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Voorwoord 

Ter afsluiting van mijn master-na-masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen stel ik u 

graag mijn eindverhandeling voor. 

‘Het Loodswezen’, een onderwerp dat mij ten zeerste interesseert. Een lange tijd ging ik ervan 

uit dat ik in de voetsporen van mijn vader zou treden en naar de Zeevaartschool zou gaan, om 

later ook loods te kunnen worden. Op het moment dat ik moest beslissen of ik al dan niet deze 

weg zou inslaan heb ik echter het hazenpad gekozen. Bang voor het harde leven op zee en de 

nautisch technische vernuften van de studie, liet ik deze droom aan me voorbijgaan. 

Nu, een zestal jaar later, heb ik nog steeds spijt toch niet te hebben gekozen voor de woelige 

baren van de zee. Als politieke communicatiewetenschapper was ik dan ook zeer verheugd 

toen ik te horen kreeg dat ik mij mocht inschrijven aan de faculteit Toegepaste Economische 

Wetenschappen om de master-na-master in de Maritieme Wetenschappen kunnen te volgen.  

Deze eindverhandeling is als een kers op de taart en laat toe mijn loopbaan als student in 

schoonheid af te sluiten. Omdat ik dit nooit alleen had kunnen verwezenlijken, zou ik graag 

enkele mensen willen bedanken die me steeds zijn blijven steunen in dit, het mag gezegd, 

lange proces. 

In de eerste plaats zou ik graag mijn promotor, prof. Dr. Eddy Van de Voorde willen bedanken. 

Hij was de persoon die me dit interessante onderwerp aanreikte en in me is blijven geloven, 

tot het (bittere) einde.  

Daarnaast is een welgemeend bedankje op zijn plaats aan mijn ouders en zussen voor de 

onvoorwaardelijk steun. Mijn vader zou ik, via deze weg, in het bijzonder willen bedanken. Hij 

is te allen tijde een klankbord voor me geweest en is me steeds blijven aanmoedigen in wat ik 

deed.  

Speciale dank gaat ook uit naar Inge Raguet en Silke Janssens die me hielpen de esthetische 

tekortkomingen in mijn eindverhandeling weg te werken.  

Verder had ik ook graag de heren Sven Deridder & Alfons Debruyne, Tony Verresen, Jacques 

D’Havé & Rony Slabbinck, Michel Defer, Peter Goossens, Harry Speelmeijer, Christiaan De 
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Block en Xavier Van Engelen vermeld. Zij hebben met veel enthousiasme mijn vele vragen 

beantwoord, waarvoor dank.  

Tot slot wil ik mijn collega-studenten bedanken voor het bijzonder fijne jaar dat we samen 

hadden. 

Bedankt allemaal.      

Axelle Van Laethem 
Kruibeke 

10  januari 2014 
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Algemene Inleiding 

De technische bekwaamheid van de Vlaamse loodsen werd in het najaar van 2013 in de kijker 

gezet met de aanloop van de ULCS Mary Mearsk in de Antwerpse haven. Het containerschip 

behoort met een lengte van 399,23 meter, een breedte van 59 meter, en een hoogte van 73 

meter en een capaciteit van 18.350 TEU tot de Mearsk Triple E Klasse en is zo een van drie 

grootste containerschepen ter wereld. Door spanningen in de Rotterdamse haven besloot de 

grootste containerrederij ter wereld Mearsk Line de koers van het schip tijdens haar ‘maiden 

trip’ vanuit het Verre Oosten te wijzigen richting Antwerpen.  

Omdat de Schelde een uiterst moeilijk bevaarbare waterweg is, werd de nautisch technische 

bekwaamheid van het loodsteam met deze opdracht op de proef gesteld. Een sterke stroming, 

getijden, zandbanken, een nauwe vaargeul en drukke scheepstrafiek maakten van de rivier een 

heuse uitdaging voor de loodsen om het zeeschip, met een lengte van wel vier 

voetbalterreinen lang en een waarde van meer dan 190 miljoen dollar, op een veilige manier 

ter bestemming te brengen. Op 13 oktober 2013 werd het schip naar Antwerpen gedevieerd, 

en met succes. 

De kwaliteit van de loodsdienst in Vlaanderen en de vakbekwaamheid van de loodsen wordt 

hoog aangeschreven. Ten tijde van schaalvergroting en van een trend waarbij de 

bemanningsleden van zeeschepen steeds vaker incapabel lijken te zijn, is dit een grote troef 

voor de Vlaamse zeehavens. De kunde van de loodsen tilt de concurrentiekracht van de 

zeehavens, en dan vooral die van Antwerpen, naar een hoger niveau. 

Deze dienstverlening wordt georganiseerd door het Loodswezen, een Overheidsdienst met 

Afzonderlijk Beheer. De gemeenschap van 350 loodsen die instaat voor de navigatie van de 

zeeschepen is opgedeeld in 4 korpsen: de kustloodsen, de zeeloodsen, de kanaalloodsen en de 

rivierloodsen. Om een optimale service naar de klanten toe te kunnen garanderen worden de 

korpsen ondersteund door een uitgebreid middenkader, het management.  

Deze bedrijfsstructuur is er gekomen in 2001. Een lange tijd werd een privatisering 

geproclameerd, naar het voorbeeld van de verzelfstandiging van het Nederlands Loodswezen. 

Dit voorstel is, na jaren van overleg, onenigheid en getouwtrek, uiteindelijk toch geen realiteit 

geworden. Wel werd de kaart van interne verzelfstandiging getrokken, waarbij het 
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Loodswezen binnen het overheidskader met een gewaarborgde autonomie en een 

bedrijfseconomische boekhouding zijn opdracht dient uit te voeren. 

Het eens gelanceerde idee van privatisering lijkt wel een ‘evergreen’ te zijn. Telkens als de 

loodsen het nieuws halen met negatieve berichtgevingen, hetzij in verband met 

vakbondsacties, hetzij in verband met hun hoge lonen, speelt deze gedachte weer op.  

In deze eindverhandeling wordt nagegaan waar zich na al die jaren van hervorming nog 

problemen voordoen binnen de werking van het DAB Loodswezen, zodat steeds weer dat idee 

van privatiseren boven water komt drijven. Daarbij staat de vraag centraal of verdere 

verzelfstandiging of privatisering (nog steeds) wenselijk, haalbaar en/of opportuun is.  

In het eerste hoofdstuk wordt de werking van het Loodswezen toegelicht en worden de 

partners van de dienstverlening en hun samenwerkingsverband beschreven. In het tweede 

hoofdstuk wordt nagegaan hoe het Loodswezen zoals we het nu kennen tot stand is gekomen. 

Hier gaat een lange geschiedenis aan vooraf. Dit deel heeft tot doel een beeld te scheppen hoe 

het idee van privatisering is ontstaan en hoe hier in het verleden is mee omgegaan. 

Het derde hoofdstuk omvat het empirisch gedeelte van de thesis en bestaat uit twee delen. In 

het eerste deel wordt getracht de problemen in kaart te brengen waarmee het Loodswezen als 

overheidsdienst vandaag nog mee te kampen heeft. Om een uitgebalanceerde beeldvorming 

mogelijk te maken werden acht betrokken partijen aan een diepte interview onderworpen. In 

een tweede deel wordt dieper ingegaan op de vraag of een verdere verzelfstandiging van het 

Loodswezen zaligmakend zou zijn, zoals door zo velen wordt geopperd. Hierbij wordt 

nagegaan wat de mogelijke gevolgen van een privatisering zouden kunnen zijn voor de 

concurrentiekracht van de Vlaamse zeehavens.  

.



 
 3 

Hoofdstuk 1: Het Loodswezen 

1 DAB Loodswezen 

DAB Loodswezen is een Vlaamse overheidsdienst die bijdraagt tot een veilig en vlot 

scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. De loodsdienst is verantwoordelijk voor 

het loodsen en beloodsen van zeeschepen. Deze taak omvat zowel het ‘eigenlijke loodsen’ 

(LAB) en het ‘loodsen op afstand’ (LOA) als het ‘verstrekken van nautische adviezen en 

expertise’ (Agentschap MDK, 2011: p. 43). 

1.1 Dienst Afzonderlijk Beheer 

De Vlaamse overheidsinstelling werd in 2001 omgevormd tot een ‘Dienst met Afzonderlijk 

Beheer’ (DAB). Deze hervorming werd doorgevoerd om het Loodswezen uit te kunnen bouwen 

tot een zogenaamd performant, operationeel en autonoom overheidsbedrijf. Het uitgangspunt 

van deze beheersvorm is een transparante prijsvorming en kostenstructuur, een optimale en 

klantgerichte dienstverlening en een maximale samenwerking met andere overheidsdiensten 

en havenactoren (D’Havé, 2013). 

Het gaat hierbij nog steeds om een Vlaamse overheidsdienst, maar is als DAB budgettair 

geïsoleerd. Dit wil zeggen dat het Loodswezen een economische bedrijfsboekhouding 

hanteert, wat een duidelijk zicht op inkomsten en uitgaven mogelijk maakt (D’Havé, 2013). 

De organisatie rond de Vlaamse loodsdienst ligt juridisch vervat in het Loodsdecreet en het 

Scheldereglement. Het Loodsdecreet betreft de organisatie en de werking van de loodsdienst 

van het Vlaams Gewest (en de brevetten van havenloods en bootman). In het 

Scheldereglement liggen de bepalingen vervat rond de organisatie van het loodsen op de 

Scheldevaart (Loodsdecreet, 1999; Scheldereglement, 1995).  

1.2 Opdracht 

De kerntaak van een loodsdienst is het aanbieden van nautisch advies. DAB Loodswezen 

vervult deze taak als enige organisatie voor het Vlaams landsgedeelte (Vlaamse Loodswezen, 

s.d.a). 

 In de eerste plaats levert de loods nautisch advies aan de kapitein bij het navigeren en 

manoeuvreren van een schip in moeilijk te bevaren wateren. Dit gebeurt doorgaans aanboord 
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van het schip. Het Loodswezen voorziet loodsadvies voor zeeschepen van en naar de Vlaamse 

zeehavens, aanlegplaatsen op de Beneden-Zeeschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit geldt 

enkel voor schepen die door de geldende wetgeving hiertoe verplicht worden of voor schepen 

die hierom verzoeken. Indien omwille van slechte weersomstandigheden het onmogelijk is om 

een loods aan boord te brengen van een schip, wordt beroep gedaan op het loodsen op 

afstand. De loodsadviezen worden dan door een bevoegde loods vanaf de wal aan de schepen 

gecorrespondeerd (Vlaamse overheid, 2006: p.7). 

Daarnaast verleent DAB Loodswezen ook dagelijks nautisch advies voor andere maritieme 

activiteiten. Zo wordt de nautische expertise van het Loodswezen ingeroepen voor het 

baggeren en het onderhoud van de vaarwegen op zee en naar de Vlaamse havens, betonning 

en bebakening, haveninfrastructuurwerken, het leggen van onderzeese pijpleidingen en 

kabels, het doelmatige afwikkelen van verkeersstromen etc. Tot slot beroepen ook rederijen 

en scheepvaartagenturen zich op het Loodswezen, voor onder meer assistentie bij moeilijke en 

risicovolle transporten (Vlaamse overheid, 2006: p. 7).  

1.3 Takenpakket 

Het Vlaamse Loodswezen is operationeel in een zone met een totaal aan 400 zeemijl (740 km) 

vaarweg, vijf havengebieden, een tiental zeesluizen en een steeds toenemend aantal 

aanlegplaatsen. Omdat het een overheidsbedrijf betreft met een grote autonomie kent het 

Loodswezen ook een grote verantwoordelijkheid. Haar takenpakket bestaat uit acht 

activiteiten: de algemene leiding, de beloodsing, de dispatching, de boekhouding, het 

informaticabeheer, de aankoop- en verkoopadministratie en het personeelsbeheer. Om deze 

taken naar behoren te kunnen uitvoeren is het Loodswezen in de jaren 2000 geëvolueerd naar 

een (overheids)bedrijf met een sterk uitgebouwd middenkader (D’Havé, 2013; Vlaamse 

Loodswezen, s.a.). 

1.4 Organisatiestructuur 

De hoofdzetel en het management van DAB Loodswezen is gevestigd te Antwerpen. Aan het 

hoofd van de dienstverlening staat de Algemeen Directeur. Sinds 2009 wordt deze functie 

bekleed door de heer Tony Verresen. Samen met zijn staf is hij verantwoordelijk voor de 

leiding en het algemeen beleid van het Loodswezen (Vlaamse Loodswezen, s.a.).  
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Het management bestaat uit vijf divisies. Het ‘Financieel Management’, is verantwoordelijk 

voor het financiële beheer van het Loodswezen en verzorgt onder meer de boekhouding, de 

logistieke aangelegenheden en de facturatie. De dienst ‘Safety and Quality’,is verantwoordelijk 

voor de veiligheid en kwaliteit van de aangeboden dienstverlening. Het ‘Human Recources 

Management‘ staat in voor onder meer het personeelsbeheer, de opleidingen en de interne 

klachtenbehandeling. Het ‘Commercieel Management’ geeft het Loodswezen een gezicht. 

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de klantenrelaties en de klachtenbehandeling. Het 

‘Operations Management’ tot slot staat in voor de volledige operationele werking van de 

loodsdienst (De Canck, 2013; Leblanc, 2009: p.142; Vlaamse Loodswezen, s.a.).  

Voor het uitvoeren van de dienstverlening werkt het Loodswezen vanuit vier loodstations 

gevestigd te Antwerpen, Vlissingen, Gent en Zeebrugge en twee loodskruisposten, ‘Noord’ (de 

Wandelaar) en ‘West’ (de Steenbank), op zee. (Leblanc, 2009: p.142). 
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Figuur 1: Organigram DAB Loodswezen 

1.5 MDK & partners 

Het Loodswezen vormt één van de vier entiteiten van het ‘Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust’ (MDK). Dit agentschap valt onder het beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare werken binnen de Vlaamse overheid (Agentschap MDK, 2011: p.2).  
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Figuur 2: Organigram Agentschap MDK 

De missie van het MDK bestaat erin “[…] binnen het werkgebied te zorgen voor een veilige en 

vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens.”. De taken die 

hieruit voortvloeien worden functioneel gegroepeerd in vier entiteiten: Afdeling Kust, DAB 

Vloot, Afdeling Scheepvaartbegeleiding en DAB Loodswezen. De samenwerking tussen deze 

vier partners hebben tot doel een gecoördineerd en veilig scheepvaartverkeer te realiseren 

(Agentschap MDK, 2011: p. 2). 

