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1. Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van het bestuur van de Regionale Loodsencorporatie (hierna: RLc)
van regio Scheldemonden voor de periode 2019-2022. Dit plan is, na een consultatieronde in de
RLc-ledenvergadering op 18 april 2019, definitief door het RLc-bestuur vastgesteld op 20 mei
2019.
Doel van dit beleidsplan is als richtsnoer te dienen voor het te voeren beleid voor de genoemde
periode. Op basis van dit beleidsplan zal het RLc-bestuur zo nodig met separate
uitwerkingsvoorstellen komen richting de RLc-ledenvergadering. Daarnaast zal dit plan bij de
dagelijkse invulling van haar taken dienen als leidraad voor het te voeren beleid.
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2. Inleiding
2.1 Koppeling Missie Visie Strategie Loodswezen
In 2018 is met de implementatie van het Gemeenschappelijk Normenkader Financieel Beheer,
verantwoording en intern toezicht1 (hierna: Normenkader Financieel Beheer) voor het
Loodswezen aangevangen met het formuleren van een Loodswezen-brede Missie, Visie en
Strategie (hierna MVS). Deze Loodswezen-brede MVS moet op hoofdlijnen invulling geven aan
de vragen: waar staan wij voor (missie), waar gaan wij voor (visie) en hoe komen wij daar
(strategie)? Daarbij is onderkend dat - gelet op het feit dat ‘het Loodswezen’ in rechte niet bestaat
- er bij de uiteindelijke invulling van de gezamenlijke ‘paraplu-MVS’, goed rekening moet worden
gehouden met specifieke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende entiteiten binnen
het Loodswezen.
Meer concrete invulling van deze MVS-Loodswezen zal plaatsvinden in een beleidsplan per
afzonderlijke entiteit. Daarin kan desgewenst ook worden aangegeven hoe aan meer entiteitspecifieke taken, verantwoordelijkheden en ambities invulling wordt gegeven. De vorm en inhoud
van een dergelijk beleidsplan wordt bepaald door de betreffende entiteit.
Een van deze beleidsplannen is het nu voorliggende beleidsplan van het RLc-bestuur van de
regio Scheldemonden. Dit beleidsplan geeft invulling aan de beleidsdoelen welke het RLcbestuur de komende periode (2019-2022) wil realiseren dan wel wil continueren. Het bestuur van
de RLc geeft hiermee invulling aan haar wettelijke taken die zij heeft toebedeeld gekregen in de
Loodsenwet.

2.2 Werkwijze beleidsvorming, te realiseren doelen en termijnen
Dit beleidsplan is geschreven voor de periode 2019-2022. Hiermee valt het binnen de termijn
waarvoor de MVS-loodswezen zal worden vastgesteld. Het RLc-beleidsplan onderkent een
drietal termijnen ten aanzien van de uitvoering van het beleid en de te realiseren doelen.
Allereerst is er het lange termijn beleid dat synchroon loopt met de loodswezen-brede MVS (vijf
jaar). De hieruit voortvloeiende beleidsdoelen zijn algemeen van aard, echter wel regio specifiek.
Daarnaast zijn er de beleidsdoelen voor de middellange termijn die synchroon lopen met o.a.
diverse herzieningstrajecten in wetgeving en daarmee ook beleid (drie jaar). Deze beleidsdoelen
zijn specifieker van aard en omvatten een vooraf gedefinieerde beleidsperiode. Als laatste zijn
er de korte termijn beleidsdoelen (< 1 jaar). Deze worden vastgesteld voor het komende
begrotingsjaar. Als basis voor de (ontwerp-)beleidsdoelen dient de jaarlijkse heidesessie van het
RLc-bestuur. De hier gevormde doelen worden daarna geconsulteerd met de ledenvergadering
van de RLc, waarna ze uiteindelijk worden vastgesteld door het RLc-bestuur.

2.3 Verantwoording en terugkoppeling
De realisatie van de beleidsdoelen zal (o.a.) worden verantwoord in het jaarverslag van RLcScheldemonden.
Tussentijdse terugkoppeling naar de leden van de corporatie vindt plaats binnen de reguliere
vergadercyclus van de corporatie en binnen het RLc-bestuur. Op deze wijze wordt de
ledenvergadering en het RLc-bestuur uitgebreid en structureel geïnformeerd over de stand van
zaken en de vorderingen met betrekking tot de uitvoering van het (voorgenomen) beleid en is de
gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen door de corporatieleden voldoende geborgd.

1

Brief van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, dd. 17 oktober 2018
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3. Formatie
3.1 Formatiegrootte en -bepaling (formatiemodel)
Reeds enkele jaren is het streven van het RLc-bestuur om vanuit de optiek van zijn
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid een korpsomvang van 160 FTE te realiseren. Met het
intreden van vijf registerloodsen in april 2019 (OTR:MMP6) komt de gemiddelde formatie in 2019
uit op 154,7 FTE. Met het aannemen van acht studenten voor de OTR:MMP8 komt de
gemiddelde formatie in 2020 op 160,9 FTE. Hiermee is de korpsomvang (normformatie) vanuit
genoemde optiek van het RLc-bestuur gerealiseerd. Naast deze publiekrechtelijke benadering is
vanuit de (privaatrechtelijke) Loodsen Associatie Scheldemonden (hierna: LAS) het
minimumstreven om een formatiegrootte te realiseren van 165 FTE op basis van het
zogenaamde ‘Valentijnsvoorstel’2.
Teneinde hieraan uitvoering te geven is het RLc-bestuur van mening dat het noodzakelijk en
verantwoord is het Instellingsbestuur te adviseren om vier bewijzen van deelname in 2020 voor
de OTR:MMP9 toe te kennen voor de regio Scheldemonden. Met dit aantal acht het bestuur
namelijk de kans het grootst dat de gewenste normformatieomvang (van gemiddeld 160 FTE
zoals vermeld in de beleidsnota 2017-2018) ook daadwerkelijk gehandhaafd blijft en het
minimumstreven van 165 FTE (op basis van het ‘Valentijnsvoorstel’) wordt gerealiseerd. De
gemiddelde (verwachte) formatiegrootte komt hiermee voor 2021 op 165 FTE.
In de NLc-ledenvergadering van februari 2019 is de Meerjarenbegroting 2020-2022 aan u
voorgelegd. Dit document is opgesteld om te voldoen aan de bepalingen uit het Normenkader
Financieel Beheer. In de Meerjarenbegroting 2020-2022 is een omzet en kostenprognose op
landelijk niveau gepresenteerd. Om dit document op te stellen heeft Ecorys (de externe
deskundige die ook jaarlijks de reizenraming opstelt) medio november 2018 per zeehavengebied
een meerjaren-reizenraming opgesteld. Voor de regio Scheldemonden wordt op korte termijn
een forse groei voorspeld:

In het formatiemodel dat het RLc-bestuur hanteert zijn deze verwachtingen van Ecorys
toegevoegd, waarbij deze steeds worden herijkt met de meest actuele reizenraming(en). Op
deze wijze ontstaat er een formatiemodel dat steeds wordt bijgestuurd met de meest actuele
gegevens. Dit model wordt door het RLc-bestuur gehanteerd om de gewenste formatie-omvang
op korte termijn te bepalen.

2

Betreft het voorstel zoals aangenomen in de Vergadering van vennoten van de LAS op 14 februari 2018
(kenmerk 180052).
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Voor de middellange en langere termijn maakt het RLc-bestuur gebruik van een middellange
termijnvoorspelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie:
➢ vanaf 2022 tot en met 2030 zijn er 49 uittredende loodsen, gemiddeld zes collega’s per jaar;

