verkeer en Waterstaat en zijn ambtenaren. In het voorjaar 

van 2010 zal de nieuwe loodsenwet worden geëvalueerd door de Tweede 

Kamer. De minister lijkt daarbij steeds meer weg te draaien van marktwerking. 

Dat is een goede zaak. Dit jaar zullen de loodsen een investeringsbeslissing 

moeten nemen over de nieuw te bouwen vloot van loodsvaartuigen. Die 

beslissing zullen wij veel makkelijker kunnen nemen als het zwaard van 

marktwerking niet meer boven ons hoofd hangt.  

Over de aanschaf van die vloot zal in de komende maanden nog veel worden 

gesproken. Moeten het er nou twee of moeten het er nou drie worden? 

Voordat wij die vraag kunnen beantwoorden zullen wij eerst een aantal 

onzekerheden bij de collega’s moeten wegnemen. Een belangrijke vraag daarbij 

is of de gemaakte investeringskosten geheel kunnen worden verdisconteerd in 

de tarieven.  



Ook zeer positief is de intentieverklaring te noemen die de minister en het 

havenbedrijf hebben getekend om te gaan starten met de bouw van de nieuwe 

zeesluis. Volgens de geleerden zou die sluis in 2016 klaar moeten zijn. De 

containerterminal gaat er alles aan doen om tot die tijd open te blijven om dan 

in 2016 de grotere containerschepen ook in Amsterdam te kunnen afhandelen. 

Dames en heren,  

Bij het Loodswezen is er never a dull moment; dit is altijd zo geweest en zal 

waarschijnlijk ook altijd wel zo blijven. Er staat ons een mooi jaar te wachten. 

Als wij met z’n allen de schouders eronder zetten ben ik ervan overtuigd dat dit 

gaat lukken. 

Ik wil alle loodsen en medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet en 

dat zij er in 2009, ondanks de crisis toch een positief jaar van hebben weten te 

maken. Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk. Het is een eer om onderdeel te 

mogen uitmaken van een ploeg mensen die trots is op de organisatie waarvoor 

zij werken. Soms zit het mee en soms zit het minder mee maar het 

saamhorigheidsgevoel in deze regio is enorm. Dat doet mij een genoegen! Ik 

wens jullie allemaal een gelukkig en gezond 2010 en hef hierbij het glas. 

 

Cheers!!! 