KUST 

‘Afdeling Kust’ dient volgens de traditionele taakomschrijving de bevolking en het 

patrimonium te beschermen tegen stormvloeden en overstromingen. Meer concreet is de 

afdeling verantwoordelijk voor de zeewering en staat deze in voor de structurele beveiliging 

van de Vlaamse kust en het achterland tegen de gevaren van de zee. Daarnaast wordt ook 

gewerkt aan een geïntegreerd kustzonebeheer en een duurzame ontwikkeling van de 

kustregio. Verder vallen het beheer en de exploitatie van de vier kustjachthavens en de drie 

kustvissershavens, de zeedijkwandelwegen, de badstranden, de duingebieden en de 

recreatieve kustbeleving onder de bevoegdheid van Kust (Agentschap MDK, 2010: p. 163; 

Goossens, 2013).  
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VLAAMSE HYDROGRAFIE 

Ter ondersteuning van een vlotte en veilige scheepvaart worden hydrografische en 

hydrameteorologische activiteiten uitgevoerd door de onderafdeling ‘Vlaamse Hydrografie’. 

Dit team van wetenschappers tracht de bodem van zowel het Belgisch continentaal plat als 

van de Westerschelde in kaart te brengen. Ook worden de vaargeulen bepaald, wrakstukken 

gelokaliseerd en getijdentabellen, zeekaarten en stroomatlassen opgesteld. Daarnaast zorgt de 

afdeling Kust voor een exclusief zee- en kustweerbericht via het Oceanografisch 

Meteorologisch Station (OMS) (Afdeling Kust, s.d.; Leblanc, 2009: p. 118). 

DAB VLOOT 

DAB Vloot wordt omschreven als ‘de reder van de Vlaamse overheid’1. De taken van deze 

afdeling bestaan erin de vaartuigen te beheren, de veerdiensten op de Schelde en het Kanaal 

Gent-Terneuzen te organiseren, de loodsdienst te voorzien van transport over water en de 

bebakening van de vaarwegen te regelen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het 

inzetten van vaartuigen om personen en andere vaartuigen in nood bijstand te bieden of 

indien nodig te redden (Agentschap MDK, 2010: p. 119-123; Goossens, 2013). 

DAB Vloot is een zeer belangrijke schakel in het beloodsingproces. De afdeling is namelijk 

verantwoordelijk voor het transport van de loodsen. Middels een contractuele overeenkomst 

met DAB Loodswezen zet DAB Vloot bemande vaartuigen in om de loodsen van en aan boord 

te brengen van de te beloodsen schepen. Verder verzorgt de afdeling logies voor loodsen op 

zee en aan de wal (Vlaamse Loodswezen, s.d.a).  

Dienst afzonderlijk beheer 

Via de verzelfstandiging van Vloot in het voorjaar van 2002 wilde de Vlaamse Overheid deze 

entiteit in staat stellen om op een bedrijfsmatige manier te functioneren. Door te kiezen voor 

de nieuwe beheersvorm Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB) zou het mogelijk worden 

dienstverlening van deze entiteit extern te financieren (Leblanc, 2007: p. 119). Het doel dat 

voor ogen werd gehouden bij de keuze “[…] de activiteiten uit te voeren met de hoogst 

mogelijke efficiëntie en effectiviteit, zonder de Vlaamse verankering uit het oog te verliezen.” 

(Agentschap MDK, 2007: p. 77).  

                                                           

1
 Uitgezonderd de militaire schepen van de marine. 
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SCHEEPVAARTBEGELEIDING 

De kerntaak van de afdeling ‘Scheepvaartbegeleiding’ bestaat erin samen met de Nederlandse 

collega’s vanaf de wal alle scheepvaart te begeleiden. De veilige en vlotte trafiek op de 

maritieme toegangswegen van en naar de Vlaamse zeehavens is hierbij een prioriteit 

(Agentschap MDK, 2009: p.30). 

Om dit te kunnen verzekeren, wordt de scheepvaart vanaf de Frans-Belgische grens visueel, 

auditief en elektronisch opgevangen en aangestuurd via ‘Vessel Trafic Services’ (VTS). Deze 

diensten bestaan erin te communiceren met het verkeer en te reageren en anticiperen op 

gevaarlijke verkeerssituaties die zich binnen een VTS-gebied kunnen voordoen. Een belangrijk 

instrument inzake deze dienstverleningen is de ‘Schelderadarketen’. Dit is een 

grensoverschrijdende radarketen die voortdurend wordt geüpdatet en waarvan de 

operationele beschikbaarheid 100% bedraagt (Agentschap MDK, 2009: p.30; Goossens, 2013).  

De dienst Scheepvaartbegeleiding is met betrekking tot de beloodsing van schepen van 

cruciaal belang wanneer gekozen wordt voor de beloodsingtechniek ‘loodsen op afstand’. Deze 

afdeling is verantwoordelijk voor de vereiste informatie en apparatuur die een loods nodig 

heeft om juiste loodsadviezen vanaf de wal te kunnen verschaffen aan het te beloodsen schip 

(Vlaamse Loodswezen, s.d.a).  

1.6 Permanente Commissie  

De ‘Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart’ (PC) is verantwoordelijk voor de 

veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart in het Scheldegebied. Dit is het hoogste 

orgaan in de organisatie van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) en werd in 1839 

opgericht in uitvoering van het Scheidingsverdrag tussen Nederland en België (VTS-Scheldt, 

s.d.). 

Het Herziene Scheldereglement van 1995 bepaalt dat de loodsdiensten worden onderworpen 

aan een gemeenschappelijk toezicht. Dit toezicht bestaat uit twee Belgische en twee 

Nederlands commissarissen. Het is de taak van de commissie er voor te zorgen dat de 

wederzijdse loodsdiensten hun verplichtingen vervullen. Zo kijkt deze toe op de correcte 

uitvoering van de verdeelsleutel voor het loodsen op de Scheldevaart. De laatste jaren focust 

de commissie voornamelijk op de afstemming van de Nederlandse en Vlaamse nautische 

kaderstelling en regelgeving en internationale evoluties voor het Scheldegebied 

(Scheldereglement: 1995, art. 31-37; VTS-Scheldt, s.d.). 
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2 De Beloodsing 

De beloodsing van een schip houdt het geven van raad in aan de gezagvoerder bij het in- of 

uitvaren van een vaarweg, haven, sluizen of dokken. Het is een instrument van nautisch 

beheer dat een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer mede mogelijk maakt. 

De beloodsing wordt uitgevoerd door een maritieme loods en georganiseerd door een 

loodsdienst, in Vlaanderen het DAB Loodswezen. In wat volgt wordt dieper ingegaan op de 

loods, de loodsactiviteiten en de praktische regeling rond het loodsen. 

2.1 De Loods 

TAAK 

De loods is een persoon die, zonder deel uit te maken van de scheepsbemanning, intellectuele 

assistentie verleent bij de besturing van het schip. Het is de taak van de loods om het te 

beloodsen schip efficiënt, veilig en vlot op plaats van bestemming te brengen (Loodsdecreet 

1995, art. 4). 

Plaatselijke kennis van het vaarwater is hierbij van uiterst belang. De loods moet onder meer 

een goede kennis hebben van de diepte van de vaargeul, richting en sterkte van de 

stromingen, ligging en strekking van de banken en de afmetingen van sluizen. Verder wordt 

een loods verwacht de scheepvaart- en politiereglementen van de zone waar hij of zij 

operationeel is grondig te kennen (Vlaamse Loodswezen, s.d.a).  

Naast de navigerende functie van de loods is deze ook gespecialiseerd in het manoeuvreren 

met schepen in wisselende omstandigheden van weer, wind, zicht en type vaartuig (Vlaamse 

Loodswezen, s.d.a). 

STATUUT 

Loodsdiensten kunnen op verschillende wijzen georganiseerd worden. Zo kan het om een 

private dan wel publieke aangelegenheid gaan en kan de loods het statuut van een 

zelfstandige of loontrekkende hebben (Van Laethem, 2013).  

Vlaamse loods: Staat vs. Privaat loodsen 

In België zijn er twee soorten loodsdiensten aanwezig. Enerzijds worden de loodsactiviteiten 

op de Noordzee en de Schelde georganiseerd door de overheid. De staatsloodsen hebben een 

ambtenarenstatuut en zijn actief in de zeehavens en op de wateren waar scheepvaart mogelijk 

is. Deze loodsdienst was vroeger de bevoegdheid van de federale overheid en viel onder het 
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Ministerie van Verkeerswezen. Sinds 1989 is dit een bevoegdheid van het Vlaams Gewest en 

werken de Vlaamse loodsen voor het DAB Loodswezen (D’Havé, 2013).  

De loodsactiviteiten in de havens en de dokken anderzijds worden georganiseerd door private 

ondernemingen. De exclusieve bevoegdheid van het Vlaams Gewest om loodsdiensten te 

organiseren geldt hier niet. De twee private ondernemingen actief in Vlaanderen zijn C.V. 

Brabo in Antwerpen en C.V. Breydel in Zeebrugge (Brabo, s.d.). 

SOORTEN LOODSEN EN LOODSTRAJECTEN  

In Vlaanderen worden er vijf type loodsen onderscheiden, elk met een eigen te navigeren 

traject: de Scheldemondloods (Zeeloods), de Rivierloods, de Kanaalloods, de Kustloods en de 

Havenloods. 

 

Figuur 3: Loodstrajecten 

De Scheldemondloods 

De beloodsing van de zeeschepen tussen de open zee en Vlissingen wordt uitgevoerd door de 

Scheldemond- ofwel zeeloodsen. In zee zijn er twee loodskruisposten gevestigd: de Wandelaar 

voor de Belgische kust en de Steenbank voor de Nederlandse kust. Op het moment dat het 

schip één van de loodskruisposten nadert wordt het voorzien van een zeeloods. De loods 

wordt aan boord gebracht met een jol of Swath en wordt aan het wisselstation van Vlissingen 

afgelost door een collega rivier- of kanaalloods. Deze loodsen staan in voor de navigatie van en 

naar respectievelijk Antwerpen (Schelde) of Gent (Kanaal Gent-Terneuzen). Op dit traject 
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werkt het Vlaamse Loodswezen samen met het Nederlandse Loodswezen (Van Laethem, 

2013). 

De Rivierloods 

Tussen de Rede van Vlissingen en de haven van Antwerpen worden de schepen beloodst door 

de rivierloodsen. Ook hier werkt het Vlaamse Loodswezen samen met het Nederlandse 

Loodswezen. De loodsen gaan ter hoogte van de Rede van Vlissingen en de Rede van 

Antwerpen van of aan boord middels een redeboot. In Antwerpen gaan de loodsen van en aan 

boord in een sluis (vb. Kallosluis) of aan een terminal (vb. Europa terminal). Daarnaast worden 

zeeschepen ook uitzonderlijk beloodst tussen Antwerpen en Dendermonde en op de Rupel van 

haar monding tot in de Sluis van Wintam (Van Laethem, 2013).  

De Kanaalloods 

De Kanaalloods staat in voor de navigatie van schepen die tussen de Rede van Vlissingen en 

Gent varen, op het Kanaal Gent-Terneuzen. De loodsen gaan van of aan boord via een 

redeboot ter hoogte van de Rede van Vlissingen en gaan van of aan boord in de Gentse 

dokken, de Moervaart of de Darsen. De Kanaalloods wordt zoals eerder vermeld afgelost door 

een zeeloods en ook op dit traject vindt er een samenwerking plaats tussen het Vlaamse en 

Nederlandse Loodswezen (Van Laethem, 2013).  

De Kustloods 

Evenals de zeeloods gaat de kustloods in Vlissingen via een loodsboot aan boord van een schip. 

Aan boord van het schip begeleidt de kustloods het schip naar een van de Vlaamse kusthavens. 

Deze havens zijn Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge (Van Laethem, 2013). 

De Havenloods  

De loodsen die de schepen tussen ligplaats en sluizen loodsen zijn de havenloodsen. Deze 

loodsen werken voor een coöperatieve vennootschap en worden bijgevolg in het verdere 

verloop van deze eindverhandeling buiten beschouwing gelaten. 

 In de Antwerpse haven wordt deze loodsdienst georganiseerd door de coöperatieve 

vennootschap ‘Brabo’. Het havenbedrijf zou in feite kunnen omschreven worden als een 

monopolie daar het sinds 1968 door een concessiecontract met de stad verbonden is. In 

Zeebrugge wordt eveneens gewerkt met een concessiecontract tussen de stad en het 
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coöperatieve vennootschap ‘Breydel’2. In de haven van Gent wordt deze taak echter 

uitgevoerd door de Vlaamse loodsdienst (Brabo, s.d.; Smolders, 2002: p. 8). 

2.2 Loodsplicht 

In België geldt een ‘loodsplicht’. Dit wil zeggen dat schepen verplicht zijn een loods aan boord 

te nemen om de veiligheid van het schip en het scheepvaartverkeer in de mate van het 

mogelijke te waarborgen (Loodsdecreet 1995, art.7). 

 In 1995 werd zowel in het Herziene Scheldereglement (art. 9) als het Loodsdecreet (art. 7) het 

principe van de ‘verscherpte loodsplicht’ opgenomen. Dit houdt in dat de gezagvoerders van 

de schepen daadwerkelijk worden verplicht de aangeboden diensten van de loodsen te 

aanvaarden. Leeft het schip deze regel niet na, dan is het strafbaar en loopt het kans beboet te 

worden. Voorheen werd enkel verplicht de loodsgelden te betalen, ongeacht het al dan niet 

gebruiken van de aangeboden dienst (Van Hooydonk, 2002: p. 124).  