➢ er is geen reizenraming 2023 e.v. beschikbaar (voorzichtigheidshalve is niveau 2022
aangehouden) en
➢ het aantal deelnemers dat parttime wenst te gaan varen is onbekend (het
deelnamepercentage is voor de toekomst evenredig voortgezet).
Met de middellange termijnvoorspelling van het aantal reizen, de vertaling naar het hierbij
behorende aantal bruguren en reis- en wachturen, alsmede de “vaste” hoeveelheid indirecte uren
per jaar (ca. 37.000) is in het formatiemodel berekend hoeveel collega’s benodigd zijn
(normformatie). Vanaf 2022 is fictief gerekend met vier intredende loodsen per jaar. Om de
theoretisch benodigde (publiekrechtelijke) normformatie te bepalen is de totaal hoeveelheid uren
per jaar gedeeld door 1.617 uur per loods (de gemiddelde werkdruk per FTE gemeten over de
afgelopen jaren). Dit is zichtbaar in onderstaande grafiek in de groene balken per jaar.
In de periode 2027 t/m 2030 is een relatief groot aantal uittreders te verwachten. Het is dan ook
voor de lange termijn een beleidsvoornemen van het bestuur om tijdig te “bufferen” door het
aantal op te leiden registerloodsen te verhogen. Hierbij steeds rekening houdend met de actuele
reizenprognose.
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3.2 Verhouding Scheldeloods-ZeKa
Standpunt van de werkgroep bij aanvang van het ZeKa-traject is geweest om op een formatie
van 165 (absoluut aantal) loodsen, er 34 met de ZeKa-bevoegdheid te hebben (zie document:
Toekomst Kanaaldienst 2006).
Hieruit volgt een verhouding van Zeka/Scheldeloods van 1:5. Inmiddels wordt er bij de
formatiebepaling uitgegaan van het aantal loodsen uitgedrukt in FTE, waarbij toegewerkt wordt
naar een formatie van 165 FTE (‘Valentijnsvoorstel’). Deze systematiek volgend is het RLcbestuur van mening dat voor de ZeKa-bevoegdheden het absolute aantal van 34 ZeKa-loodsen
moet worden losgelaten en ook hier in FTE’s moet worden gerekend. Een uitbreiding van
formatie van 155 FTE naar 165 FTE heeft dan verhoudingsgewijs (1:5) een uitbreiding met twee
ZeKa-FTE tot gevolg.
Een uitgebreide evaluatie van de verhouding Scheldeloods/ZeKa is er sinds de komst van de
ZeKa-loods nog niet geweest en is op de middellange termijn wel opportuun. Bij deze evaluatie
kunnen dan onder andere zaken als het gemiddeld aantal reizen van ZeKa-loodsen de revue
passeren.
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3.3 Admittage Oosterschelde
In 2012 heeft de laatste opleiding tot Oosterscheldeloods plaatsgevonden. Het
Oosterscheldekorps bestond destijds voornamelijk uit loodsen met de SIMTRA-specialisatie die
echter hard nodig waren om het aanbod van grote schepen te bedienen ten gevolge van de
schaalvergroting in de zeevaart. Dit maakte daarom verjonging van het Oosterscheldekorps
noodzakelijk. Momenteel bestaat de formatie uit zeventien man waarbij de gemiddelde
bevoegdheid rond de Bz 8 en Br 7 ligt (deze loodsen zijn in 2013 Oosterscheldeloods geworden).
Langetermijnbeleid: Door de huidige Oosterscheldeloodsen na een bepaalde termijn te
vervangen door jongere loodsen, wordt deze groep loodsen een dynamisch onderdeel van de
totale formatie. Het RLc-bestuur denkt hierbij aan een looptijd voor en Oosterscheldeloods van
acht jaar. Door in de toekomst de Oosterscheldeloodsen met een (steeds) hoge(re) bevoegdheid
op gezette tijden te vervangen (lees: niet langer in te zetten op de Oosterschelde) door loodsen
met een lagere bevoegdheid, wordt er minder druk op de beurtrol gelegd en wordt deze werkwijze
een onderdeel van een loopbaanpatroon. Naar analogie van de reguliere formatiebepaling zal
de formatieomvang voor Oosterscheldeloodsen uiteraard bijgesteld worden wanneer het
scheepvaartaanbod op de Oosterschelde verandert. Bij een gelijkblijvende behoefte zal elke acht
jaar een nieuwe Oosterschelde-opleiding in de begroting worden opgenomen en uitgevoerd.
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Middellange/korte termijn: In 2019 is een start gemaakt met het herschrijven van de
Oosterschelde-opleiding in een dusdanige vorm dat deze onder een licht regiem van toezicht
door een onafhankelijke examencommissie kan plaatsvinden en zodat in 2020 een nieuwe
opleiding tot Oosterscheldeloods gegeven kan worden. Beoogd doel is dat de huidige generatie
Oosterscheldeloodsen op basis van vrijwilligheid hun specialisatie ‘doorgeven’ aan de nieuwe
jongere generatie loodsen, zodat hiermee een spreiding plaatsvindt van specialisaties binnen de
corporatie.
Als gevolg van het wegvallen van de gecommitteerde is het RLc-bestuur genoodzaakt om extern
toezicht op de kwaliteit en procedures van de regionale examens door een onafhankelijke
examencommissie te organiseren. Hieraan zal invulling worden gegeven middels een opdracht
daartoe van het RLc-bestuur aan de reeds bestaande Examencommissie OTR:MMP.

3.4 Specialisaties SIMTRA
Afgelopen jaren heeft de schaalvergroting zijn invloed gehad op de samenstelling van de
SIMTRA-loodsen. In eerste instantie is het aantal SIMTRA-loodsen in absolute aantallen
verhoogd van 20 naar 22 loodsen (zie de beleidsnota van het RLc-bestuur van 2014), waarna in
2018 is overgegaan op FTE’s. Hierdoor is een duidelijker beeld geschapen van de daadwerkelijk
beschikbare capaciteit ten aanzien van het bedienen van de SIMTRA-schepen. Inmiddels is het
aantal beoogde SIMTRA-plaatsen per ploeg bijgesteld naar 24 FTE. Dit niveau is in 2019
gerealiseerd, waarbij de huidige formatie bestaat uit een combinatie van voltijd en partime
loodsen. Voorstellen ten aanzien van het verplicht inleveren van de SIMTRA-bevoegdheid bij
deeltijdvaren bleken (tot op heden) onvoldoende draagvlak te hebben binnen het korps en het
lijkt er op dat stapeling van SIMTRA-bevoegdheden
en nevenfuncties niet te vermijden is.
De schaalvergroting gaat onverminderd door. De
ontwikkeling van het aantal scheepsbewegingen van
en naar Antwerpen is weliswaar met 4% afgenomen,
echter de totale capaciteit is met 40% toegenomen.
Dit resulteerde de afgelopen jaren in een groei van de
schepen in de bevoegdheden SIMTRA 1 en SIMTRA
33.
Op korte termijn zal op basis van de huidige
prognoses de opleidingsbehoefte worden bijgesteld
om aan de gestelde vraag te kunnen voldoen met het
daarbij behorende ervaringsgetal. De behoeftestelling
naar de individuele specialisaties zal dan ook verder
worden uitgesplitst in tegenstelling tot voorgaande
beleidsnota’s. Hierin werd gesproken van 24 FTE,
met de kanttekening dat hier 13 FTE SIMTRA 3 moest
bestaan. Nu, anno 2019, zal gestuurd worden op de individuele bijgestelde categorieën SIMTRA
1, 2 en 3. Waarbij deze resp. 6 FTE SIMTRA 1, 6 SIMTRA 2 en 14 SIMTRA 3 zullen beslaan.
Naar analogie van bovenstaande is tevens geanalyseerd of het bestand voor de specialisatie
Sloe1 en Sloe2 nog voorziet in de behoefte. Op basis van de huidige ontwikkelingen zal ook hier
een aanpassing gemaakt moeten worden om aan de behoefte te kunnen voldoen. Als gevolg
hiervan zal ook de behoeftestelling van deze specialisaties worden gespecificeerd en
opgehoogd. Sloe1 zal naar 6 FTE aangepast worden en met de bestaande 6 FTE van Sloe2 zal
dit resulteren in het totale bestand van Sloe-specialisaties van 12 FTE. Op middellange termijn
zal gekeken moeten worden of de verdeling zoals deze nu is gemaakt nog steeds valide is.
Om bovenstaande redenen werd het tijd geacht de huidige Bevoegdhedenverordening
registerloodsen 1995, de specialisatietabel en de SIMTRA-indeling onder de loep te nemen en
daar waar gewenst te moderniseren. Hiervoor is een werkgroep ingesteld door het RLc-bestuur.
Deze werkgroep heeft zich echter met name gericht op de Bevoegdhedenverordening en niet op
3

Onderzoek O&O, B. Rijnaard
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de specialisatietabel. Op de middellangetermijn is het opportuun om deze zaken wel op te
pakken. Op de heidesessie is aan de hand van de realisatie en de voorspellingen van Ecorys
gekeken of de invulling van het aantal FTE SIMTRA-loodsen verdere aanpassing behoeft binnen
de huidige grenzen.
Het RLc-bestuur evalueert ieder jaar (korte termijn) of het ervaringsgetal in elke bevoegdheid
geborgd is, getoetst aan het scheepvaartaanbod. Er worden subcategorieën aan bepaalde
waardes gehangen voor Sloe1 en Sloe2 en voor Antwerpen 1 t/m 3 op basis van
scheepvaartaanbod en ervaringscijfers. De Coördinator Opleiding en Trainingen heeft deze
informatie verwerkt in de volgende spreadsheet:

3.5 Flexibel Inroosteren (primair een LAS-aangelegenheid)
In 2018 is men in de regio Scheldemonden aangevangen met een verkennend onderzoek naar
de mogelijkheid tot het invoeren van Flexibel inroosteren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het
inrichten van een werkgroep Flexibel Inroosteren (FIR). Het inrichten van de inzet en daarmee
het voorzien in een evenredige en tijdige inzet met inachtneming van de wettelijke voorschriften
van de registerloodsen is primair een aangelegenheid van de LAS en de uitvoering ligt daarbij in
handen van het Managementteam Scheldemonden. Het RLc-bestuur heeft echter de
verantwoordelijkheid te bewaken dat de roostersystematiek niet ten koste gaat van de
uiteindelijke (publiekrechtelijke) dienstverlening. Met het bewaken van dit criterium is voor wat
betreft FIR slechts een marginaal toetsende rol voor het RLc-bestuur weggelegd.

3.6 Varen in deeltijd (primair een LAS-aangelegenheid)
Voor iedere registerloods in de regio Scheldemonden bestaat de mogelijkheid om, vanaf de
datum tien jaar voorafgaand aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, zijn diensten in deeltijdarbeid
in te brengen. Deze mogelijkheid steunt op de werkafspraken zoals neergelegd in het
Dienstuitvoeringsreglement (DUR) welke primair een aangelegenheid is van de LAS en (wat de
uitvoering ervan betreft) het Managementteam Scheldemonden. Het RLc-bestuur heeft de
verantwoordelijkheid te bewaken dat de (publiekrechtelijke) dienstverlening niet in gevaar komt
als gevolg van deze geboden faciliteit. Met het bewaken van dit criterium is voor wat betreft varen
in deeltijd slechts een marginaal toetsende rol voor het RLc-bestuur weggelegd.
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4. Opleidingen & trainingen
4.1 Master in Maritime Piloting (OTR:MMP)
Op 26 augustus 2013 is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) besloten
een positieve beoordeling te geven op de aanvraag om de opleiding OTR:MMP te accrediteren.
Het visitatiepanel heeft een specifiek punt uitgebreid besproken met het Instellingsbestuur. Het
betrof hier het aantal docenten en instructeurs die beschikken over een mastertitel. In zowel het
paneladvies als in het definitieve besluit van de NVAO is daarover het volgende opgenomen:
“Het panel doet de Nederlandse Loodsencorporatie de aanbeveling om het streven naar
80% instructeurs en docenten met tenminste een mastergraad de hoogst denkbare
prioriteit te geven.”
Om her-accreditatie in juni 2019 ten aanzien van dit punt zeker te stellen heeft (o.a.) het RLcbestuur Scheldemonden de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd om het aantal
instructeurs/docenten met een mastergraad op het gewenste niveau te brengen. Dit heeft
geresulteerd in de huidige samenstelling van het docentenkorps waarvan 70% de mastergraad
bezit. Middels een langetermijnbeleid van vervanging zal uiteindelijk een docentenkorps worden
gevormd uit nagenoeg 100% ‘masters’. Voor de middellange termijn behoort het volgen en
hiermee initiëren van een interne MMP-opleiding nog steeds tot de mogelijkheden. Deze is echter
vraag gestuurd en heeft tot doel dat collega’s uit het huidige loodsenkorps die niet de
mastergraad bezitten en een docentenfunctie ambiëren, dit kunnen verwezenlijken. Voor de
korte termijn zet het RLc-bestuur, op basis van het vervangingstraject, niet in op het
organiseren/faciliteren van een interne MMP opleiding in 2020. Binnen de LAS bestaat echter
nog steeds de mogelijkheid gebruik te maken van een studieregeling4.
De afgelopen jaren is de uitval in de opleiding (te) groot geweest. Teneinde de uitval in zowel het
centrale deel van de opleiding als in het regionale deel te beperken, is medio 2018 besloten de
volgende maatregelen te treffen:
➢ de aanname procedure is herzien waarbij de individuele persoonlijke presentatie is
vervangen door een multitask test (KOERT). Hiermee is het mogelijk om de individuele
kandidaten te testen hoe zij functioneren in het behandelen van problemen op meerdere
aandachtsgebieden. Tevens is bij de gehele assessment de coördinator O&T aanwezig om
hiermee ondersteuning te bieden aan het psychologisch team als werkvelddeskundige.
➢ additionele tijd (resp. drie weken) is toegevoegd binnen de gehele opleiding maar in het
bijzonder binnen het regionale opleidingsgedeelte om ‘lucht’ te bieden aan het verwerken
van hertentamenmogelijkheden. Binnen deze weken, die vooraf gaan aan de
hertentamenmogelijkheden, heeft de student tijd om tentamens in te zien, zich te bekwamen
in ondermaatse kennis en zich voor te bereiden op herexamen(s) zonder dat dit effectieve
studie-/vaartijd kost. Deze maatregel gaat niet ten koste van de gestelde studiedruk.
Op middellangetermijn zal een evaluatie plaatsvinden omtrent de EC’s van de gehele opleiding.
Na 2013 is geen nader onderzoek meer gedaan naar de daadwerkelijke studiebelasting. De
huidige studenten houden momenteel de actuele studiebelasting bij zodat hierin in de komende
jaren zo nodig een bijstelling gemaakt kan worden. Tevens zal de landelijke opleiding komend
jaar (2019) geëvalueerd worden om vast te stellen of de huidige opzet nog steeds voldoet aan
de onderwijsmethodieken van deze tijd en of de voorwaarden van reeds veronderstelde kennis
bij aanvang van de opleiding correct gesteld zijn (bijvoorbeeld scheepvaartreglementering,
betonning en/of BVA/BPR). Als gevolg van deze evaluaties zouden beide delen van de
OTR:MMP opleiding (centraal/regionaal) efficiënter gemaakt kunnen worden, ook qua duur van
de opleiding.

4

Voorstel van de vennoten G. Bosker en R. Verhallen, ingekomen brief 160022: LAS-vergadering 11 februari 2016
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Op lange termijn zal verdieping plaatsvinden in het totale onderwijspakket gericht op een betere
integratie tussen de verschillende inhoudsgebieden (wetgeving, communicatie, zee, rivier en
kanaal) teneinde een realistisch examen te kunnen blijven behouden.

4.2 LOA-opleiding/Pilot Steenbank-training
De Pilot Steenbank (PS)-werkwijze waarbij een PS-loods wordt ingezet (zijnde een LOA-loods
met een additionele training voor PS-loods) is vanaf november 2013 operationeel. Een groot
aantal van de loodsen die vanaf de eerste dag PS-loods waren zijn inmiddels op eigen verzoek
door andere collega’s vervangen. Op de korte termijn (jaarlijks) wordt geïnventariseerd of er PSloodsen stoppen en vervangen moeten worden. Het huidige bestand van veertien/vijftien PSloodsen per ploeg kan kleine mutaties opvangen, omdat de minimale bezetting per opleiding 4
bedraagt.
Op middellange termijn zal ook hier het beleid zijn dat er een maximale termijn van acht jaar zal
worden gehanteerd waarbij er voor de huidige PS-loodsen een passende overgangsregeling zal
worden afgesproken. Wat betreft de termijn gaat voorts gelden dat de functie vier jaar ingevuld
moet zijn waarna een passende opzegtermijn geldt die het mogelijk maakt om voor vervanging
te zorgen.
Op korte termijn zal de (landelijke) Bevoegdhedenverordening worden aangepast, gevolgd door
de opstelling en vaststelling van een (nieuwe) Bevoegdhedenregeling voor de regio
Scheldemonden. In de Bevoegdhedenverordening wordt een onderscheid gemaakt tussen de
educatievorm opleiding (met daaraan gekoppeld een examen) en training (zonder examen).
De LOA-opleiding zal als zodanig ook als opleiding ingedeeld worden en hiermee aansluiting
vinden in de vorm zoals deze reeds gedoceerd wordt. Op dit moment bestaat de opleiding uit
twee delen waarbij het eerste deel een LOA-communicatie opleiding betreft met een afrondend
examen. Hieraan zal enkel veranderen dat de opleiding onder toezicht komt te staan van een
Examencommissie (dezelfde Examencommissie die opereert voor de OTR-MMP). Hiermee
borgt het RLc-bestuur dat de regio Scheldemonden een objectieve en kwalitatief hoogwaardige
LOA-opleiding heeft met een onafhankelijke toezichthouder. Dit ter vervanging van de
Commissie van gecommitteerden die in 2014 - na aanpassing van landelijke wetgeving - is
vervallen.
Het tweede, regionale deel van de LOA-opleiding dat volgt na het met een positief resultaat
afronden van het eerste deel, zal tevens aansluiting vinden bij de bevoegdhedenverordening
gezien het feit dat ook hier een examen afgelegd dient te worden alvorens als LOA-loods
aangesteld te kunnen worden.
Alle examens zullen door examinatoren afgenomen worden die op voordracht van het RLcbestuur worden benoemd door de Examencommissie.
De PS-training (dus zonder examen), gedoceerd door de instructeurs (loodsen), zal additioneel
gevolgd moeten worden na het afronden van de voorafgaande LOA-opleiding.

4.3 Loodsdienstleiders
Bij de lengte van de invulling van de taak loodsdienstleider zoekt het RLc-bestuur (net zoals bij
de PS-loodsen) aansluiting bij de systematiek van de MMP-instructeurs; te weten twee maal vier
jaar met een minimum van vier jaar en vervolgens een redelijke opzegtermijn die het mogelijk
moet maken om voor vervanging zorg te dragen. Bij de invulling van nieuwe vacatures wordt hier
reeds rekening mee gehouden en bij de huidige dienstleiders zal er een passende
overgangsregeling opgesteld worden. Naast hetgeen hierboven is aangegeven met betrekking
tot de termijn voor uitvoering van de functie van loodsdienstleider is het RLc-bestuur van mening
dat de educatievorm voor deze functie een training dient te blijven.
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4.4 Oosterschelde-opleiding
In 2019, middellange/korte termijn, is een start gemaakt met het herschrijven van de
Oosterschelde-opleiding in de vorm dat die onder licht regiem van de examencommissie kan
plaatsvinden zodat in 2020 een nieuwe opleiding tot Oosterscheldeloods gegeven kan worden.
Beoogd doel is dat de huidige generatie Oosterscheldeloodsen op basis van vrijwilligheid hun
specialisatie ‘doorgeven’ aan de nieuwe jongere generatie loodsen, zodat hiermee een spreiding
plaatsvindt van specialisaties binnen de corporatie.
Als gevolg van het wegvallen van de gecommitteerde is het RLc-bestuur genoodzaakt om extern
toezicht op de kwaliteit en procedures van de regionale examens door een onafhankelijke
examencommissie te organiseren. Hieraan zal invulling worden gegeven middels een opdracht
daartoe van het RLc-bestuur aan de reeds bestaande Examencommissie OTR:MMP.
Bij een gelijkblijvende behoefte zal elke acht jaar een nieuwe Oosterschelde-opleiding in de
begroting worden opgenomen en uitgevoerd (zie paragraaf 3.3).