Een schip kan ook worden vrijgesteld van loodsplicht. Het gaat dan voornamelijk over 

binnenvaarttuigen, kleine schepen (< 80 meter), estuaire vaart, fluvio vaart, schepen ten anker 

en vaartuigen die eigendom zijn of beheerd worden door Vlaamse of Nederlandse loodsdienst 

of overheid (Vlaamse regering, 2005: art. 2).  

De gezagvoerder van het schip kan daarnaast ook worden vrijgesteld van loodsplicht. Dit kan 

enkel indien deze, of een bevoegd persoon die de navigatie leidt, in het bezit is van een 

verklaring van vrijstelling, een zogenaamd ‘Pilot Exemption Certificate’ (PEC) ( Deridder, 2013). 

TOEPASSINGSGEBIED 

De Schepen worden verplicht een loods aan boord van het schip te nemen op de volgende 

wateren (Vlaamse regering, 2005: art. 2): 

 De Belgische territoriale zee tussen de loodskruisposten en de Vlaamse 

zeehavens  

 De Schelde vanaf de Belgische/Nederlandse grens tot Temse 

 Het zeekanaal Gent-Terneuzen, de Moervaart en de aansluitende dokken en 

darsen 

                                                           

2
 Cvba Breydel is voor 94% een dochterbedrijf van Cvba Brabo (Brabo, s.d.). 
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 De tijhavens van Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort  

 De toegangsgeulen van de op bovenvernoemde wateren aansluitende keer- en 

schutsluizen 

2.3 Beloodsingmiddelen 

Wanneer zeeschepen Vlaamse zeehavens willen aandoen dienen zij eerst wateren met 

beperkte diepgang, geringe breedtes, variabele stromen en een druk maritiem verkeer te 

overbruggen. Om een veilige afvaart te kunnen garanderen wordt de expertise van een loods 

op deze kritieke momenten van de reis ingeschakeld. Voor de beloodsing van een schip zijn er 

enkele beloodsingmiddelen voor handen die hulp bieden bij het aan boord brengen van de 

loods, de navigatie bij slechte weersomstandigheden en de organisatie voor de 

bestelprocedure. 

SWATH 

De Vlaamse loodsboten, die instaan voor het vervoer van de loodsen van en naar de schepen, 

waren door hun leeftijd dringend toe aan vervanging. Daarom werd in 2009 het licht op groen 

gezet door de Vlaamse regering om de beloodsingvloot te vernieuwen. In het voorjaar van 

2012 werd het laatste schip aan de nieuwe vloot toegevoegd en in gebruik genomen 

(Agentschap MDK, 2013: p. 14). 

Nieuwe vloot 

De nieuwe beloodsingvloot bestaat uit vier moderne vaartuigen van het Swath-type. Het 

moederschip, ‘de Wandelaar’, heeft verblijfsmogelijkheden voor de loodsen. De drie 

operationele snelle tenders, ‘de Westdiep’, ‘de Wielingen’ en ‘de Westerschelde’, zijn 

operationeel rond het moederschip en worden ingezet voor het transport van de loodsen. 

(D’Havé, 2013).  

De Swath, ‘Small Water Area Twin Hull’, vaartuigen zijn zo ontworpen dat zij in principe 

kunnen ingezet worden voor de beloodsing van schepen naar de Vlaamse havens tot een 

significante golfhoogte van ongeveer vier meter en een windsterkte van tien beaufort. Deze 

vaartuigen hebben net als een catamaran twee rompen en een kleine waterlijn, wat voor een 

zeer grote stabiliteit zorgt. De beloodsing hangt zodoende in minder mate af van de 

weersomstandigheden (Slegers, 2012).  
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Dit zou in theorie de scheepvaart een opmerkelijke verbetering moeten bieden. De garantie op 

een continue dienstverlening wordt groter, wat de wachttijden beduidend vermindert en 

bevorderend werkt voor de nautische toegankelijkheid (Slegers, 2012).  

Het beloodsingconcept wordt reeds sinds 2002 in Duitsland met succes toegepast in de Elbe-

range (Leblanc, 2009: 127-128).  

Financiering 

Deze schepen zijn een zeer dure investering maar zouden door de efficiëntere inzet van de 

loodsen kostenbesparend zijn. De Vlaamse regering had na het besluit om de beloodsingvloot 

te vernieuwen gekozen voor een alternatieve financiering. De nieuwe beloodsingmiddelen 

werden op basis van ‘bareboat charters’ aangeschaft. Dit zou het mogelijk moeten maken de 

financiële last over meerdere jaren te spreiden. Dexia Lease stelt de vaartuigen aan de 

Vlaamse overheid ter beschikking voor een periode van 14,5 jaar tegen een overeengekomen 

vergoeding. Nadien heeft de Vlaamse overheid de keuze deze schepen aan te kopen of verder 

te huren (Agentschap MDK, 2009: p. 1-2).  

LOODSEN OP AFSTAND 

Loodsen Op Afstand (LOA) kan omschreven worden als het verstrekken van inlichtingen en 

raadgeving bij de navigatie van een vaartuig door een loods vanaf de wal of van op een ander 

varend of stilliggend vaartuig. Dit is mogelijk door middel van moderne 

radiocommunicatiemiddelen en radarbeelden (Loodsdecreet, 1995: art. 2). 

Deze wijze van beloodsing wordt uitsluitend toegepast wanneer de loodsdienst staakt omwille 

van de weersomstandigheden die het onmogelijk maken een loods fysiek aan boord van het 

schip te brengen. Daarnaast zij er ook strenge voorwaarden waaraan het schip moet voldoen 

om in aanmerking te komen voor LOA. De lengte en diepgang van het schip mogen maar 

beperkte afmetingen hebben, er mag geen gevaarlijke lading aan boord aanwezig zijn en op 

het riviertraject en het Kanaal Gent-Terneuzen wordt deze dienst zelfs niet aangeboden. Het 

loodsen op afstand wordt enkel verstrekt tussen de loodskruisposten op zee en de rede van 

Vlissingen en de rede van Zeebrugge vanuit de verkeerscentrales van Vlissingen of Zeebrugge 

(Aerts, 2011: p. 19; Loodsdecreet, 1995: art. 5 §2).  

Deze werkwijze wordt slechts in beperkte mate toegepast omdat het Vlaams loodsgebied zeer 

uitgebreid is en de technische mogelijkheden begrensd zijn (zoals het gebrek aan werkplekken 

op de verkeerscentrales). Bij betere weersomstandigheden ligt de verkeersintensiteit 
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daarenboven dubbel zo hoog, onder meer door pleziervaart. Het loodsen op afstand kan dan 

zeer gevaarlijk worden omdat niet alle activiteit op de wateren door radarbeelden worden 

weergegeven (Deridder, 2013). 

HELIKOPTERBELOODSING 

Helikopterbeloodsing is een alternatieve manier om de loods aan boord van een schip te 

brengen. Deze methode werd in 2002 aan de beloodsingmiddelen van de Vlaamse loodsdienst 

toegevoegd, maar werd in het najaar van 2012 opnieuw afgeschaft (Goossens, 2013). 

Een loods per helikopter aan boord van een schip brengen was nooit zonder gevaar, was 

slechts voor bepaalde schepen mogelijk en was een dure onderneming. Sinds juni 2012 zijn de 

vier nieuwe Swath-vaartuigen in gebruik genomen en verzekeren ook in ongunstige 

weersomstandigheden een continue dienstverlening aan de scheepvaart. Hierdoor is de 

helikopterbeloodsing overbodig geworden. In het najaar van 2012 heeft de Vlaamse Regering 

bijgevolg het besluit genomen de vergoeding van de helibeloodsing op te heffen (Crevits, 

2012).  

LIS  

Het ‘Loodsen Informatie Systeem’, kortweg LIS, is een systeem dat het hele beloodsingproces 

opvolgt vanaf de vooraankondiging van het schip tot einde beloodsing. Het systeem is bij het 

Vlaamse Loodswezen van start gegaan in 1997 en nadien, in 1998, ook door het Nederlandse 

Loodswezen in gebruik genomen. DAB Loodswezen stond zelf in voor de ontwikkeling van het 

LIS en werd voor deze realisatie uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd ‘Best Practices for 

Government Organizations’ (Leblanc, 2009: p. 143; Vlaamse overheid, 2006: p. 13). 

Het LIS verwerft, verwerkt en verstrekt informatie met betrekking tot de loodsbestelling, de 

planning en inzet van de loodsen via een automatische beurtregeling (cfr. Infra), de 

scheepsopvolging, de facturatie van de loodsgelden en loodsvergoedingen, de berekening van 

de loodstoelages, personeelsbeheer, opvolging van de logistieke middelen en statistische 

informatie naar het management. Daarnaast bevat het LIS ook gegevens over onder meer de 

manoeuvre-eigenschappen en uitrusting van de te beloodsen schepen (Vlaamse Loodswezen, 

s.d.b). 



 
 17 

 

Figuur 4: Screenshot LIS 

Dit systeem stelt alle relevante parameters met betrekking tot de loodsreis online ter 

beschikking wat de kans op onvoorziene omstandigheden vermindert, de veiligheid verhoogt 

en toelaat de loods efficiënt te laten inpassen in de op- en neergaande verkeersstroom 

(Leblanc, 2009: p. 140).  

2.4 Beloodsingprocedure 

Wanneer een schip een Vlaamse haven wil aandoen of verlaten en de loodsplicht van 

toepassing is, dient dit via een bepaalde procedure te gebeuren. Een loods moet een geruime 

tijd voor de aankomst of het vertrek van het schip worden besteld. Dit is nodig om de 

beloodsing te kunnen inplannen en voorbereiden (Loodsdecreet, 1995: artikel 9). 

AANVRAAG 

De aanvraag van een loods wordt door de kapitein, charteraar, rederij, beheerder of agent van 

het schip ingediend. De loodsbestelling wordt ontvangen door de loodsdienstcoördinatoren 

aanwezig in elk loodsstation. Nadat de scheepsgegevens ingevoerd zijn in het LIS, wordt door 
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het programma bepaald welke loods de opdracht zal uitvoeren. De taak van een 

loodsdienstcoördinator bestaat er bijgevolg in de loods op te roepen en de organisatie van het 

vervoer over de weg en het water te regelen (Van Laethem, 2013).  

LOODSKRUISPOSTEN 

Schepen die van zee komen en een haven wensen aan te doen moeten vanaf de 

loodskruisposten Noord of West een loods aan boord nemen. De loodsbestelling dient ten 

minste 24 uur op voorhand aangevraagd worden. De loodsbestelling moet nadien 

herbevestigd worden tussen twaalf en zes uur voor de eigenlijke besteltijd. De loods-besteltijd 

kan door de opdrachtgever, mits een tijdige verwittiging, worden vervroegd, verlaat of 

uitgesteld (LIS, s.d.). 

HAVENS 

Wanneer een schip een haven, ligplaats of ankerplaats wil verlaten dan is een andere 

procedure van toepassing. De loodsbestelling moet drie uur voor de besteltijd worden 

aangevraagd. Wanneer het schip een ligplaats heeft achter een sluis, dan dient de 

opdrachtgever zijn ‘Estimated Time of Departure’ (ETD) door te geven aan de 

havenkapiteinsdienst. Deze verwittigt op zijn beurt tijdig de sluiswacht. Ook hier kan de 

loodsbesteltijd worden vervroegd, verlaat of uitgesteld (Van Laethem, 2013).  

2.5 Loodstarieven 

Schepen die gebruik maken van de diensten van een loods zijn verplicht hiervoor een 

loodsgeldtarief en een loodsvergoeding te betalen. Schepen die op regelmatige basis een 

Vlaamse haven aandoen kunnen genieten van een zogenaamde frequentiekorting (Vlaamse 

Loodswezen, s.d.c).  

Het ‘Loodsgeld’ is het bedrag dat wordt betaald voor de diensten van de loodsen, de 

‘loodsvergoeding’ dekt de kosten die daarmee samenhangen. Zo moet de exploitant 

bijvoorbeeld een loodsvergoeding betalen indien een actieve bestelling naar een ander tijdstip 

wordt verplaatst. Deze tarieven worden bepaald door de Vlaamse Overheid (Loodsdecreet, 

1995: art. 12). 

NIEUWE TARIFERING 

Op 1 januari 2009 werden de tarieven van de loodsgelden, de loodsvergoedingen en andere 

kosten op basis van een nieuwe loodsgeldinfrastructuur berekend en vastgelegd. Voordien 
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werden de loodsgelden berekend op basis van de reisdiepgang van de schepen. Dit systeem is 

nog steeds van toepassing in Nederland (Verresen, 2011). 

De nieuwe berekeningswijze is gebaseerd op de blokmaat van een schip, bestaat uit drie 

parameters en wordt als volgt berekend (de parameters voor deze formule zijn terug te vinden 

in het LIS): 

Maximale breedte x maximale lengte x maximale zomerdiepgang 

(maximale inzinking in de zomer in zoetwater) 

 

Het voordeel van dit systeem is dat de blokmaat steeds dezelfde blijft en onafhankelijk van de 

beladingsgraad en dus ondubbelzinnig en op voorhand gekend is. Een nadeel voor de klanten 

is het feit dat de nieuwe structuur veel duurder uitkomt. De maximale zomerdiepgang ligt 

namelijk significant hoger dan de reële diepgang die doorgaans gemeten wordt (zeker in tijden 

van crisis) en waarop de loodsgelden vroeger gebaseerd werden (Verresen, 2011).  

De financiële en economische crisis leidde in het eerste half jaar van 2009 tot een sterke 

terugval in de trafiek naar de Vlaamse havens. Om de concurrentiekracht van de havens te 

ondersteunen en te vrijwaren werd een ‘crisistarief’ op 16 maart 2009 ingevoerd door de 

Vlaamse regering. Hierbij werd de nieuwe blokmaat-structuur vergeleken met de oude 

structuur. Het nieuwe tarief mocht niet hoger dan 2% liggen en niet lager dan 6% van het oude 

tarief. Deze regeling was oorspronkelijk van toepassing tot 31 december 2009, maar door de 

economische ongunstige omstandigheden werd dit verlengd tot 31 maart 2010 (Verresen, 

2011).  

In 2011 werd besloten de loodsgeldtarieven te laten stijgen met 6,5% om zo de 

kostendekkingsgraad van de dienstverlening enigszins te kunnen verhogen. Deze wijziging ging 

van kracht op 1 juli 2011 en heeft naar eigen zeggen tot doel het financiële tekort van DAB 

Loodswezen in te tomen (Verresen, 2011). 
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3 Nederlandse Loodswezen 

Het Nederlandse loodsenwezen is op een heel andere wijze georganiseerd dan de loodsdienst 

in Vlaanderen. Anders dan het Vlaamse Loodswezen gaat het om een geprivatiseerde 

dienstverlening met een zeer complexe structuur. De loodsactiviteiten van het Nederlandse 

Loodswezen zijn opgedeeld in vier afzonderlijke entiteiten, waaronder de Regio 

Scheldemonden. Deze organisatie is een partner van de Vlaamse loodsdienst. Zij organiseren 

samen de beloodsing van de schepen op de Schelde en het Kanaal Gent Terneuzen. Dit 

gebeurt middels een strikt toegepaste verdeelsleutel (Vlaamse Loodswezen, s.d.a). 

3.1 Naar een private onderneming 

De beloodsing van scheepvaartuigen kent reeds een lange geschiedenis. De dienstverlening in 

Nederland bestaat al meer dan vier eeuwen en heeft doorheen de tijd verschillende vormen 

en gedaantes aangenomen.  

In de eerste helft van de 19de eeuw werd de beloodsing van zeeschepen in Nederland zowel 

door staatsloodsen als loodsen aangesloten bij particuliere loodsenverenigingen uitgevoerd. 

Tegenstrijdige belangen en een onhoudbare concurrentiestrijd zorgden ervoor dat de 

Nederlandse staat besloot de dienstverlening op een andere wijze te organiseren. Een 

staatscommissie werd vervolgens in 1852 aangesteld om een oplossing uit te werken. De 

staatscommissie adviseerde staatsloodsen en de particuliere loodsen samen te voegen en één 

Rijksloodswezen op te richten. Steunend op dit advies werd door de overheid in de eerste 

Nederlandse Loodswet, die in voege trad in 1859, geëist dat de staat de exclusieve 

bevoegdheid kreeg over de beloodsing van zeeschepen op de Nederlandse vaarwateren. Het 

RijksLoodswezen werd geïntegreerd in het ministerie van Marine, wat nadien het ministerie 

van Defensie werd. In binnenhavens werden loodsdiensten, bestuurd door gemeenten, wel 

nog toegelaten (de Jong, s.d.: p. 1).  

Deze reorganisatie nam al snel een negatieve wending aan. Het ministerie van Defensie ging 

het nieuwe Loodswezen gebruiken als sluitpost. Het werd een kostenpost die voor de andere 

kostenposten binnen het ministerie moest opdraaiden om de begroting sluitend te maken. 

Binnen Defensie werd verder weinig aandacht besteed aan de dienstverlening en werd er geen 

gehoor gegeven aan de behoeften, belangen en de eisen van de loodsen. Dit leidde tot 

spanningen op de werkvloer (de Jong, s.d.: p. 1) .  
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De slechte verstandhouding tussen de loodsen en de dienstleiding uitte zich in een gebrek aan 

communicatie, waardering en wederzijds vertrouwen. De frustratie van de loodsen lag 

voornamelijk in de hiërarchische structuur waarbij het administratief apparaat boven de 

loodsen werd gesteld. Dit ongenoegen van de loodsen resulteerde in 1958 in de oprichting van 

de ‘Vereniging Nederlandse Loods’ waarbij het merendeel van de loodsen zich aansloot (de 

Jong, s.d.: p. 1). 

Door een betere scholing en een georganiseerde belangenvertegenwoordiging werden de 

loodsen mondiger. Zij eisten via de vereniging meer invloed op de organisatie van het 

Loodswezen. Doorheen de jaren ’70 werden er reorganisaties doorgevoerd die dit 

bewerkstelligden wat uiteindelijk resulteerde in een Rijksloodswezen dat een 

‘burgerorganisatie’ was geworden (de Jong, s.d.: p.2-5). 

Aan het eind van de jaren ’70 werd het Loodswezen onder Rijkswaterstaat geplaatst en werd 

bij het ‘Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken’ (DGSM) gevoegd, een 

overkoepelend orgaan voor de op ‘scheepvaart betrekking hebbende activiteiten’. Dit nam de 

steeds terugkerende conflicten tussen de dienstleiding en de loodsen niet weg. DGSM bracht 

in 1982 in navolging van de problematiek rond het Loodswezen een rapport uit over ‘de positie 

van de loods’. Hierin werd de privatisering van de loodsenactiviteiten aanbevolen. Nog geen 

jaar later werd de verzelfstandiging van het loodsen van zeeschepen aangekondigd (de Jong, 

s.d.: p.2-5). 

In 1988 werd het Nederlandse Loodswezen buitenambtelijk verzelfstandigd en in 1991 

geprivatiseerd. Dit werd door de overheid gepromoot met een tweeledige doelstelling: 

sanering van de overheidsfinanciën en afslanking van de rijksdienst (Eerste Kamer der Staten 

Generaal, 2013: p. 28). 

De scheepvaartwetgeving en de loodsenwet bakenden het terrein af waarbinnen de loodsen 

als zelfstandig ondernemer hun loodstaak verrichten. Zij verenigden zich in één organisatie de 

‘Nederlandse Loodsen Corporatie’ en werden allen aandeelhouder in het ondersteunend 

loodsbedrijf ‘Nederlands Loodswezen B.V.’ (de Jong, s.d.: p 4; VSRL, 1994 (a): p. 7). 
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3.2 Organisatiestructuur 

Het Nederlandse Loodswezen bestaat uit verschillende organisaties en 

samenwerkingsverbanden. Zoals eerder vermeld gaat het om een zeer complexe structuur en 

een kluwen van entiteiten. 

 ORGANISATIES 

Sinds de verzelfstandiging van het Nederlandse Loodswezen in 1988 zijn de zogenaamde 

‘registerloodsen’ op een beroepsmatige en een bedrijfsmatige wijze georganiseerd.  

De beroepsorganisatie enerzijds, de Nederlandse Loodsen Corporatie, heeft als hoofddoel: 

“het waarborgen en bevorderen van de kwalitatieve dienstverlening van de 

beroepsvereniging”. Daarnaast heeft het ook nog een aantal wettelijke taken die zijn 

vastgelegd in de loodswet. In deze organisatie zijn de Nederlandse registerloodsen allen van 

rechtswege verenigd (Nederlandse Loodswezen s.d.a). 

De bedrijfsorganisatie anderzijds, Nederlands Loodswezen B.V., is een facilitaire organisatie en 

ondersteunt de uitoefening van de loodsactiviteiten. De belangrijkste taken van deze 

organisatie zijn: “[…] de inning van de loodsgelden en het verzorgen van het vervoer van 

registerloodsen van en naar zeeschepen.”. Het gaat om een besloten vennootschap waarvan 

elke loods een aandeelhouder is (Nederlandse Loodswezen s.d.b). 

 REGIO’S 

Het NLC wordt ook op regionaal niveau georganiseerd. De loodsactiviteiten worden verdeeld 

in vier regio’s met elk een eigen entiteit die instaat voor de dagelijkse werking. De zogenaamde 

‘Regionale Loodsen Corporaties’ zijn (Nederlandse Loodswezen s.d.b): 

 Noord. Operationeel in de havens van Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven, 

maar ook in Kornwederzand, Lauwersoog , Den Oever en Den Helder.  

 Amsterdam-Ijmond. Operationeel in Amsterdam Noordzeekanaal gebied. 

 Rotterdam-Rijnmond. Operationeel in de havens van Rotterdam, Dordecht, 

Moerdijk, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en 

Scheveningen. 

 Scheldemonden. Operationeel in de havens langsheen de Westerschelde en 

OosterSchelde. 
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3.3 Samenwerkingsverband 

Tussen het Nederlandse Loodswezen regio Scheldemonden loopt een uniek en historisch 

gegroeid samenwerkingsverband met het Vlaamse Loodswezen. De beloodsing van en naar de 

Vlaamse havens gelegen aan de Schelde en aan het kanaal Gent-Terneuzen wordt 

georganiseerd door zowel het Vlaamse als het Nederlandse Loodswezen. Beide 

dienstverleningen zijn actief in de Vlaamse havens Antwerpen en Gent. 

Om een vlotte werking mogelijk te maken is een speciale regeling van toepassing. Het gaat om 

een wettelijk bepaalde verdeelsleutel. De Nederlandse loodsen worden verantwoordelijk 

gesteld voor 27,5 van de te beloodsen schepen naar Antwerpen en Gent. De Vlaamse loodsen 

nemen de overige 72,5 procent voor hun rekening (Nederlandse Loodswezen, s.d.b). 
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Hoofdstuk 2: Historische ontwikkeling 

De Vlaamse loodsen bestaan reeds een zeer lange tijd. Vanaf de 11de eeuw begon de 

scheepvaart langs de Vlaamse kust toe te nemen en werden er steeds vaker loodsdiensten 

aangeboden. Oorspronkelijk waren het kustbewoners en voornamelijk vissers die hun kennis 

van de plaatselijke waterwegen deelden – mits een vergoeding – met gezagvoerders van 

schepen die niet gekend waren met het gebied. Zij zorgden ervoor dat de schepen op een 

veilige manier havens konden binnenvaren (Doeke, 2009: p 14).  

Vandaag zijn loodsen hoogopgeleide universitairen en worden de loodsdiensten in Vlaanderen 

door de overheid georganiseerd. Er schuilt een lange geschiedenis achter de loodsactiviteiten 

aan de Belgische kust, op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Schelde. In wat volgt wordt 

ingezoomd op de historische verwikkelingen sinds de Belgische onafhankelijkheid die het 

Vlaamse Loodswezen gemaakt hebben tot wat het nu is. 
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1 De Belgische Rijksloodsdienst 

In 1830 luidde de Belgische revolutie de onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden in. 

België scheurde zich af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en ontdeed zich van het 

autoritaire bewind van Koning Willem I. Dit viel niet in goede aarde bij het staatshoofd. Hij 

hoopte België terug te winnen en sloot de Schelde af voor scheepvaart op de rivier (Leblanc, 

2009: p. 60).  

De toenmalige grootmachten, waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen, Rusland en 

Oostenrijk-Hongarije, zagen het nieuwe België daarentegen als een opportuniteit. Het diende 

een vitale en weerbare bufferstaat te worden. Dit zou evenwel enkel mogelijk zijn indien de 

Antwerpse haven een vrije verbinding had met de zee en het hinterland over Nederlands 

grondgebied. Daarbij zou de vrijheid van de scheepvaart op de Schelde en de vrije toegang tot 

de haven van Antwerpen een absolute noodzaak zijn (Smolders, 2002: p. 10).  

Acht jaar later legde Koning Willem I zich neer bij de feiten en liet weten dat Nederland zou 

instemmen met een scheidingsverdrag tussen Nederland en België. Op 19 april 1839 volgde de 

definitieve ondertekening van ‘het Verdrag van Londen’. Dit verdrag initieerde de 

internationale erkenning van de onafhankelijkheid van de Belgische staat. Nog in dat jaar werd 

de Belgische Rijksloodsdienst opgericht. In uitvoering van het artikel 9 van het verdrag plaatste 

de wet van 1 juni 1839 het loodsen van schepen definitief onder de bevoegdheid van de 

Belgische regering. De Rijksloodsdienst werd in het leven geroepen als een openbare 

overheidsdienst en ondergebracht bij het ministerie van Openbare Werken (Vlaamse Raad, 

1995: p. 6). 
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2 De Scheldekwestie 

De Schelde was reeds in het verleden een heikele kwestie en voer voor veelvuldig conflict 

tussen loodsdiensten georganiseerd op de linker- en rechteroever van de rivier. Het Verdrag 

van Londen trachtte hier een einde aan te maken en bepaalde dat de Schelde niet meer kon 

afgesloten worden.  

2.1 Verdrag van Londen & Scheldetractaat 

België en Nederland werden middels het Verdrag van Londen gezamenlijk verantwoordelijk 

gesteld voor de beloodsing van de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit kon 

afgedwongen worden op basis van het Slotakkoord van het Congres van Wenen uit 1815. Dit 

congres werd door de overwinnende mogendheden gehouden na de val van Napoleon en 

hertekende Europa. In het slotakkoord werd toen besloten dat wanneer een bevaarbare rivier 

de grens vormt tussen twee verdragsluitende staten, deze staten de scheepvaart op 

desbetreffende waterweg in gezamenlijk akkoord dienen te regelen (Smolders, 2002: p. 10).  

Door het Verdrag van Londen te ondertekenen deed Nederland zodoende afstand van zijn 

soevereiniteitsrechten op de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Ter compensatie werd 

Nederland de gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-Limburg toebedeeld. Deze 

schikking waarborgde de vrijheid van scheepvaart op beide wateren en de vrije toegang tot de 

haven van Antwerpen(Smolders, 2002: p. 10). 

Naast de organisatie van een eigen loodsdienst op de Schelde en de vestiging van 

loodsstations op Nederlands grondgebied kreeg België nog meer bijzondere rechten 

toebedeelt. Er werden tariefafspraken vastgelegd om een gemeenschappelijke vaststelling van 

gematigde loodsgelden te waarborgden. Ook werd er in het Verdrag een gemeenschappelijk 

toezicht op de Schelde opgelegd. De ‘Belgische-Nederlandse Permanente Commissie van 

Toezicht op de Scheldevaart’ werd in het leven geroepen als diplomatiek hulpmiddel dat in 

veel geschillen de plooien zou gladstrijken tussen België en Nederland. De commissie werd 

verantwoordelijk gesteld voor de algemene inspectie van de bebakening, de beloodsing en het 

onderhoud van de vaargeul (Smolders, 2002: p. 10; VTS-Scheldt, s.d.). 