4.5 SIMTRA-opleiding
Zoals hiervoor reeds aangegeven zal op korte termijn de (landelijke) Bevoegdhedenverordening
worden gewijzigd. Hierin zullen enkele artikelen opgenomen worden die het voor het RLc-bestuur
mogelijk maken om een onderscheid aan te brengen tussen de educatievormen opleiding en
training. Het RLc-bestuur is voornemens om de huidige SIMTRA-training om te zetten in een
SIMTRA-opleiding. Dit betekent dat de registerloods in de toekomst een daarbij behorend en
door het RLc- bestuur vastgesteld examen met goed gevolg dient te hebben afgelegd. De huidige
educatievorm (training) verschilt niet wezenlijk van de voorgenomen richting die hierboven
beschreven staat. Op dit moment wordt namelijk in de huidige systematiek ook een positief of
negatief oordeel geveld, echter zonder dit te delen met de individuele cursist vooraf dan wel
achteraf. Door uitvoering te geven aan de nieuwe educatievorm (opleiding) wordt de cursist
integraal onderdeel van het beoordelingssysteem.
Het RLc-bestuur is derhalve van mening dat de huidige SIMTRA-training omgezet dient te
worden naar een aanvullende opleiding, inclusief bijbehorend lesplan. Hiermee borgt het RLcbestuur de kwaliteit van de opleiding en de onafhankelijkheid/objectiviteit van het examen dat de
registerloods ondergaat. De objectiviteit wordt geborgd door het feit dat de examinatoren
aangesteld zullen worden door een onafhankelijke examencommissie op voordracht van het
RLc-bestuur. Het RLc-bestuur zal voor de benoeming van de examencommissie aansluiting
zoeken met de reeds bestaande Examencommissie OTR-MMP.
Als gevolg hiervan zal bij elke beoordeling van de cursist het zgn. ‘vier-ogen-principe’ gehanteerd
gaan worden en zal de beoordeling van de cursist plaatsvinden aan de hand van vooraf duidelijk
omschreven criteria. De kwaliteit zal hiermee op een constant (hoog) niveau gehouden worden
omdat alle cursisten als gevolg van de vooraf beschreven criteria op datzelfde niveau beoordeeld
zullen gaan worden. Op korte termijn zal inhoudelijk niets aan de opleiding veranderd worden.
Het doel dat het RLc-bestuur nastreeft met deze voorgenomen wijziging is om te komen tot een
opleiding waarvoor de eisen en standaarden op voorhand bekend zijn (transparantie) en om te
komen tot een opleiding waarbij de beoordeling van de cursist op een onafhankelijke en een bij
onze organisatie passende wijze plaatsvindt.
Op middellange termijn zullen de verschillende deelopleidingen SIMTRA 1, 2 en 3 geëvalueerd
worden om aansluiting te blijven realiseren bij de behoefte aan deze specialismen (zie ook
paragraaf 3.4) Ook zal de wijze van examineren een punt van evaluatie zijn waarbij het RLcbestuur van mening is dat de vorm van examineren niet alleen beperkt behoeft te blijven tot enkel
het uitvoeren van simulaties. Uit een evaluatie van de huidige specialisatietabel zal moeten
blijken of de huidige SIMTRA-stappen uitgebreid dienen te worden met een extra lengte-stap.
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4.6 Loodswezen Permanente Educatie Registerloodsen (LPER)
De aangepaste wettekst van artikel 4, eerste lid, van de Loodsenwet zoals die geldt vanaf 13
september 2012 is de aanleiding geweest tot het opzetten van Permanente Educatie. In deze
wettekst wordt namelijk een verwijzing gemaakt naar het stellen van regels met betrekking tot
het op peil houden van de in verband met het uitoefenen van het beroep van registerloods
benodigde kennis en vaardigheden. Deze regels kunnen bij of krachtens verordening worden
gesteld.
De IMO heeft in diverse resoluties richtlijnen gesteld ten aanzien van ‘the continuation of their
proficiency and updating of their knowledge’. Daarom hebben de Coördinatoren Opleiding en
Trainingen van alle regio’s het noodzakelijk gevonden om hieraan uitvoering te geven op korte
termijn.
De Loodsenwet en de IMO resoluties, in combinatie met de benchmark van diverse andere
zelfstandige ondernemers, hebben de Algemene raad – op advies van de Coördinatoren
Opleiding en Trainingen - aangezet om een uniform Loodswezen Permanente Educatie
programma (LPER) op te zetten. Een programma dat voor alle registerloodsen zal gaan gelden.
Een training/opleiding voor toelating tot een hogere bevoegdheid of een specialisatie zal niet tot
het programma van de LPER gerekend worden. Het educatieprogramma van de LPER dient op
zichzelf te staan, flexibel en toereikend voor iedere individuele registerloods, ongeacht zijn/haar
bevoegdheid.
Alle regio’s zullen de verschillende onderdelen van het LPER gaan inroosteren voor de
individuele registerloodsen. Tevens zullen de regio’s eigenhandig de administratie bijhouden van
elke individuele loods om op deze wijze hun deelname te monitoren. Het gehele LPER
programma zal een cyclisch, verplichtend karakter dragen, welke in totaal zes dagen beslaat
verdeeld over vijf jaar.
Het programma bestaat uit een landelijk deel en een regionaal deel. Het landelijke gedeelte is
inhoudelijk voor alle loodsen van alle regio’s gelijk. Dit bestaat uit een opfriscursus MRM, de PVT
en periodiek overleg over Loods Gerelateerde Zaken (LGZ) (vergelijkbaar met het Maritiem
Overleg in de regio Scheldemonden).
Het regionale deel zal ingevuld worden door het RLc-bestuur waarin onderwerpen (in de vorm
van workshops, opfriscursussen, simulatietrainingen en seminars) een lokaal karakter zullen
dragen.
Op middellange termijn zal de invulling van het programma wellicht aangepast worden vanuit het
werkveld/de behoefte van de registerloodsen.
Op lange termijn zal mogelijk een flexibeler programma kunnen ontstaan waaruit de individuele
registerloods zijn eigen educatieprogramma zou kunnen samenstellen.

4.7 Minor pilotage HZ en ondersteuning van MBO-onderwijsinstellingen
Om nieuw talent te scouten én te interesseren voor het beroep van loods, haalt het RLc-bestuur
de banden met (regionale) onderwijsinstellingen verder aan. Voor hbo-ers zijn er al sinds enige
tijd mogelijkheden om een specifieke minor pilotage te volgen, deel te nemen aan simulaties of
een dagje mee te varen.
Het RLc-bestuur wil voor de middellange termijn het vak van loods ook bij mbo-ers onder de
aandacht (blijven) brengen en zo de doorstroom naar het hbo stimuleren. In 2018 hebben
hiervoor verkennende gesprekken plaatsgevonden met Scalda, een van de mbo-instellingen in
Zeeland; deze gesprekken zullen worden gecontinueerd. Het beleid van het RLc-bestuur zal er
op gericht zijn om door actief ondersteuning te leveren en te faciliteren aan genoemde (regionale)
zeevaartopleidingen reeds in een vroeg stadium studenten te enthousiasmeren voor het
loodsenberoep. Het significant aantal sollicitanten in de huidige selectieprocedure die eerder
deel hebben genomen aan voornoemde minor rechtvaardigt ons inziens deze beleidskeuze.
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5. Bevorderen behoorlijke beroepsuitoefening
5.1 Veiligheid
Vanuit zijn publiekrechtelijke taak ziet het RLc-bestuur toe op een goede beroepsuitoefening.
Hieronder verstaat het RLc-bestuur SM ook een veilige beroepsuitoefening waarbij ze zich actief
op diverse podia en werkgroepen toont en is de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden
ISPO gecertificeerd.
Het beleid van het RLc-bestuur is erop gericht dat de loods zijn taak als zelfstandig
beroepsuitoefenaar te allen tijde zo veilig mogelijk kan uitvoeren en ondersteunt de loods daar
waar het kan. Voorbeelden hiervan zijn deelname in werk- en overleggroepen als Swath
commissie, Commissie Nautische Veiligheid Scheldemonden (CNVS), Centraal overleg Pilot
Steenbank (COPS) en het Gemeenschappelijk Overleg Managers Operaties (GOMO). Tevens
is er de mogelijkheid tot het instellen van een LoodsTechnische Commissie (LTC); voorbeeld
hiervan is de commissie ingesteld naar aanleiding van het jol incident op de Westpost in
december 2018. Veiligheid gerelateerde onderwerpen komen ook aan bod in het regionale deel
van de permanente educatie (LPER).

5.2 ICT-Strategie RLc bestuur
5.2.a IT-Strategie regio Scheldemonden en de Loodswezen IT-Strategie
Nu en in de toekomst investeert de Regio Scheldemonden in moderne, gebruiksvriendelijke en
veilige ICT-systemen en acteert in diverse gremia ter bevordering van datadeling in het belang
van optimalisatie van de ketenwerking in het Scheldegebied. De ICT-strategie van het RLcbestuur is hiermee onderdeel van de Loodswezen brede IT-strategie. De Loodswezen brede ITstrategie gaat uit van een regionale benadering van IT-ondersteuning waarbij landelijk, zoveel
als redelijkerwijs mogelijk, vanuit een gedeelde IT-omgeving wordt gewerkt.

5.2.b Archivering en datamanagement
Het bewaren van documenten (archivering) cf. de regelgeving van de Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijkheid van het Rlc-bestuur welke wordt
gefaciliteerd door NLBV. Dit laatste is een punt van aandacht voor het RLc-bestuur voor de
komende korte en middellange termijn.