Een laatste belangrijke rechtsregel was die van de ‘vrije loodskeuze’. Deze bepaling 

impliceerde dat de gezagvoerder van elk zeeschip vrij zou zijn te kiezen voor een Nederlandse 

dan wel een Belgische loods en de loodsgelden volgens de geleverde prestaties zouden 



 
 27 

verdeeld worden. Dit zou al heel snel leiden tot een hevige concurrentiestrijd tussen de 

loodsdienst in Antwerpen en de loodsdienst in Vlissingen (Doeke, 2009: p.24; Nederlandse 

Loodswezen, s.d.c). 

In 1843 werden deze regels en de vrije doorvaart op de Schelde gedetailleerd vastgelegd in 

‘het Scheldetractaat’, nu ook wel ‘het Oude Scheldereglement’ genoemd. Het moest gezien 

worden als een appendix van artikel 9, dat betrekking had op de loodsactiviteiten op de 

scheepsvaart, van het Scheidingsverdrag van 1839 (Smolders, 2002: p. 10). 

2.2 Scheldetolverdrag 

Nog een lange tijd werd de toegang naar Antwerpen of Gent via de Schelde bemoeilijkt door 

tolheffingen. De vrijheid van de scheepvaart die bedongen werd in het Slotakkoord van de 

Conventie van Wenen ontnam het recht van de staat niet in-, uit-, of doorvoerrechten of 

scheepvaartrechten en tolgelden te vorderen. Bijgevolg werd dit recht noch in het 

Scheidingsverdrag, noch in het Scheldereglement aan de Nederlandse staat ontnomen. De 

Belgische regering zorgde ervoor dat deze tolheffingen geen economisch en concurrentieel 

nadeel voor de Antwerpse haven zou betekenen door zelf de tolgelden voor vreemde schepen 

te betalen (Smolders, 2002: p. 15). 

Diplomatiek overleg tussen Nederland en België resulteerde uiteindelijk in ‘het 

Scheldetolverdrag’ van 12 mei 1886. In dit verdrag werd overeengekomen dat de Nederlandse 

staat geen tolheffingen meer zou opleggen, in ruil voor een eenmalige afkoopsom. België 

betaalde één derde van dit bedrag, het overige deel werd afgekocht door Groot-Brittannië (dat 

meer dan één vierde betaalde) en 20 andere maritieme mogendheden (Strubbe, 1988: p. 239).  

Om de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam niet scheef te trekken 

werd in dit verdrag ook besloten de Antwerpse en Rotterdamse loodstarieven aan elkaar te 

koppelen. De af te leggen afstand van de Noordzee naar Antwerpen via de Schelde is namelijk 

veel langer dan de afstand tussen de Noordzee en Rotterdam langs de Maas. Deze regeling 

diende er bijgevolg voor te zorgen dat de loodsgelden op de Schelde niet hoger zouden liggen 

dan die voor de Maasmonden zodat Antwerpen geen nadeel zou ondervinden ten opzichte 

van Rotterdam (Smolders, 2002: p. 16).  

Meer dan een eeuw later, in 2008, werd deze afspraak middels een verdrag teniet gedaan. De 

bedragenkoppeling werd beëindigd en de tariefstelling voor het loodsen van schepen op de 
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Schelde werd op 1 januari 2009 een autonome en exclusieve Vlaamse bevoegdheid. 

(Agentschap MDK, 2009: p.52) 

2.3 Verdeelsleutel 

De vrije loodskeuze zorgde sinds het Scheidingsverdrag van 1839 voor een heuse 

concurrentiestrijd tussen de Nederlandse en Belgische loodsdiensten. De gezagvoerders van 

de te beloodsen schepen mochten dan wel zelf een loods kiezen, in de praktijk mocht de loods 

die het eerst aan boord van het schip kwam de opdracht uitvoeren (Doeke, 2009: p.20).  

Het inkomen van de loodsen werd berekend op basis van de prestaties die ze leverden en dus 

hadden ze er alle baat bij zoveel mogelijk schepen te beloodsen. Zowel de Nederlandse als 

Belgische loodsen trachtten bijgevolg steeds als eerste het schip te naderen. Dit leidde menig 

maal tot sabotage, vechtpartijen etc. (Doeke, 2009: p.20). 

In 1850 werd een eerste poging ondernomen deze disfunctionele regeling te herzien. Het 

initiatief kwam van Nederlandse zijde. Het voorstel bestond erin de twee loodsdiensten om te 

vormen tot één gemeenschappelijke dienstverlening. Dit zou de handel en scheepvaart 

bevorderen, alsook een bezuiniging betekenen op het personeel en de beloodsingmiddelen. 

België stond echter op diens verworven onafhankelijkheid en was niet van plan het principe 

van de vrije loodskeuze op te geven, dat immers als een wezenlijk deel van de vrije 

scheepvaart werd beschouwd (Hansens, 2003: p. 24). 

VERDRAG VAN 1925 

Een tweede poging om de concurrentiestrijd beter te reguleren werd na WO I ondernomen. In 

1925 kwamen Nederland en België tot een akkoord over een nieuw verdrag dat belangrijke 

wijzigingen voor het regime van de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen zou invoeren. In het 

verdrag werden nieuwe regels voor onder meer onderhoud, bebakening en de scheepvaart 

overeengekomen. Ook de regeling inzake de loodsdiensten werd met dit verdrag grondig 

gewijzigd. Zo werd een territoriale taakverdeling uitgewerkt om de (kostenverhogende) 

concurrentiestrijd tussen de loodsen te elimineren. Dit ontwerpverdrag werd gesloten op 3 

april 1925, maar werd op 24 maart 1937 verworpen door de Nederlandse Eerste Kamer en is 

dientengevolge nooit van kracht gegaan (Hansens, 2003: p. 24; Strubbe, 1988: p. 239).  
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VERDEELSLEUTEL 

Na WO II werden de onderhandelingen om een regeling te treffen tussen beide partijen terug 

hervat. Op 5 juli 1950 werd een principiële taakverdeling overeengekomen waarbij 72,5% van 

de opdrachten werden voorbehouden voor de Belgische loodsen en de overige 27,5% voor de 

Nederlandse loodsen. Voordien namen de Belgen reeds makkelijk zeventig procent van de 

loodstaken voor hun rekening, ondanks de sterke rivaliteit met Nederland. Bij ambtelijke 

overeenkomst op 19 april 1966 werd deze maatregel officieel bevestigd in de zogenaamde 

‘Regeling betreffende de Loodsdienst voor en op de Westerschelde en op het Kanaal van 

Terneuzen van 1966’ (Regeling Loodsdienst, 1966).  

Deze regeling was een administratieve overeenkomst gesloten door de Directeur-Generaal van 

het Zeewezen en van de Binnenvaart te Brussel en de Directeur-Generaal van het Loodswezen 

te ’s-Gravenhage, gemachtigd door hun regeringen. Het diende het Schelderegelment van 

1843 aan te passen dat nog uitging van de vrije loodskeuze door de gezagvoerder van het te 

beloodsen schip (Regeling Loodsdienst, 1966).  
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3 Het Loodsdecreet 

3.1 Loodswet 

De Belgische Rijksloodsdienst werd wetmatige vastgelegd in 1893, na de internationale 

erkenning van het onafhankelijke België. De wet werd een eerste maal herschreven, 

geactualiseerd en vervangen in 1967 door ‘de Belgische Loodswet betreffende het loodsen van 

zeeschepen in België’ (Vlaamse Raad, 1995: p. 6).  

De nieuwe loodswet beschreef de regeling inzake de uitsluitende bevoegdheid van de staat 

voor het organiseren van het loodsen van zeeschepen in maritieme toegangswegen en 

zeehavens. Uitzondering op deze wet werd wel gemaakt voor de loodsactiviteiten binnen de 

havendokken. Hier werd de mogelijkheid gelaten om de loodsdiensten op een 

gedecentraliseerd niveau te organiseren. (Loodswet: 1967: art. 3; Vlaamse Raad, 1995: p. 6). 

3.2 Herziene Scheldereglement 

In 1985 werd door de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart een werkgroep 

opgericht voor de herziening van het oude Scheldereglement van 1843. Dit reglement werd 

opgemaakt in een tijd waarin de loodsen nog met een roeiboot naar de schepen werden 

gebracht. Ondertussen was het maritieme landschap grondig gewijzigd en waren de 

beloodsingtechnieken sterk geëvolueerd. De moderne, hoogtechnologische en sterk 

geautomatiseerde scheepvaart en andere gewijzigde omgevingsfactoren strookten niet langer 

met de oude regeling (Leblanc, 2009: p. 106).  

Het nieuwe Scheldereglement werd gesloten op 11 januari 1995 tussen de Nederlands, 

Vlaamse en Belgische regeringen3 en is in voege getreden op 1 oktober 2002. In hoofdzaak 

ging het om een herziening en actualisering van het oude reglement. De belangrijkste 

wijzigingen in het reglement waren de invoering van een strafrechtelijke gesanctioneerde 

loodsplicht, afspraken omtrent het loodsen op afstand (LOA) en de verdeelsleutel voor de 

opbrengsten van de loodsgelden; 72,5% voor het Vlaamse Gewest en 27,5% voor Nederland. 

Ook voorzag het Herziene Scheldereglement een grote vorm van flexibiliteit in zijn teksten. Het 

was zo opgesteld dat er ruimte werd voorzien voor nadere afspraken. Dit maakte het 

                                                           

3
 Het gaat hier bijgevolg om een zogenaamd gemengd verdrag. 
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reglement minder afhankelijk van de tijdsgeest waarin het werd opgesteld (Scheldereglement, 

1995; Smolders, 2002: p. 24-25). 

3.3 Loodsdecreet 

Deze gewijzigde feitelijke en juridische omstandigheden maakten het noodzakelijk de 

Belgische Loodswet van 1967 wederom aan te passen en te herzien. Daarenboven diende een 

eigen Vlaams normenstelsel tot stand te komen. De regeling en uitvoering van 

beloodsingactiviteiten werd in 1989 namelijk toevertrouwd aan het Vlaams Gewest in 

navolging van de Belgische staatshervorming en was bijgevolg niet langer een federale 

bevoegdheid (Vlaamse Raad, 1995: p. 1). 

Het ‘Loodsdecreet betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het 

Vlaams Gewest en betreffende het brevet van havenloods’ werd op 19 april 1995 

goedgekeurd. Hierin werden de algemene bepalingen met betrekking tot de werking van de 

loodsdienst van het Vlaams Gewest vastgelegd. In het document werd ook beschreven wat het 

brevet van een havenloods moest inhouden en wat de strafbepalingen waren ( Loodsdecreet, 

1995). 

De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de Belgische Loodswet van 1967 waren de 

verscherpte loodsplicht, de regeling met betrekking tot het loodsen op afstand, aankomst- en 

vertrekmeldingen en de invoering van een verplichte verkeersbegeleiding-vergoeding (VBS-

vergoeding (Smolders, 2002: p. 50). 

Bij de opstelling van het decreet werd rekening gehouden met de regels van het 

Scheldereglement zodat een eenduidige en uniforme regeling kon worden bereikt. Het grote 

verschil tussen beiden is het toepassingsgebied. Het Loodsdecreet werd opgesteld voor alle 

bevaarbare waterlopen en havens in Vlaanderen, het Scheldereglement daarentegen enkel 

voor de Schelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Indien er zich toch onverenigbaarheden 

zouden voordoen tussen beiden werd besloten dat het verdrag voorrang zou hebben op het 

decreet (Smolders, 2002: p. 50). 
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4 Het Vlaamse Loodswezen 

Onder de derde Belgische Staatshervorming in 1989 werden de Gewesten bevoegd verklaard 

voor het loodsen van zeevaartuigen. De ‘Bijzondere wet tot hervorming van instellingen’ 

(1988: art. 6) plaatste onder de gewestelijke bevoegdheden: “[…] de loodsdiensten en de 

bebakeningdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en sleepdiensten op zee.”. 

Zodoende kwam op 1 januari 1989 het voormalige Belgische RijksLoodswezen in de handen 

van het Vlaams Gewest.  

De bevoegdheid inzake het loodsen van zeeschepen werd tamelijk ruim opgevat. Zo werd de 

Vlaamse overheid belast met de organisatie van de loodsdienst op zeeschepen, de 

ondersteuningsdiensten op het water, de ondersteuningsdiensten aan de wal, het namens de 

Belgische staat sluiten van akkoorden met betrekking tot de loodsgeldtarieven en het innen 

van loodsgelden. De uitvoering van de bebakening en de diensten die technische bijstand 

verlenen hoorden vanaf nu ook tot de taken van het Vlaams Gewest. (Vlaamse Raad, 1995: p. 

9).  

Deze bevoegdheidswissel zou al snel een (woelig) debat op gang trekken over een mogelijke 

deregulering en reorganisatie van het Loodswezen en een efficiëntere werking binnen de 

dienstverlening.  

4.1 Privatisering 

Bij de staatshervorming werd de Vlaamse Administratie in een nieuwe structuur gegoten. Er 

werden zeven nieuwe departementen opgericht, waaronder het departement Leefmilieu en 

Infrastructuur. Onder deze entiteit ressorteerde de Administratie Waterwegen en Zeewezen. 

Het – nu Vlaamse – Loodswezen werd hier een afdeling van (D’Havé, 2013).  

Deze reorganisatie had tot gevolg dat het Loodswezen op het onderste sport van de 

hiërarchische ladder binnen het overheidsapparaat kwam te staan. Deze nieuwe horizontale 

matrixstructuur van de Vlaamse administratie zorgde voor een groot ongenoegen in het kamp 

van de loodsen. Naar eigen zeggen verstevigde dit streng hiërarchisch gereorganiseerde kader 

enkel de ‘bureaucratische greep’ op het Loodswezen. Een moderne aanpak en autonome 

bestuurswijze, die beloofd werden bij aanvang van de hervormingen, waren ver te zoeken; de 

slogan: ‘Wat Vlaanderen doet, doet het beter’, werd dan ook sterk in vraag gesteld (Leblanc, 

2009: p. 115; VRSL, 1994: p. 5). 
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Het duurde niet lang voordat de Vereniging van Staatsrivierloodsen (VSRL), de toenmalige 

beroepsvereniging, zich liet gelden. Het ongenoegen bij de loodsen vertaalde zich in november 

1990 voor het eerst in protestacties en was een aanklacht tegen het ondoorzichtig kluwen van 

het bureaucratisch organogram waarin de loodsen verzeild waren geraakt (VRSL, 1994: p. 5).  

Ontevredenheid was er niet enkel bij de loodsen. Ook de Vlaamse administratie zag enkele 

moeilijkheden. De dienstverlening bleek een dure aangelegenheid te zijn en kennis van zaken 

over het domein was er niet. Politici zagen het Loodswezen derhalve eerder als een last dan 

een zegen. Geïnspireerd door de recentelijk verzelfstandiging van het Nederlandse 

Loodswezen kwam het idee boven water drijven ook in Vlaanderen het Loodswezen te 

privatiseren. De Vlaamse overheid zou dan een dure kostenpost minder ten laste hebben en 

de loodsen zouden meer vrijheid genieten (D’Havé, 2013).   

Dit idee werd al snel onder druk van de vakbonden, die de taak hebben de belangen van het 

ondersteunend personeel te verdedigen, verworpen. Dat het ambtelijk statuut teniet zou gaan 

indien deze zogenaamde belofte zou worden gerealiseerd, was volgens de kleurensyndicaten 

een onaanvaardbaar scenario. Om een oplossing te vinden, waarbij alle betrokken partijen zich 

wel in zouden kunnen vinden, werden er vervolgens vier studiebureaus aangesteld; Coopers & 

Lybrand, Mercer-Henrijean, Korn-Ferry en Anders Consulting (Leblanc, 2009: p. 115) .  

4.2 Vlaams Onafhankelijk Loodsbedrijf 

Een eerste voorstel kwam er in 1992. De Vlaamse regering stelde voor om een 

overheidsbedrijf op te richten, geïntroduceerd als het VOL; het ‘Vlaams Openbaar 

Loodsbedrijf’. In juni van dat jaar werd een ontwerp van decreet opgesteld en voorgelegd. 

Hiervoor stond de nationale wet van 21 maart 1991 over de oprichting van overheidsbedrijven 

model. Met dit voorstel werd gehoopt een oplossing te bieden voor de onvrede over de 

arbeidssituatie, het ambtenarenstatuut en de bezoldiging van de loodsen.  

Volgens de beroepsvereniging ging het hier om een “onaanvaardbaar surrogaat voor een 

echte verzelfstandiging”, werd er in het voorstel geen rekening gehouden met de loodsen zelf 

en zou het Loodswezen omgevormd worden tot “een instrument van een centraal geleide 

planeconomie”. Ook bij de vakverenigingen kreeg het voorstel geen aarde aan de wal 

(‘Loodsen dreigen met nieuwe actie’, 1992; VRSL, 1994: p. 5).  
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Een overeenkomst over het VOL bleef uit, maar het ontwerp van decreet werd desalniettemin 

niet zomaar van de tafel geschoven door de Vlaamse regering. In een poging toch gehoord te 

worden legden de loodsen verschillende malen de havenactiviteiten stil. Deze aanhoudende 

acties betekenden grote economische verliezen voor de Antwerpse haven. Zo zouden volgens 

‘de Antwerpse Scheepsvaart Vereniging ‘(ASV) de acties die plaats vonden op het einde van 

1994 er voor gezorgd hebben dat de Antwerpse haven de 110 miljoen tonnage net niet 

haalden in dat jaar. Verschillende havenactoren hadden genoeg van deze protestacties en 

leidde in 1995 tot een oproep voor een snelle reorganisatie van het Loodswezen (‘Eis 

reorganisatie Loodswezen’, 1995).  

4.3 Facilitaire NV 

Vanaf 1997 werden er werkgroepen opgericht die de mening en de behoeftes van alle 

betrokken partijen moesten nagaan. De klanten van het Loodswezen wilden duidelijk niet dat 

de taak van de loods werd afgebouwd en onderschreven daarbij het belang van een loods aan 

boord van een schip op moeilijk bevaarbare wateren zoals de Schelde. Hieruit bleek dat LOA 

toch niet gezien werd als de toekomst van morgen, maar eerder als ‘second best’. Door de 

scheepvaartagenten met commerciële bedrijvigheid aan de wal werd van het Loodswezen 

onder meer verwacht: een goede communicatie naar de agentschappen toe, een commerciële 

ingesteldheid en – als oplossing bij gebrek aan beschikbare loodsen – LOA en 

helikopterbeloodsing. De havenlobby wilde door middel van moderne beloodsingmiddelen als 

VTS, LOA en helibeloodsing veelzijdige inzetbaarheid, snelheid en transparante lagere prijzen. 

De loodsen zelf, althans de meerderheid, verkoos ambtenaar te blijven. In het loodsenkorps 

werd namelijk geloofd dat reorganisaties, modernisering en investeringen binnensambtelijk 

konden gebeuren (Leblanc, 2009: p. 116). 

De goedkeuring van de Vlaamse regering om in 1998 een Facilitaire NV op te richten die de 

verzelfstandiging van het Loodswezen tot een goed einde zou moeten brengen werd bijgevolg 

door de loodsen allerminst warm onthaald. Deze tijdelijke publieke naamloze vennootschap 

zou een interim-bedrijf worden met een externe bedrijfsleider en de overheid als enige 

aandeelhouder. De taak van de NV zou er dan in bestaan zich uit te bouwen tot een volwaardig 

operationeel loodsbedrijf en zich om te vormen tot een NV met enkel externe 

aandeelhouders. Met de oprichting van een organisme ‘de Vlaamse Nautische Autoriteit’ met 

beslissingsbevoegdheid om zo het loodsbedrijf te kunnen aansturen, zou de overheid aanwezig 

blijven op de loodsmarkt (Baldewijns, 1998). 
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De loodsen eisten het behoud van hun ambtenarenstatuut en stelden de financiële inkomsten 

die de overheid voor ogen had bij het voorstel van de facilitaire NV sterk in vraag. Volgens de 

loodsenvereniging werden de inkomsten te hoog en de uitgaven te laag ingeschat. Zo werd er 

een tekort van 300 miljoen BEF per jaar geraamd. De dreiging van de loodsen om opnieuw 

actie te voeren en de angst van de overheid dat de havens wederom zouden worden 

lamgelegd leidde er uiteindelijk toe dat de pogingen tot privatisering werden stop gezet 

(‘Loodsen behouden ambtenaren statuut’, 1998).   

4.4 Een bedrijfseconomisch geïnspireerde overheidsdienst 

Nog geen half jaar nadat het idee van de Facilitaire NV werd voorgesteld, en nadien 

verworpen, werd er een nieuw project op de tafel gelegd dat wel zou aansluiten bij de visie 

van de loodsen. De afdeling Loodswezen zou omgevormd worden tot een ‘Dienst met 

Afzonderlijk Beheer’. Dit hield in dat het Loodswezen een grotere autonomie zou krijgen, 

budgettair geïsoleerd werd en op basis van beheersovereenkomsten met de bevoegde 

minister zou werken. Een bedrijfseconomische boekhouding moest meer duidelijkheid 

verschaffen over inkomsten en uitgaven (D’Havé, 2013). 

De Vlaamse havensector was niet tevreden met de bestaande dienstverlening en een 

duidelijke koerswijziging werd gewenst. Er werd verwacht dat deze nieuwe beheersvorm met 

modern management deze wens kon vervullen. Geen enkele (noemenswaardige) partij 

tekende verzet aan en op 30 juni 2000 werd het decreet dat de Vlaamse loodsdienst 

omvormde tot een Dienst met Afzonderlijk Beheer aangenomen door het Vlaams Parlement 

en op 1 januari 2001 was de DAB Loodswezen volledig operationeel (Vlaamse overheid, 2006: 

p. 4-5). 

Door de oude loodsdienst op te splitsen in verschillende entiteiten (Vloot, 

Scheepvaartbegeleiding en DAB Loodswezen) met elk een eigen management ging de 

expertise deels verloren. Elke afdeling legde eigen accenten waardoor men er niet langer in 

slaagde optimaal samen te werken. De Vlaamse overheid merkte dit probleem op en richtte 

medio 2000 het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust op, een overkoepelend 

beleidsorgaan dat de eenheid tussen de afdelingen moest herstellen (BVL, 2012: p. 4).    

De oprichting van de DAB heeft het Loodswezen naar een hoger niveau getild en de 

dienstverlening nieuw leven in geblazen. Een nieuwe aanpak om aan de noden van de 21ste 

eeuw te kunnen voldoen was van cruciaal belang. Zowel de loodsen, de administratie als de 
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havensector waren het hier over eens. De beheersvorm voorziet een grotere autonomie en 

heeft gezorgd voor de gewenste modernisering, efficiëntie, klantgerichtheid en transparantie. 

Toch is de organisatie en reorganisatie rond de dienstverlening vandaag nog steeds en meer 

dan ooit een ‘hot topic’. Aan de dienstverlening dient gesleuteld te blijven worden, daar 

stilstand in een markt die constant evolueert en elke dag nieuwe uitdagingen met zich 

meebrengt achteruitgang betekent. Deze werkzaamheden gebeuren evenwel niet zonder slag 

of stoot. Onderhandelingen verlopen moeilijk en opstanden maken de sfeer grimmig (D’Havé, 

2013; Van Engelen, 2013). 

In 2009 werd het loodsdecreet dat dateerde uit 1995 geactualiseerd. Daarin werd de definitie 

van de loodsdienst gewijzigd. Voortaan wordt het omschreven als ‘de functionele dienst van 

het Vlaamse Gewest’ en niet langer ‘de functionele dienst van het beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken’ waardoor het loodsen van vaartuigen als een exclusieve overheidstaak 

verankerd wordt. Toch lijkt privatisering wel een ‘evergreen’ te zijn, als een lied dat blijft 

hangen en zijn populariteit, na al die jaren, niet lijkt te verliezen (Lemmens, 2009). 
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Hoofdstuk 3: Economische analyse 

In het eerste luik van deze eindverhandeling werd uitvoerig beschreven hoe het Vlaamse 

Loodswezen is georganiseerd. Het is een Dienst met Afzonderlijk Beheer en heeft een sterk 

uitgebouwd middenkader om zo een vlotte werking binnen de dienstverlening, met zijn 

partners en met de klant te kunnen garanderen. Ook werd dieper ingegaan op de loodstaak en 

-activiteiten en de middelen die vandaag worden ingezet om een schip door de moeilijk 

bevaarbare wateren te navigeren. Het lijkt er op dat na al die jaren van hervormen en 

getouwtrek het Loodswezen zich tot een goed geoliede machine heeft ontpopt.  

Toch komen de loodsen geregeld in de media met eerder negatieve berichtgevingen. 

Stiptheidsacties, boze reders, ontevreden havenbedrijven en de roep om een snelle 

reorganisatie van het Loodswezen vormen eerder de regel dan de uitzondering. In 2012 nog 

voerden de loodsen onder leiding van de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) 

stiptheidsacties. Dit protest lokte bij menig persoon verontwaardiging, onbegrip en vooral 

negatieve reacties uit. Zo stelde onder meer de Antwerpse Scheepsvaart Vereniging (ASV) niet 

langer enkel de organisatiestructuur, maar ook de openbaarheid van de dienstverlening ten 

stelligste in vraag.  

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt nagegaan wat aan de basis ligt van dit algeheel 

ongenoegen, zowel op de werkvloer als bij de overheid en de havensector. Hierbij is het de 

bedoeling in te gaan op de problemen waarmee het Loodswezen te kampen heeft en de 

punten die de dag van vandaag ter discussie staan in kaart te brengen. 

In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de vraag of een verdere verzelfstandiging van 

het Loodswezen zaligmakend zou zijn. Hierbij wordt nagegaan wat de mogelijke gevolgen van 

een privatisering zouden kunnen zijn. 

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen scheppen werden de relevante partijen die het 

meest betrokken zijn bij de dienstverlening bevraagd. Zowel de dienstleiding, de overheid, de 

drie representatieve vakverenigingen, de Beroepsvereniging van Loodsen, het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen als de Antwerpse Scheepvaart Vereniging werden onderworpen aan 

een diepte interview.  
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DAB Loodswezen: Algemeen directeur Tony Verresen 

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Administrateur Generaal Jacques D’Havé 

& Vlaams Secretaris Rony Slabbinck 

ACOD: Gedelegeerde Zeeloods Michel Defer 

ACV: Gedelegeerde Zeeloods Peter Goossens 

VSOA: Gedelegeerde Rivierloods Harry Speelmeijer 

Beroepsvereniging van Loodsen: Voorzitter Sven Deridder (Rivierloods) & gewezen Voorzitter 

Alfons Debruyn 

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Chief Operations Officer Christiaan De Block 

Antwerpse Scheepvaart Vereniging: Directeur Generaal Xavier Van Engelen 
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1 Punten ter discussie 

De respondenten werden bevraagd over de werking van de dienstverlening en de 

moeilijkheden die zij ondervonden. Uit deze gesprekken konden drie probleemgebieden met 

een sterke verwevenheid gedistilleerd worden. Een eerste punt heeft betrekking tot de 

financiële moeilijkheden waarin het Loodswezen zich sinds enkele jaren in bevindt. Een 

tweede moeilijkheid betreft de operationele werking van het Loodswezen. De 

betrouwbaarheid van de dienstverlening kan niet gegarandeerd worden, wat de 

concurrentiekracht van de Vlaamse zeehavens zonder enige twijfel ondermijnt. Een laatste 

probleemgebied betreft het overlegmodel. Het werken aan een betere en efficiëntere 

dienstverlening wordt bemoeilijkt door het tweesporen overleg. 
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1.1 Financieel probleem 

VERLIESLATENDE OVERHEIDSDIENST 

Nadat het Vlaamse gewest de bevoegdheid kreeg over de loodsdiensten en het Loodswezen 

een afdeling van de Administratie Waterwegen en Zeewezen werd, kwam het financiële 

probleem van de dienstverlening al snel bovenwater drijven. 