5.2.c Datadeling in de nautische keten
Bij het scheepvaartverkeer van en naar de havens in het Scheldegebied zijn veel actoren
betrokken, zoals de overheden, havens, loodsdiensten, sleepdiensten, scheepsagenten,
rederijen en terminals.
Het Haven Neutraal Platform (HNP), opgericht in 2019 en waarin ook de Regionale
Loodsencorporatie Scheldemonden is vertegenwoordigd, heeft tot doel om de nautische keten
in het Scheldegebied verder te optimaliseren; zij heeft daartoe drie strategische doelstellingen
geformuleerd:
•

Het realiseren van connecties tussen bestaande digitale systemen en verbeteren van
bestaande koppelingen;

•

Het toegankelijk maken van gedeelde data van HNP-partners met relevante externe
partijen binnen een wettelijk kader:

•

Het proactief inspelen op intenties en kansen buiten het HNP om latere connecties met
het HNP mogelijk te maken.
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Het HNP zal de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling rondom
datadeling. Het RLc-bestuur n zal dit proces nauwlettend volgen en actief deelnemen met oog
op het belang van datadeling ter versterking van de nautische keten in het algemeen en de positie
daarin van het loodswezen in het bijzonder.

5.2.d LIS
Het LIS is het regionale planning- en inzetsysteem (t.b.v. direct productieve loodstaken en
indirect productieve loodstaken, zoals het volgen van opleidingen) en wordt mede gebruikt ten
behoeve van de loodsgeldfacturatie, de postregistratie, logistiek, de kennisbank en change
management. Het LIS is door middel van het Central Broker Systeem gekoppeld met de ITsystemen van de meeste ketenpartners binnen het Scheldegebied en is daardoor een essentieel
onderdeel van de nautische keten.
Door deel te nemen aan het HNP als één van de primaire actoren, optimaliseren wij bestaande
koppelingen en realiseren we nieuwe datadeling met relevante externe partijen. Door proactief
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen kunnen we data uitwisselen met derde partijen
waardoor we tevens de voor onze dienstverlening relevante data beschikbaar kunnen stellen
aan de loodsen.
Wij blijven dan ook de komende jaren vanuit de bedrijfsorganisatie verder ontwikkelen en
investeren in een bewezen en goed presterend plannings- en inzetsysteem. Een goede relatie
met onze betrokken, deskundige en wendbare software ontwikkelaar Tauris en met onze
collega's van de Vlaamse loodsdienst (beiden mede-eigenaar van het LIS) is hierbij essentieel
om onze centrale rol in de ketenwerking te versterken.
Met de voortdurend ontwikkelende LIS-applicatie, LIS-website en LIS-app gaan de loodsen en
het ondersteunend personeel op pad met één geïntegreerd systeem, waarin het primaire proces
van loodsbestelling tot en met facturering van het loodsgeld verzorgd en ondersteund wordt.

5.3 Kennisbank en overige informatievoorziening
Een van de middelen om de registerloods van actuele (nautisch relevante) informatie te voorzien
is de Kennisbank. De kennisbankfunctie is geïntegreerd in het Loodswezen Informatie Systeem
(LIS). Het LIS voorziet in een offline en online functionaliteit van voornoemde kennisbank welke
door de registerloods in zijn dagelijkse uitvoering van zijn beroep kan worden geraadpleegd. Het
RLc-bestuur ziet door middel van het voorzien in deze kennisbank-functionaliteit de borging van
een van haar primaire taken, namelijk de bevordering van de behoorlijke beroepsuitoefening.
Hiervoor zijn de navolgende uitgangspunten essentieel:
➢ Betrokkenheid van een registerloods en registerloods-bestuurslid als poortwachters van de
kennisbank die de inhoud en samenstelling ervan bepalen en bewaken;
➢ Ondersteuning vanuit NLBV in de vorm van beheer en administratieve ondersteuning van de
kennisbankfunctie en
➢ Beschikbaarheid van het systeem zoveel mogelijk faciliteren door te voorzien in een online
en offline functie.
Korte termijn:
Het faciliteren van een keuzemogelijkheid ten aanzien van welke relevante informatie de
registerloods gepresenteerd wil zien (persoonlijke werkomgeving / ’favorietenfunctie’ etc.). Het
onderzoeken van de mogelijkheid tot het integreren van bepaalde, tijdgebonden informatie met
de agendafunctie van verstrekte ICT-middelen. En het transformeren van de huidige E-pub
bestanden naar pdf uit oogpunt van efficiency en datacapaciteit.
Middellange termijn:
Het onderzoeken en indien mogelijk realiseren van een kennisbank-functionaliteit binnen het
nieuw te ontwikkelen Qastor.
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Lange termijn:
Het realiseren van een bestendige kennisbankfunctie die de registerloods zoveel als mogelijk
ondersteunt in zijn beroepsuitoefening met gebruikmaking van moderne ICT middelen.

5.4 Navigatie Ondersteunende Middelen (NOM)
Voor SNMS (Schelde Navigatie Marginale Schepen) wordt al geruime tijd Qastor gebruikt; met
grote input vanuit de regio Scheldemonden wordt, samen met de andere regio's, onze Vlaamse
collega's en software ontwikkelaar QPS, gewerkt aan een intuïtief en toekomstbestendig Qastor
Next Systeem. Qastor Next zal onze beroepsgroep niet alleen beter gaan ondersteunen bij de
navigatie en een nog beter overzicht van het verkeersbeeld gaan geven, maar zal ook het
centrale platform worden waarin alle voor de loodsreis noodzakelijke informatie beschikbaar
komt.
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6. Benoemingsprocedure en maximale termijnen
6.1 De bestaande procedure en de voorgenomen aanpassing ervan
In de RLc-bestuursvergadering op 13 april 2012 is de Procedure vacatures Scheldemonden
vastgesteld. Hierin is beschreven op welke wijze het RLc-bestuur omgaat met de vacaturestelling
voor (neven)functies, de wijze waarop benoeming plaatsvindt (de selectiecriteria) en de wijze
waarop benoemingen worden bekendgemaakt.
Het RLc-bestuur is voornemens om de procedure aan te passen door op te nemen dat bij een
vacaturestelling een termijn voor uitvoering van de (neven)functie zal worden opgenomen. In de
volgende paragrafen zal dit nader worden toegelicht voor de functies waarvan de benoeming
behoort tot de bevoegdheid van het RLc-bestuur.

6.2 Maximale termijn voor uitvoering van de functie instructeur
Het RLc-bestuur is van mening dat er een (maximale) termijn gesteld moet worden aan het
instructeurschap. Naast het instructeurschap in het kader van de OTR:MMP kennen we diverse
andere (regionale) instructeur-functies. Het is uit het oogpunt van harmonisatie naar de mening
van het RLc-bestuur alleszins te billijken dat de regionale instructeur-functies qua looptijd op
dezelfde manier worden vervuld als die bij de OTR:MMP. Praktisch gezien komt het
beleidsvoornemen van het RLc-bestuur er dan ook op neer dat een instructeur voor een periode
van vier jaar wordt benoemd door het RLc-bestuur. Deze periode kan daarna (met wederzijdse
overeenstemming) met nog eens vier jaar worden verlengd. In de regel is dit vanuit het oogpunt
van continuïteit wenselijk. Hiermee is een instructeur-functie in principe beperkt met een
maximale termijn van acht jaar. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van
geschikte opvolging, behoudt het RLc-bestuur zich het recht voor om van bovenstaande regel af
te wijken.