Het Loodswezen bleek een dure kostenpost te zijn voor de Vlaamse overheid. Dit was dan ook 

de motivatie van de betrokken politici om de dienstverlening te privatiseren, naar het 

voorbeeld van Nederland. Dit was eveneens de drijfveer voor de oprichting van de Facilitaire 

NV in 1998 door Eddy Baldewijns, minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 

Ordening :“ Vandaag is de business unit loodsen/beloodsen zwaar verlieslatend. Een financiële 

analyse geeft aan dat een verzelfstandigd Loodsbedrijf dit verlies kan ombuigen naar winst”. 

De NV zou niet veel later op nautisch technisch vlak een onhaalbare oplossing blijken te zijn 

(Baldewijns, 1998; Goossens, 2013). 

De keuze een Dienst met Afzonderlijk Beheer op te richten in 2001 leek al snel zijn vruchten af 

te werpen. Aan de hand van financiële cijfers illustreerde Jacques Leblanc (2009: p. 142) in het 

boek ‘Volle Kracht Vooruit’ de positieve evolutie van het kostenplaatje door de gedeeltelijke 

verzelfstandiging van het Loodswezen binnen de Vlaamse overheid. In 1992 kon er 1685 

miljoen BEF aan inkomsten uit loodsrechten op het conto van het Loodswezen geschreven 

worden, maar daartegenover stond de totale kostprijs van de dienstverlening met inbegrip van 

de vloot: 1774 miljoen BEF. Dit kwam neer op een deficit van 89 miljoen BEF. Hier moesten 

nog de uitgaven aan worden toegevoegd van de sleep- en reddingsdiensten, betonning en 

bebakening, verkeersbegeleiding en hydrografie. Deze extra kosten bedroegen 1010 miljoen 

BEF, wat voor de Vlaamse Gemeenschap in totaal neerkwam op een verlies van 1099 miljoen 

BEF. 

Daartegenover zette Leblanc (2009: p. 142) het gefactureerde zakencijfer van de DAB 

Loodswezen van 2005. Dit cijfer bedroeg 63,75 miljoen euro (ofwel 2,6 miljard BEF) en stelde 

daaruit een stijging van 53% in 13 jaar tijd vast. Dit bedrag minus de kost voor de diensten van 

DAB Vloot en de lonen van de personeelsleden leverde het Vlaamse Loodswezen alsnog een 

‘batig saldo’ van 664.000 euro op. 
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Anno 2014 blijkt alles nog steeds niet peis en vree te zijn in het land der financiën. Anders dan 

dat midden jaren 2000 verwacht werd, is het Loodswezen de dag van vandaag opnieuw een 

verlieslatende overheidsdienst. Dit blijkt ook uit de recente opmerkingen van het Rekenhof 

over de Vlaamse begroting voor het jaar 2014.  

De begroting van de DAB Loodswezen voor 2014 voorziet volgens het Rekenhof in een daling 

van de globale ontvangsten met een bedrag van 5,3 miljoen euro. Dit wordt hoofdzakelijk 

toegeschreven aan het wegvallen van de eenmalige ontvangsten uit de VBSclaim4. Zowel het 

overgedragen als het over te dragen saldo wordt geraamd op 0,1 miljoen euro. Daarbij wordt 

vastgesteld dat alle ontvangsten van het begrotingsjaar moeten worden gebruikt om alle 

lopende en investeringsuitgaven in 2014 te dekken. 

Het Rekenhof wijst vervolgens op de vaststelling dat het Loodswezen zich nog steeds in 

financiële moeilijkheden bevindt en sinds 2009 een ‘aanzienlijke betalingsachterstand’ met 

zich meedraagt. Op 31 december 2012 moest het Loodswezen namelijk nog ca. 48,8 miljoen 

aan openstaande facturen betalen. Echter, op dat ogenblik had de dienstverlening slechts 8,5 

miljoen euro financiële middelen beschikbaar en ca. 6 miljoen euro aan openstaande 

vastgestelde rechten. Bij dezen trekt het Rekenhof aan de alarmbel en merkt tevens op dat net 

als in 2012 in de huidige begroting geen budgettaire ruimte wordt voorzien om de 

betalingsachterstand terug te dringen of weg te werken (Rekenhof, 2013: p. 26-27). 

CIJFERS IN BEELD    

Om de financiële gezondheid van de DAB Loodswezen te duiden worden de jaarbalansen en 

resultatenrekeningen onder de loep genomen. Deze jaarrekeningen werden vrijgegeven door 

de Financieel Directeur van de DAB Loodswezen, Re Luypaers5.  

Het probleem wordt in kaart gebracht op basis van de evolutie van de winsten en/of verliezen. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven werd ervoor gekozen de jaarrekeningen 

van 2001, het aanvangsjaar van de DAB, tot en met 2012 in rekening te brengen. Voor het jaar 

2013 is er nog geen cijfermateriaal voor handen. 

                                                           

4
 Het gaat hier om eenmalige ontvangsten uit de VBSclaim ter waarde van 6,5miljoen euro. 

5
 Zie Bijlagen: Resultaatrekeningen 
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Financiële evolutie 

De kersverse DAB Loodswezen eindigde in 2001 het boekjaar met een winst van 1.948.744 

euro In grafiek 1 wordt het verloop van de winstgevendheid voor de daaropvolgende jaren 

weergegeven. Reeds in het tweede jaar nam de winst met 1/4de af en het derde levensjaar van 

de dienst werd zelfs afgesloten met een verlies van net geen 200.000 euro. In 2004 en 2005 

vond er een licht herstel plaats en liepen de winsten op tot een zogenaamd ‘batig saldo’. Deze 

positieve trend was slechts van korte duur want in 2006, het jaar waarin het overkoepelend 

Agentschap MDK werd opgericht, werd alweer een verlies geleden van bijna anderhalf miljoen 

euro.  

 

Grafiek 1: Winst/verlies van het boekjaar 

In het jaar 2007 werden dan weer opmerkelijke winsten geboekt. Met een bedrag van 

3.366.150 euro was dit het meest winstgevende boekjaar voor het Loodswezen. De 

dienstverlening deed het op financieel vlak zeer goed en in het jaarboek van het Agentschap 

MDK (2007: p. 122) werd het belang van een kostendekkende werking aangehaald: “De 

kostendekkende werking is van belang om tot een correcte monetaire waardering van de 

loodsdienst te kunnen komen. Bovendien is het een garantie dat de loodsdienst over voldoende 

werkingsmiddelen blijft beschikken zodat de dienstverlening niet in gevaar komt.”. Opmerkelijk 

is dat na dit topjaar nergens meer het belang van die kostendekkendheid werd bevestigt of 

verkondigt.   

De financiële en economische crisis manifesteerde zich in de maritieme sector reeds aan het 

einde van 2008 en is ook zichtbaar in grafiek 1. Het Loodswezen draaide een verlies van maar 

liefst 3.410.411 euro, wat een verschil van bijna 6 miljoen impliceerde tegenover het jaar 

ervoor. 2008 was slechts een voorbode, want in 2009 sloeg de crisis genadeloos toe. In 2010 
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kende het Loodswezen een dieptepunt en leed aan het einde van het boekjaar meer dan 13 

miljoen verlies. Om deze zware klappen te kunnen incasseren en op te vangen werden er vanaf 

2009 dotaties toegekend aan het Loodswezen.  

 

Grafiek 2: Overzicht omzet en kosten 

In 2011 en 2012 namen de verliezen geleidelijk af en afgaande op de tendens die grafiek 1 

aangeeft zou er zelfs kunnen gesproken worden over een ‘oprechte’ positieve evolutie. 

Wanneer er echter naar de evolutie van de omzet en kosten wordt gekeken in grafiek 2 en 

naar de evolutie van de schulden in grafiek 3, dan wordt al snel duidelijk dat het Loodswezen 

in 2011 en 2012 nog steeds in grote financiële problemen zat en er van verbetering niet veel 

sprake was. 
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Grafiek 3: Overzicht van de schulden 

FINANCIËLE ONZEKERHEID 

De verliezen die vanaf 2008 worden geleden door het Loodswezen zijn hoofdzakelijk toe te 

schrijven aan de economische crisis. De wereldeconomie zakte in mekaar en het Loodswezen 

bleef hier niet van gespaard. De scheepvaarttrafiek slonk dramatisch waardoor er significant 

minder schepen beloodst dienden worden. Daarnaast werd er een crisistarief ingevoerd op 

vraag van de havenmiddens, de rederijen en de scheepsagenturen. Dit alles leidde tot een 

sterke daling van de ontvangsten (D’Havé, 2013).  

De tarieven worden door de Vlaamse regering kunstmatig laag gehouden zodat het mogelijk 

blijft zeeschepen te beloodsen tegen ‘een maatschappelijk aanvaardbare prijs’. Dit is ter 

bevordering van de concurrentiekracht van de zeehavens. Loodsgelden spelen een belangrijke 

rol bij de keuze van een schip om een bepaalde haven al dan niet aan te lopen. Dit is 

bijvoorbeeld een van de belangrijkste redenen waarom MSC haar main hub in Antwerpen 

heeft gevestigd. De rederij geniet van frequentiekortingen op de loodsgelden (Defer, 2013).  

Deze lage tarieven dekken al een lange tijd de kosten van het Loodswezen niet meer en 

worden als problematisch aanzien. De DAB heeft geen winstoogmerk, maar de grote verliezen 

die geleden worden en bijgepast worden met dotaties zijn een enorme aderlating voor de 
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Vlaamse overheid. In 2012 werd reeds aangekondigd dat de overheid deze tekorten niet zal 

kunnen blijven dragen (Vlaams Parlement, 2012: p. 4-7).  
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1.2 Operationeel probleem 

STIPTHEIDSACTIE 

In 2012 werd door de regering Di Rupo I een pensioenhervorming aangekondigd waarbij 

iedereen langer zou moeten werken. Zo ook wou de regering de minimum leeftijd van de 

loodsen optrekken. Hier waren zij niet mee akkoord en startten op 13 februari 2012 een 

aangekondigde stiptheidsactie. Vijf dagen lang werden de schepen van en naar Vlaamse 

havens enkel tijdens de kantooruren beloodst. Dit veroorzaakte niet alleen een grote 

economische schade voor heel België, maar had ook een negatieve invloed op de 

concurrentiekracht van de Vlaamse havens (Deridder, 2013).  

DIENST EN BEURTREGELING 

Door volledig conform de regels en volgens het boekje van de dienst- en beurtregeling te 

werken, slaagden de loodsen erin alle Vlaamse havens lam te leggen en zelfs het hele land te 

gijzelen. Dit toont aan dat de betrouwbaarheid van de dienstverlening, wat voor de 

scheepvaart naast betaalbaarheid en bekwaamheid van uiterst belang is bij een loodsdienst, 

geenszins een garantie is in de huidige werking van het Loodswezen (Van Engelen, 2013). 

De dienst- en beurtregeling is een bepaling waarin de regels over de werkverdeling van de 

loodsen staan beschreven. Dit is het document waarop de loodsdienstcoördinatoren zich 

baseren om een specifieke taak aan een welbepaalde loods toe te wijzen. De beurtregeling 

bepaalt de werking van de loodsen, met de loodsen en onder de loodsen. Deze regeling is 

vastgelegd buiten de overheid om. Hoe en wanneer de loodsen moeten werken wordt 

bijgevolg ook niet bepaald door enig andere instantie van hoger af (Deridder, 2013). 

De regels die hierin vervat liggen laten de loodsen de mogelijkheid stiptheidsacties te voeren 

zonder verzuim te plegen. Loodsen dienen per jaar een gemiddelde van 150 prestaties te 

behalen. Er staat niet gestipuleerd of deze prestaties overdag of ’s nachts moeten gehaald 

worden, en dus kunnen de loodsen beslissen om enkel tijdens de kantooruren, zoals echte 

ambtenaren (wat ze tenslotte zijn) te werken. Zolang de prestatienorm van 150 schepen per 

jaar gehaald wordt, vervullen ze hun minimum plicht (Uitspraak bij de auditeur van de Raad 

van State). Zodoende kunnen de loodsen dus ’s nachts niet opgevorderd worden (Deridder, 

2013).  



 
 47 

Goed wetende dat het om een economisch sleutelberoep gaat hebben de loodsen met deze 

dienst en beurtregeling een sterk drukkingsmiddel in handen. Sociale onrust onder de loodsen 

wordt daarom ook ten stelligste vermeden. Met deze troef in handen kunnen de loodsen ten 

allen tijde economische havenactiviteiten in het honderd laten lopen en zodoende de havens, 

Vlaanderen en zelfs België een hak zetten. 

BETROUWBAARHEID 

De stakingsactie verstoorde de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens aanzienlijk. Het 

aantal wachtende schepen voor de kust om de havens aan te doen liep al snel op. De inperking 

van de beloodsing had als gevolg dat de havenactiviteiten van reders, verladers en andere 

havengebruikers tot het minimum werd teruggeschroefd. De economische schade die hieruit 

voort kwam was aanzienlijk. De stiptheidsactie van de loodsen zou een schade van 1 miljoen 

euro per uur hebben toegebracht aan de Vlaamse economie (Van Engelen, 2013).  

De negatieve impact op lange termijn werd nog veel meer gevreesd. Omdat het al de derde 

maal in een korte tijd was dat de loodsen acties voerden en de scheepvaart gijzelden, kwam 

het ‘zorgvuldig opgebouwde imago’ van de Vlaamse havens als zijnde ‘productief, kwaliteitsvol 

en betrouwbaar’ op losse schroeven te staan. De Vlaamse havens waren bang dat hun 

concurrentiepositie in Europa hierdoor verder zou ondermijnd worden. Dat Antwerpen zijn 

positie van tweede containerhaven van Europa verloren had aan het Duitse Hamburg, had hier 

veel mee te maken en zat nog vers in het geheugen (De Block, 2013).  