6.3 Maximale termijn voor uitvoering van overige neventaken
Ook ten aanzien van overige benoemde neventaken streeft het RLc-bestuur naar een maximale
termijn voor uitvoering van die neventaken. Reden hiervoor is het bevorderen van een bepaalde
doorstroom in nevenfuncties, waardoor zoveel mogelijk collega’s in de gelegenheid worden
gesteld om een bepaalde nevenfunctie te kunnen vervullen. Beleidscontinuïteit en -zekerheid
dienen daarbij uiteraard niet uit het oog te worden verloren.
In het verleden is een beroep gedaan op enkele collega’s om zich specifiek beschikbaar te stellen
voor een nevenfunctie (zie paragraaf 4.3 Loodsdienstleiders). De bereidwilligheid die zij destijds
hebben getoond mag voor hen nu geen negatieve effecten hebben en daarom zal voor hen een
overgangsregeling worden gehanteerd.
De beoogde maximale termijn voor de uitvoering van overige neventaken zal derhalve in eerste
instantie worden toegepast op nieuw te benoemen functionarissen.
Voor het beleid op de korte/middellange termijn zal het RLc-bestuur steeds met afzonderlijke
initiatieven komen ten aanzien bepaalde functies en de daarbij behorende specifieke
benoemingstermijn.
Hierbij zal overigens bij gelijke geschiktheid een fulltime varende loods de voorkeur krijgen boven
een parttimer; dit uit het oogpunt van continuïteit bij de uitvoering van de neventaak. Tevens zal
getracht worden een opeenstapeling van IPL-taken te voorkomen teneinde zo veel mogelijk
collega’s in de gelegenheid te stellen naast hun primaire taak als loods ook een neventaak te
kunnen vervullen.
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7. International Standard for Maritime Pilot Organizations
(ISPO)
In februari 2019 is er een externe ISPO-audit uitgevoerd waarbij de RLc Scheldemonden zonder
observaties of bemerkingen een nieuw vijfjarig ISPO-certificaat heeft ontvangen. Het ISPOhandboek staat onder constante evaluatie door en bewaking van een RLc-bestuurslid en wordt
- daar waar nodig - in nauwe samenwerking met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van NLBV
van aanpassingen voorzien. ISPO vormt als kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke
waarborg voor de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep.
Het middellange termijnbeleid van het RLc-bestuur is om te bezien of ISPO ook een rol kan
krijgen bij de wens van de toezichthouder (I&W) om kwaliteitseisen in de wet te borgen.
Voornoemde wens maakt deel uit van het huidige wetsherzieningstraject Loodsenwet als gevolg
van de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen.
Afgelopen jaar werd de ISPO-conferentie gehost door de Brisbane Marine Pilots, één van de drie
Australische leden van de International User Group (IUG). Hier kwam duidelijk naar voren dat
riskmanagement een steeds prominentere rol begint te spelen in de ISPO- en ISO-procedures.
Op dit moment wordt ook door het RLc-bestuur het risicomanagement in onze regio
vormgegeven. Zie paragraaf 8.2 Risicomanagement.
In September 2019 organiseert La Corporación de Prácticos del Puerto de Palma te Mallorca de
ISPO conferentie. Hierdoor hoopt de IUG het Spaanstalige gebied van de wereld beter te kunnen
bereiken. Om dit doel te bereiken is de ISPO-code inmiddels tevens in een Spaanse versie
beschikbaar. Inmiddels hebben de Deense en Groenlandse loodsen serieuze interesse getoond
en wordt de ISPO-code zo langzaamaan dé code voor loodsenorganisaties. Volgend jaar neemt
Cork Pilots de honneurs waar voor de dan alweer 8ste jaarlijkse conferentie.
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8. Normenkader Financieel Beheer
8.1 Publieke verslaglegging (regionale inbreng in publiek jaarverslag)
In 2014 is het Kabinet begonnen aan de implementatie van een Gemeenschappelijk
Normenkader Financieel Beheer en kaderstelling voor extern financieel toezicht voor instellingen
die een (semi) publiek belang dienen. Sinds juni 2015 is de NLc in gesprek geweest met het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W; destijds nog Infrastructuur & Milieu) met als doel
te toetsen in hoeverre het Loodswezen moet voldoen aan dit normenkader en te bepalen - indien
er afwijkingen geconstateerd worden - of er maatregelen getroffen dienen te worden. In
voorkomende gevallen bestaat overigens de mogelijkheid af te wijken van het kader indien een
goede onderbouwing dit rechtvaardigt. Voor de zomer van 2018 zijn de gesprekken tussen de
NLc en het Ministerie afgerond en bij brief van 9 oktober 2018 is de NLc geïnformeerd door het
Ministerie welke afspraken er voor het Loodswezen voortvloeien uit het normenkader.
Een van de onderdelen betreft het opstellen van een Publiek jaarverslag: een jaarverslag dat
openbaar gemaakt dient te worden en betrekking dient te hebben op alle entiteiten van het
Loodswezen. Ook het RLc-bestuur Scheldemonden zal derhalve input gaan leveren voor dit
Publiek jaarverslag aan de hand van diverse criteria die vanuit het normenkader worden gesteld.
Het jaarverslag zal voor het eerst over het boekjaar 2018 worden opgesteld, het zal (in ieder
geval) met de gebruikers betrokken bij de tariefconsultatie worden besproken en worden
toegezonden aan de Minister van I&W.

8.2 Risicomanagementsysteem
Vanuit het Normenkader Financieel Beheer is vanuit alle entiteiten van het Loodswezen een
risico-inventarisatie opgesteld in 2018. Daarbij ging het met name om risico’s die de continuïteit
van de entiteit in gevaar zouden kunnen brengen. In opdracht van het RLc-bestuur is in 2018
een inventarisatie van de regionale risico’s opgesteld. Daarna heeft het bestuur van de RLc
Scheldemonden, het MT-Scheldemonden en NLBV (regio) binnen de organisatie (en ieder
afzonderlijk) de risico’s geïdentificeerd en beheersmaatregelen geïnventariseerd. In december
2018 heeft het RLc-bestuur samen met het MT-Scheldemonden en NLBV (regio) deze risico’s
vervolgens op kans en impact beoordeeld. Met medewerking van Deloitte Advisory zijn door het
bestuur alle risico’s gerangschikt. De risico’s die daarbij de ‘hoogste score’ behaalden (de
zogenoemde key-risico’s) zijn in onderstaande tabel opgenomen:

De komende tijd dienen binnen het RLc-bestuur nog afspraken gemaakt te worden, over de
taakverdeling, over beheersingsmaatregelen en/of de te volgen strategie en welke aandacht we
besteden aan de risico’s waaraan we minder prioriteit hebben toegekend. Het risicobeheer (o.a.
het beheer van het risicoregister) zal worden uitgevoerd door de regiocontroller. Zie hiervoor de
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8.2.a Risicomanagementsysteem (Update 2020)
In navolging van de inventarisatie in 2018 is in 2020, in opdracht van het RLc-bestuur, een
inventarisatie van de regionale risico’s opgesteld. Daarna hebben het bestuur van
de RLc Scheldemonden, het MT-Scheldemonden/NLBV (regio) binnen de organisatie de risico’s
geïdentificeerd en beheersmaatregelen geïnventariseerd. Eind september 2020 heeft het RLcbestuur samen met het MT-Scheldemonden/NLBV (regio) deze risico’s vervolgens op kans en
impact beoordeeld. Vervolgens zijn door het bestuur alle risico’s gerangschikt. De risico’s die
daarbij de ‘hoogste score’ behaalden (de zogenoemde key-risico’s) zijn in onderstaande tabel
opgenomen:
Risico

Gekoppeld aan
Beleidsplan Bestuur
RLc 2019-2022

Omschrijving

Beheersmaatregelen

Onvoldoende kennis van
en inzicht in het
loodsenberoep bij
externe stakeholders

Code Goed Bestuur
(hoofdstuk 9)

Het risico dat er bij
externe stakeholders,
zoals o.a. het Ministerie
van IenW, ACM en de
sector, onvoldoende
inhoudelijke kennis van
en inzicht in het
loodsenberoep bestaat
en als gevolg hiervan door de politiek onrealistische
beslissingen (bv.
wetswijzigingen)
genomen worden,
waardoor Nederlands
Loodswezen niet (tijdig)
kan anticiperen op
mogelijke
negatieve/positieve
ontwikkelingen.

Voeren van een actieve dialoog met
beleidsmakers en bestuurders op zowel
(inter)nationaal niveau als op regionaal
niveau gericht op beïnvloeding van
besluitvormingsprocessen door het
verstrekken van informatie en het
beargumenteren van standpunten..

Het risico dat als gevolg
van een pandemie
langdurige, negatieve
effecten ontstaan voor
de loodsdienstverlening,
zowel op operationeel.
logistiek als financieel
gebied.

Voeren van overleg met DAB Loodswezen

Uitbraak pandemie (niet
onderkend bij
inventarisatie in 2018)

Nee

Deelnemen aan diverse (regionale,
grensoverschrijdende) overlegorganen ten
aanzien van beleidsvorming. SOLOS5-PC
overleg; SDV-SOLOS overleg; Pre-PC
overleg, Business Advisory Board NSP.

Voeren van overleg met andere regio’s van
Nederlands Loodswezen (bv. Coronacrisisteam Loodswezen)
Het deelnemen in een (evt ad hoc ingesteld)
regio breed platform ten aanzien van de
borging van de nautische keten. Bijv Task
Force Nautische keten ism alle ketenpartners
en de GNA/PC
Vergaderreglementen aanpassen teneinde
het houden van digitale vergaderingen in
crisisomstandigheden mogelijk te maken in
het belang van de continuïteit van de
bedrijfsvoering.

5

SOLOS: Samenwerkend Overleg Loodsdiensten Scheldemonden.
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Risico

Beleidsplan Bestuur
RLc 2019-2022

Omschrijving

Beheersmaatregelen

Onvoldoende
betrokkenheid loodsen
bij (eigen) organisatie

Benoemingsprocedure
en maximale termijnen
(hoofdstuk 6)

Het risico dat de betrokkenheid
van registerloodsen bij hun eigen
organisatie (in brede zin) niet meer
voldoende aanwezig is, zowel de
betrokkenheid als corporatielid als
die van vennoot . Opkomst én
inbreng (indienen van voorstellen
en moties en het stellen van
vragen) bij regionale en landelijke
vergaderingen blijft achter. Ook de
interesse voor nevenfuncties
neemt af (mentoren, instructeurs,
loodsdienstleider etc.). Hierdoor
komt de continuïteit van de
organisatie in het geding.

Zonder voldoende quorum
kan de vergadering niet
doorgaan en kunnen geen
besluiten of documenten
(beleid/jaarrekeningen etc.)
worden vastgesteld door de
leden.

Code Goed Bestuur
(hoofdstuk 9)

Actief beleid ten aanzien van
doorstroom in nevenfuncties
door het benoemen van o.a.
maximale termijnen.
Hierdoor wordt het vervullen
van een nevenfunctie gezien
als een voorwaarde naast de
primaire taak van het
loodsen van schepen.
Houden van rondetafelgesprekken met
corporatieleden (2x gedaan
in 2019 en voortzetting in
2020).

Onvoldoende
toegankelijkheid havens

Code Goed Bestuur
(hoofdstuk 9)

Het risico dat de haven(s)
onvoldoende toegankelijk is (zijn)
(bijv. door extreme
weersomstandigheden, sluizen
onvoldoende/niet functioneren,
geen beschikbaarheid
verkeersleiders, schip gestrand),
waardoor efficiënte en effectieve
inzet van loodsen niet mogelijk is.

Deelname in diverse
overleggen/werkgroepen,
zoals GVM Antwerpen en
GVM NSP en crisisprotocol
GNA.

Onvoldoende aanwas
nieuwe loodsen

Formatie (hoofdstuk 3)

Het risico dat er onvoldoende
aanwas van geschikte loodsen is,
waardoor de dienstverlening met te
weinig loodsen moet worden
uitgevoerd en zodoende wettelijke
levertijden niet meer behaald
worden.

-Beleidsplan t.a.v. instroom
en werving van nieuwe
kandidaat registerloodsen
met kort-midden en lange
termijn te realiseren doelen
waaronder het onderzoek
naar methodiek
opleidingstraject Duitse
loodsen;
-Inschakelen van externen
voor wervingscampagne
en actief promotiebeleid
(deelname beurzen, social
media, HBO traject Minor
Pilotage etc..) en
samenwerkingsplatforms in
de maritieme wereld.

Opleidingen en
trainingen (hoofdstuk
4)
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Binnen het RLc-bestuur worden afspraken gemaakt over de taakverdeling, over
beheersingsmaatregelen en/of de te volgen strategie en welke aandacht we besteden aan de
risico’s waaraan wij minder prioriteit hebben toegekend.
De uiteindelijke implementatie van het risicomanagementsysteem gaat enkele jaren in beslag
nemen en wordt jaarlijks verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
Basis voor dit risicomanagementsysteem in onze regio vormt een regionaal risicoregister met
hierin opgenomen de geïnventariseerde risico’s en beheersmaatregelen van resp. het RLcbestuur, de LAS en NLBV regio Scheldemonden. De regiocontroller beheert dit register en wordt
hierin ondersteund door de afdeling Audit en Risk van NLBV. Het RLc-bestuur ziet er op toe dat
dit register regelmatig (jaarlijks) wordt geëvalueerd door de genoemde regionale entiteiten.
Bij de vergelijking tussen de uitkomsten in 2020 en 2018 valt op dat in 2018 de risico’s
‘afhankelijkheid ketenpartners’ en ‘afhankelijkheid ICT-leverancier’ “hoger” scoorden. Voor
eerstgenoemde was dit als volgt omschreven: het risico dat andere (nautische) ketenpartners
onvoldoende/niet functioneren, waardoor efficiënte en effectieve inzet van loodsen niet mogelijk
is. Door de deelname aan Haven Neutraal Platform (HNP), met partners North Sea Port, Port
of Antwerp, Zeebrugge, Oostende, MDK, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Vlaamse Waterweg
wordt dit risico kleiner geacht dan in 2018. Tevens door intensivering van deelname aan overleg
Geïntegreerd Verkeersmanagement Antwerpen (GVM), North Sea Port, Sleepdienstoverleg,
Ketenwerking KGT, werkgroep ketenincidenten wordt dit risico beter beheerst.
Voor het tweede risico uit 2018, namelijk dat Nederlands Loodswezen te afhankelijk is
van Tauris (mede-eigenaar
LIS)
zijn
in
de
periode
2018-2020
een
aantal
stappen gemaakt. De organisatiestructuur van Tauris BVBA is gewijzigd, waar voorheen
enkel de oprichter en diens echtgenote de enige aandeelhouders waren, zijn nu een drietal
werknemers aandeelhouder geworden van het bedrijf. Deze vier aandeelhouders houden
wekelijks een MT-vergadering waarbij ze het voortbestaan van Tauris BVBA in het oog
houden. Een aantal gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar hebben bewezen dat bij
het verminderd beschikbaar zijn van de oprichter deze mede eigenaren de kar hebben
getrokken.

8.3 Risicobeheer (incl. rol RLc-bestuur en regiocontroller)
In 2018 hebben de verschillende entiteiten waaronder het bestuur van de RLc Scheldemonden,
het MT-Scheldemonden en NLBV (regio) binnen de organisatie ieder afzonderlijk de (key) risico’s
benoemd en beheersmaatregelen geïnventariseerd onder meer ten behoeve van de opstelling
van de meerjarenbegroting en het in 2020 af te geven ‘in control statement’ (zie paragraaf 8.4).
De leden van de Algemene raad en de directeur van NLBV hebben vervolgens in
gezamenlijkheid op basis van deze resultaten per entiteit, de gedeelde keyrisico’s voor het
Nederlands Loodswezen bepaald en de daarbij behorende risicostrategie. De uiteindelijke
implementatie van het risicomanagementsysteem gaat enkele jaren in beslag nemen en wordt
jaarlijks verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
Basis voor dit risicomanagementsysteem in onze regio vormt een regionaal risicoregister met
hierin opgenomen de geïnventariseerde risico’s en beheersmaatregelen van resp. het RLcbestuur, de LAS en NLBV regio Scheldemonden. De regiocontroller beheert dit register en wordt
hierin ondersteund door de afdeling Audit en Risk van NLBV. Het RLc-bestuur ziet er op toe dat
dit register regelmatig (jaarlijks) wordt geëvalueerd (door de genoemde regionale entiteiten).

8.4 Het ‘in control statement’
Onderdeel van het Publiek jaarverslag en uitvloeisel van het Normenkader Financieel Beheer
vormt het zgn. ‘in control statement’ van de verantwoordelijke bestuurders van de beroeps- en
bedrijfsorganisatie van het Loodswezen. Deze schriftelijke en ondertekende verklaring moet
zowel ingaan op de financiële, als de operationele processen. Het eerste ‘in control statement’
zal worden afgegeven in 2020 ten behoeve van het Publiek jaarverslag 2019. De kern van het
‘in control statement’ is:
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‘het afleggen van verantwoording door de bestuurders over de blijvende werking van
de beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het wegnemen of reduceren van de
gevolgen van (key) risico’s ten aanzien van de belangrijkste doelstellingen van
organisatie.’
Uitgangspunt is dat het risicomanagement en het beheersen van de risico’s een
verantwoordelijkheid is van de bestuurders van de diverse (regionale) entiteiten binnen het
loodswezen als geheel. In 2019 zal worden aanvangen met het formuleren van een ‘in control
statement’ voor de regionale loodsencorporaties die als basis zal dienen voor de ‘in control
statements’ van de overige entiteiten.
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9. Code Goed Bestuur
9.1 Algemeen
In 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de opstelling van een Code Goed Bestuur voor
de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden, aangezien het bestuur waarde hecht aan een
goede governance van haar organisatie. Bij de opstelling van deze Code heeft de ‘Code Goed
Bestuur Publieke Dienstverleners 2015’ van de Handvestgroep Publiek verantwoorden (HPV)
model gestaan. Ten tijde van publicatie van deze code in 2015 bestond de werkgroep uit 12
aangesloten organisaties waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatsbosbeheer, het
Kadaster, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA).
Op 14 februari 2018 heeft de RLc-ledenvergadering de Code Goed Bestuur Regionale
Loodsencorporatie Scheldemonden vastgesteld. De implementatie van het daarbij behorende
actieprogramma is echter in 2018 nog niet gestart. De voornaamste reden hiervoor was de grote
hoeveelheid tijd en aandacht die in 2018 is geïnvesteerd in werkzaamheden die voortvloeiden
uit de implementatie van het Normenkader Financieel Beheer. Dit Loodswezen-brede project
heeft overigens diverse raakvlakken met acties die voortvloeien uit de vastgestelde Code Goed
Bestuur RLc Scheldemonden.

9.2 Nevenfunctieregister
Ter uitvoering van actiepunt 3.8 van het actieprogramma zal op korte termijn een aanpassing
plaatsvinden van de corporate website van het Loodswezen, regio Scheldemonden. Daar zal
niet alleen de vastgestelde code worden gepubliceerd, maar zal tevens een uitbreiding
plaatsvinden van de informatie over de RLc-bestuursleden (nevenfuncties, vergoedingen,
rooster van aftreden etc.). Op deze wijze wordt direct invulling gegeven aan het inrichten van het
zgn. ‘nevenfunctieregister’ van de RLc-bestuursleden.

9.3 Dialoog met de stakeholders in de regio
Onder punt 2.1 van het actieprogramma is opgenomen dat bijeenkomsten georganiseerd zullen
worden waarvoor representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en
havenbedrijf in de regio worden uitgenodigd teneinde de loodsdienstverlening in algemene zin
te evalueren.
Dit punt heeft een direct raakvlak met een actiepunt dat voortvloeit uit de implementatie van het
Normenkader Financieel Beheer. Momenteel vindt de uitwerking hiervan op landelijk niveau
plaats en afhankelijk daarvan zal vervolgens (op middellange termijn) de uitwerking van actiepunt
2.1 plaatsvinden in de regio Scheldemonden.

9.4 Rondetafelgesprekken
Eveneens onder punt 2.1. van het actieprogramma uit de Code is opgenomen: de organisatie
van periodieke, kleinschalige bijeenkomsten met registerloodsen over de wijze waarop de
(publiekrechtelijke) dienstverlening wordt ervaren en welke verbeterpunten er mogelijk zijn.
Om de dialoog te onderhouden tussen bestuur en de leden van de corporatie is het hebben van
een platform hiervoor onontbeerlijk. Naast de reguliere regionale vergaderingen zijn er binnen
de regio geplande overleggen (Maritiem Overleg) en ad hoc ingeplande informatiesessies. Het
bestuur onderkent dat het voeren van de dialoog met de leden van de corporatie in een kleinere
en informelere sessie kan bijdragen aan het verbeteren en zo nodig bijstellen van beleid middels
de terugkoppeling uit voornoemde sessies in het RLc-bestuur. Een en ander uiteraard met
consultatie van de RLc-ledenvergadering. Het RLc-bestuur is dan ook voornemens om op korte
termijn een aanvang te maken met zgn. ‘rondetafelgesprekken’. Hierbij worden middels een
jaarlijks aantal geplande sessies in een informele setting gesprekken gevoerd met steeds een
wisselende groep collega’s.
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9.5 Professionele ontwikkeling
De actiepunten 3.6 en 4.3 uit de Code hebben betrekking op de professionele ontwikkeling van
registerloodsen bij de uitoefening van hun beroep en de professionele ontwikkeling van die
registerloodsen die een bestuursfunctie vervullen in de organisatie. Voor wat betreft de
uitwerking daarvan volstaan wij op deze plaats naar een verwijzing naar hetgeen geschreven is
in dit beleidsplan over opleidingen en in het bijzonder de permanente educatie in de regio (zie
paragraaf 4.6).

9.6 Regionale klachtenregeling
Op middellange termijn zal ter uitvoering van actiepunt 3.12 van de Code een extern gerichte
klachtenregeling worden opgesteld. Momenteel worden uiteraard ook reeds klachten ontvangen
en afgewikkeld door (veelal) de Manager Operaties, echter een duidelijk omschreven procedure
voor het indienen en afwikkelen van klachten is nog niet aanwezig en zal worden opgesteld.
De resterende actiepunten uit de Code zullen op middellange termijn ter hand worden genomen
in nauw overleg met de Algemene raad van de NLc (bijv. de rol van de accountant tijdens de
regionale ledenvergadering en lidmaatschap van de HPV).
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10. Samenwerkende Loodsdiensten Scheldemonden
10.1 SOLOS
Op het operationele vlak zijn we continu in overleg met de Vlaamse loodsdienst (DABL) om te
bezien waar een betere en intensievere samenwerking kan leiden tot operationele winst. Vanuit
de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest wordt daarom voorzien in het
platform Samenwerkend Overleg Loodsdiensten Scheldemonden (SOLOS). Dit overlegplatform
heeft als belangrijkste doel de operationele en bijbehorende financiële samenwerking in goede
banen te leiden.
Dossiers die ten tijde van het schrijven van dit document op het SOLOS actueel zijn, zijn de
bijspring regeling, de Zeebruggeregeling en het Haven Neutraal Platform (HNP). Voorts spelen
de beide loodsdiensten een pro-actieve rol bij diverse overleggen, zoals bijvoorbeeld in de
Werkgroep geïntegreerd verkeersmanagement Antwerpen. Er wordt hard gewerkt om op korte
termijn eenzelfde werkgroep voor North Sea Port (NSP) in te gaan richten waarbij, naast beide
loodsdiensten, ook de verschillende ketenpartners vertegenwoordigd zullen zijn. Basis voor een
goede ketenwerking is een goede, open data-uitwisseling tussen de ketenpartners. In 2019 is
een doorstart van het zogenaamde HNP in een voorbereidende fase beland. Het bestuur hecht
grote waarde aan het participeren van onze regio in dit platform met het oog op de
voortschrijdende digitalisering van de nautische logistieke keten. Hierbij is het bekleden van een
strategische/beleidsmatige positie door het Loodswezen regio Scheldemonden een van onze
speerpunten binnen het project.
Het SOLOS fungeert daarnaast - zoals aangegeven - ook als officieel overlegplatform tussen de
beide loodsdiensten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest.
In het SOLOS wordt het proces rondom de tariefmutatie voor de Scheldevaart en de daaruit
voortvloeiende financiële bijpassing door het Vlaamse Gewest nauwlettend bewaakt en
voorbereid. Het bestuur hecht zeer grote waarde aan een goede verstandhouding met en een
gelijkwaardige positie ten aanzien van de Vlaamse loodsdienst om dit overleg constructief te
kunnen voeren. Daarnaast is het van groot belang om als beide loodsdiensten ook ten aanzien
van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer in onze regio gezamenlijk op te treden. Hiertoe is
een initiatief opgezet om in 2019 het overleg tussen enerzijds de beide loodsdiensten en
anderzijds de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (de PC) nieuw leven in
te blazen.

10.2 Samenwerkingsovereenkomst RLc Scheldemonden-Vlaamse Gewest
Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het
Loodswezen regio Scheldemonden in 2008 is de basis gelegd voor een verregaande
samenwerking binnen de Schelderegio. De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst die werd
ondertekend eind 2015 werkt nu enige jaren tot ieders tevredenheid en blijkt een solide
uitgangspunt voor de toekomst. Toch zijn er ontwikkelingen die onze aandacht zullen blijven
vergen.
Door de groei van de Scheldevaart, de automatische tariefindexatie sinds 1 augustus 2017 (op
basis van de Belgische consumptieprijsindex) en de schaalvergroting is ons exploitatietekort op
de Scheldevaart behoorlijk afgenomen. Hierdoor kon de bijpassing, het voorcalculatorische
bedrag dat wij nodig hebben om de Scheldevaart kostendekkend uit te kunnen voeren, dalen
sinds 2016. Voor 2019 is nog een bedrag van ca. € 2,3 miljoen vanuit het Vlaamse Gewest
benodigd (ter vergelijking: in 2016 bedroeg de bijpassing nog ruim € 5 miljoen).
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Onderstaand de gerealiseerde cijfers van de afgelopen jaren:

Uit de regel ‘Resultaat Scheldevaart’ blijkt dat er, na bijpassing, jaarlijks slechts een relatief
gering resultaat resteert: dat is goed aangezien kostendekkendheid immers het uitgangspunt is.
Ons streven blijft dan ook om voor de nabije toekomst goede opbrengst- en kosteninschattingen
op te stellen, opdat we jaarlijks zo dicht mogelijk bij een resultaat voor de Scheldevaart van € 0
uitkomen.
Voor de middellange termijn zullen we een kostensimulatie opstellen om effecten van aantallen
scheepsreizen en bijv. grote investeringen in beloodsingsmiddelen te berekenen. Ons doel is om
vooraf nóg beter inzicht te verkrijgen in (toekomstige) effecten op de bijpassing alsmede op de
onderlinge kostenverrekening tussen beide loodsdiensten.
Bij het huidige kostenniveau en reizenniveau is een tariefmutatie voor de Scheldevaart van ca.
7% benodigd om de kostendekkend voor het Nederlands Loodswezen te realiseren (ter
vergelijking: in 2016 bedroeg dit percentage nog ca. 21%). Voor de Vlaamse loodsdienst gaat
het, als we haar kosten op bedrijfseconomische basis berekenen, om ca. 14% (exclusief
volumekorting) in 2019.
Op grond van het Vlaams Loodsgeldbesluit van juli 2016 zijn de afgelopen twee jaren overigens
telkens per 1 augustus tariefverhogingen van gemiddeld 1,8% doorgevoerd (de jaarlijkse
automatische indexatie).
Eén van de bepalingen binnen de Samenwerkingsovereenkomst stelt dat het inschatten van het
aantal scheepsreizen die vallen onder het Scheldereglement door een externe onafhankelijke
deskundige dient plaats te vinden. Dit wordt sinds 2016 verricht door Ecorys, die tevens in
opdracht van de NLc de raming verricht voor de Nederlandse wetschepen. Onderstaand is de
vergelijking gemaakt voor Scheldevaart (BE + NL):
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Mede gezien de goede uitkomsten heeft de SOLOS-werkgroep besloten Ecorys opnieuw aan te
stellen als partij voor de reizenraming 2020 en 2021.
Tot en met 2018 werd het Tariefmutatievoorstel Scheldevaart (alle opbrengsten- en
kostenramingen) geauditeerd door PwC België. Na een door DABL uitgezet bestek in mei 2018
(een wettelijke verplichting voor DABL) is Ernst & Young België aangesteld door het SOLOS als
Auditor. De opdracht voor het eerste jaar (Tariefmutatievoorstel 2019) is voor zowel DABL als
voor ons naar tevredenheid verlopen. Daarbij is ook een aanzienlijke kostenbesparing
gerealiseerd. Voor het Tariefmutatievoorstel 2020 is Ernst & Young opnieuw aangesteld. Onze
insteek is om, bij ongewijzigde omstandigheden, deze overeenkomst voort te zetten, maar dit is
uiteraard mede afhankelijk van de aanbestedingsbepalingen van de Vlaamse overheid.
Ten aanzien van de continuering en borging van de samenwerkingsovereenkomst is het
essentieel om het grote belang hiervan onder de aandacht van de Vlaamse politiek te brengen
en te houden. Na de federale verkiezingen van mei 2019 zal het RLc-bestuur daarom wederom
een actieve lobby voeren bij de nieuw te benoemen Vlaamse bestuurders (net als in 2014-2015),
teneinde de samenwerking van de beide loodsdiensten op de Schelde onder de aandacht te
brengen van de Vlaamse politiek en om daarmee de uitvoering van de huidige
samenwerkingsovereenkomst voor de langere termijn veilig te kunnen stellen.
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11. Loodsplicht nieuwe stijl (LNS) Scheldemonden
Met de landelijke invoering van LNS per 1 januari 2021 rest nog de implementatie en inbedding
van LNS in de Schelderegio. Hiertoe is door de Permanente Commissie (PC) de regionale
werkgroep LNS opnieuw ingesteld (vervolg van het eerdere traject uit 2016). De RLc
Scheldemonden heeft zitting in deze werkgroep middels deelname van de voorzitter en de
secretaris RLc . In deze werkgroep zijn verder de Vlaamse en Nederlandse PC secretarissen,
de verantwoordelijke regionale Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers van overheidswege,
Schelde VTS en het Vlaams Loodswezen vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging van de RLc
Scheldemonden neemt binnen de werkgroep een adviserende rol in. Vanuit het perspectief van
een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer voorziet het de diverse
beleidsmakers van feedback en adviezen op de voorgenomen wijzigingen van de loodsplicht in
de Schelde regio.
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