Deze bezorgdheden waren niet geheel ongegrond zo bleek. MSC, de grootste containerklant 

van de Antwerpse haven – goed voor bijna tweederde van de containertrafiek – had geen 

begrip voor deze en voorbije acties van de loodsen. Omwille van de grote schade die de rederij 

hierdoor geleden had kondigde MSC aan zijn positie in Antwerpen en investeringspolitiek in 

Vlaanderen te herbekijken (De Block, 2013). 

OPTIMALISATIE 

Ten gevolge van de stiptheidsactie, die het probleem van de betrouwbaarheid deed oplichten, 

werd binnen de havensector quasi unaniem een reorganisatie van het Loodswezen geëist. ASV 

en het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen waren furieus en namen, andermaal, het 

toverwoord ‘privatisering’ in de mond: “Wij moesten vaststellen dat de betrouwbaarheid van 

deze openbare dienstverlening in de feiten niet meer gegarandeerd werd. Wij stelden dan ook 

ons huidig standpunt pro openbaarheid van dienstverlening voor de beloodsing in vraag.”. 



 
 48 

Hierbij werd gewezen op de noodzakelijkheid van een Loodswezen dat betrouwbaarheid, 

bekwaamheid en betaalbaarheid kan garanderen (Van Engelen, 2013). 

Niet enkel de betrokken havenactoren spuiden hun ongenoegen, ook de publieke opinie had 

een duidelijke mening. Zo werd in een opiniestuk in het financieel-economisch weekblad 

‘Trends’ geopperd dat er in snel tempo een wet moest goedgekeurd worden die de opeising 

van de economische sleutelberoepen makkelijker maakt. Zo zou het statuut van de loodsen 

zonder angst voor een staking aangepast kunnen worden ‘aan de realiteit van de 21ste eeuw’. 

Dit zou dan concreet moeten leiden tot de privatisering van de loodsen (Brockmans, 2012).   

De loodsen eindigden hun staking nadat de Vlaamse overheid besloten had een werkgroep op 

te richten waarin het pensioenprobleem, dat al 18 jaar aansleepte, uit te klaren. De 

voorwaarde die hieraan werd gekoppeld was dat de werkgroep ook zou onderzoeken hoe het 

Loodswezen op een duurzame wijze zou kunnen geoptimaliseerd worden. Deze werkgroep 

moest bijgevolg een oplossing bieden voor zowel het pensioendossier als de reorganisatie van 

de loodsdiensten om een optimale werking mogelijk te maken (Crevits, 2013). 

De verschillende partijen zagen vooral problemen in de operationele werking van het 

Loodswezen. Aan de kwaliteit van de dienstverlening wordt evenwel niet getwijfeld. “Er is 

niemand die hier enig commentaar op heeft. De beloodsing wordt perfect uitgevoerd. De 

grootste schepen worden in de Vlaamse havens geloodst zonder enig probleem”, zo stelt Xavier 

Van Engelen (2013). Dit werd reeds in 2012 bevestigd in een belanghebbendenenquête die na 

de stiptheidsactie werd uitgevoerd in opdracht van het MDK. Ruim 90% van de gebruikers van 

de diensten van het Loodswezen was tevreden over de dienstverlening die geboden werd 

(Crevits, 2013).   

De beschikbaarheid en de inzetbaarheid, ofwel flexibiliteit van de loodsen bleken de grote 

struikelblokken te zijn. Deze zouden volgens vertegenwoordigers van de havenbedrijven en de 

havengemeenschap geoptimaliseerd moeten worden zodat de piekmomenten in het 

scheepsaanbod moeiteloos zouden kunnen opgevangen worden (De Block, 2013; Van Engelen, 

2013). 

In 2012 werden, op basis van deze punten van kritiek, verschillende voorstellen geformuleerd 

door het MDK die tot een betere werking van de dienstverlening zouden moeten leiden en 

daardoor de performantie van het Loodswezen zou moeten vergroten. Tot op heden worden 
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deze voorstellen samen met het pensioendossier besproken binnen de geëigende 

overlegstructuren van het Loodswezen (D’Havé, 2013). 

De optimalisatiegesprekken betreffen dan wel de verbetering van de beschikbaarheid en 

inzetbaarheid van de loodsen. De betrouwbaarheid van de dienstverlening, wat aan de basis 

ligt van de totstandkoming van deze gesprekken, wordt hier niet onderhanden genomen. 

Omdat de dienst- en beurtregeling in dat opzicht niet aangepast wordt, blijft de garantie op 

100% bedrijfszekerheid, wat zeer belangrijk is voor de concurrentiekracht van een haven, 

evenwel onbestaande.   
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1.3 Syndicaal probleem  

Beleidsbeslissingen, nodig om het Loodswezen om te vormen tot een moderne en goed 

georganiseerde overheidsdienst, komen maar zeer traag tot stand. Dit kan voornamelijk 

worden toegeschreven aan de overlegstructuur van het Loodswezen. Het twee- sporenoverleg 

model zorgt ervoor dat onderhandelingen moeizaam en traag verlopen. Een gezamenlijk 

overleg, waarbij alle vakverenigingen met de overheid rond de tafel zitten ontbreekt. 

OVERLEGSTRUCTUUR 

Als ambtenaren zijn de loodsen onderworpen aan het syndicaatstatuut van het 

overheidspersoneel dat werd vastgelegd in de wet van 19 december 1974. De wet voorziet 

verplichte voorafgaande onderhandelingen en overleg tussen de overheid en de 

representatieve vakorganisaties. Als de overheid een maatregel uitvaardigt, zonder 

voorafgaand overleg, dan kan de maatregel door de Raad van State nietig verklaard worden. 

Zowel de overheid als de vakorganisaties hebben het initiatiefrecht om een bepaalde materie 

op de agenda te plaatsen (‘Sociaal overleg in de openbare sector’, s.d.).  

De onderhandelingen en het overleg dient plaats te vinden in de daarvoor opgerichte 

onderhandelings- en overlegcomités. Deze zijn paritair samengesteld met vertegenwoordigers 

van de overheid en vertegenwoordigers van de representatieve vakbondsorganisaties. De 

onderhandelingen over het Loodswezen worden gevoerd binnen het kader van het Comité B, 

in Sectorcomité XVIII. Dit is één van de 20 sectorcomités waarin het Comité B is 

onderverdeeld. Binnen het sectorcomité zijn er nog twee overlegniveaus. Overleg op het 

niveau van het MDK gebeurt in het EOC, ofwel het ‘Entiteit Overschrijdend Comité’. Overleg op 

het niveau van de afdeling gebeurt in het SEOC, ofwel het ‘Sub Entiteit Overschrijdend Comité’ 

(‘Sociaal overleg in de openbare sector’, s.d.). 

Volgens de wet mogen enkel representatieve vakbonden op deze vergaderingen aanwezig zijn. 

Beroepsverenigingen mogen officieel niet deelnemen, omdat zij niet representatief zijn. 

Beroepsverenigingen staan in voor de studie, de ontwikkeling en de bescherming van de 

beroepsbelangen. Zij vertegenwoordigen slechts één beroep en niet de verschillende 

personeelscategorieën zoals de vakverenigingen dat wel doen (‘Sociaal overleg in de openbare 

sector’, s.d.). 



 
 51 

Gemengde werkgroep Loodsen 

Om de beroepsverenigingen van de loodsen (op hun eis/vraag) wettelijk mee te kunnen laten 

vergaderen met de representatieve vakbonden werd in 1994, bij Protocol 18.46, de Gemengde 

Werkgroep Loodsen (GWL) opgericht, die rechtstreeks ressorteerde onder het HOC (Hoog 

Overleg Comité), het toenmalige EOC. De werkgroep werd bevoegd verklaard voorstellen uit te 

brengen omtrent specifieke loodsmaterie zoals de beurtregeling en de werking van de 

loodsdiensten. Dit overlegorgaan zorgde ervoor dat ook de specifieke beroepsbelangen 

vertegenwoordigd werden (Goossens, 2013).  

In de werkgroep werden de toenmalige representatieve vakbonden ACV-Transcom 

(Christelijke vakbond) en ACOD (Socialistische vakbond) en de toenmalige erkende vakbonden 

‘Verenging van Staats Rivier Loodsen’, VSRL (nu BVL) en ‘Vereniging van Zee en Kanaal 

Loodsen’ VZKL (nu OVL) bevoegd verklaard. Dit protocol werd ondertekend door de bevoegde 

ministers en de voorzitters (enkel) van de representatieve vakbonden (Protocol 18.46, 1994: 

punt 3.3.).  

DUBBEL OVERLEG 

Deze overlegstructuur werkte meer dan tien jaar lang over het algemeen goed. De beslissingen 

die werden genomen in de GWL passeerden zonder veel problemen de andere 

onderhandelingsniveaus. Medio 2005 ontstond er onenigheid binnen de GWL, vooral tussen 

BVL en VSOA. VSOA (Liberale vakbond) was pas toegelaten als representatieve vakbond nadat 

onder de regeringen van Verhofstadt, de representativiteit van 10% naar 5% verlaagd werd. 

VSOA stapte een vakbondslandschap binnen waar reeds veel protocollen onderhandeld waren, 

maar waar het zelf niet voor getekend had (waaronder Protocol 18.46). Als nieuwe vakbond 

wilde VSOA zich bijgevolg profileren en nam een eerder offensieve houding aan. De BVL stelde 

zich daarnaast ook als een moeilijke gesprekspartner op, wat de samenwerking tussen de 

verschillende vakbonden nog meer bemoeilijkte. De enige werkgroep waar alle 

loodsenvakbonden aan tafel zaten werd geleidelijk aan onwerkbaar. De werkgroep werd als 

het ware kapot gespeeld door onverenigbare visies, non-toegeeflijkheid en super ego’s die de 

plak zwaaiden. De werkgroep heeft echter nooit gestopt te bestaan, maar tussen 2007-2008 

en 2010-2011 vonden er geen vergaderingen plaats (Defer, 2013; Goossens, 2013).  

Er is jarenlang onderhandeld over de werkgroep. De representatieve vakbonden wilden 

eigenlijk liever af van de GWL en wilden enkel overleg op het erkende officiële platform laten 
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doorgaan, waar uitsluitend vertegenwoordigers van representatieve vakbonden toegelaten 

worden. Uiteindelijk werd er toch gekozen voor het voortbestaan van de werkgroep, maar na 

de stakingen van 2007 is men er nooit meer in geslaagd om alle vakbonden en 

beroepsverenigingen rond één tafel te krijgen (D’Havé, 2013).  

Onder druk van haar loodsen neemt ACV vandaag actief deel aan de vergaderingen, als enige 

representatieve vakbond, samen met BVL ( Beroeps Vereniging van Loodsen) en OVL 

(Onafhankelijke Vereniging voor Loodsen). ACOD en VSOA hebben de werkgroep dan wel op 

papier blijven erkennen, maar zij weigeren ostentatief deel te nemen aan en deel uit te maken 

van de GWL. Ze blijven manifest weg en dienen nooit agendapunten in (Goossens, 2013). 

Het gevolg van dit alles is dat vandaag de dag er met vijf vakverenigingen – en dus vijf 

verschillende visies – overlegd dient te worden en dit in twee aparte vergaderingen. 

Overlegmaterie moet bijgevolg steeds twee keer onderhandeld worden. Een keer in de EOC, 

waar enkel de representatieve vakbonden zetelen: ACV, ACOD en VSOA, en een keer in de 

GWL met de beroepsverenigingen BVL en OVL en daarbij ACV. Doordat er nog andere 

belangengroepen aan beide vergaderingen deelnemen kunnen de resultaten voor hetzelfde 

onderwerp tot tegengestelde besluiten leiden, per vergadering. Dit maakt dat het (door de 

Raad van State verplichte) overleg overheid-vakbonden (permanente overlegstructuur om 

grote problemen te voorkomen/vermijden) zeer moeilijk – of bijna onmogelijk – verloopt 

(Deridder, 2013). 

Een schoolvoorbeeld van dit probleem zijn de optimalisatiegesprekken die nu aan de gang zijn. 

Onderhandelingen over een betere beschikbaarheid, inzetbaarheid, verhoging van de 

werkdruk en het heikele pensioendossier zijn sinds 2012 na de laatste stakingsacties van de 

loodsen lopende. De gesprekken gaan door in de gebouwen van het Loodswezen in Gent. In de 

praktijk komt het er op neer dat in de ene vergaderzaal de vertegenwoordigers van de 

representatieve vakbonden rond de tafel zitten en in een andere zaal de vertegenwoordigers 

van de twee beroepsverenigingen. De onderhandelaars dienen dan telkens van de ene zaal 

naar de andere te lopen voor overleg. Dit inefficiënt overleg maakt van het komen tot een 

akkoord een niet te onderschatten uitdaging (D’Havé, 2013).  

De complexiteit van dit syndicaal overleg zorgt ervoor dat onderhandelingen en vooruitgang 

voor een goede werking van het Loodswezen moeilijk en traag verloopt. Dit is de prijs die de 

loodsen betalen voor het ambtenarenstatuut dat ze verworven hebben en niet willen afgeven.  
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2 Privatisering: zaligmakend? 

De respondenten werden in het tweede deel van het diepte-interview bevraagd over het 

steeds wederkerend idee van privatisering. Hierbij werd nagegaan of het een mogelijke uitweg 

zou kunnen zijn voor de in deze thesis onderzochte problemen die er vandaag nog spelen. 

Dit is een interessante en relevante vraag wanneer er rekening wordt gehouden met wat er 

zich momenteel op Europees niveau afspeelt met betrekking tot de Havenrichtlijnen. De 

nieuwe Havenrichtlijn Port Package 3, opgesteld door de Europese Commissie, moet 

duidelijkheid scheppen inzake de spelregels betreffende de markttoegang tot havendiensten. 

Naar aanleiding van het Groenboek ‘inzake havens en maritieme infrastructuur’ bracht de 

Europese commissie in 2001 voor het eerst een voorstel uit voor een richtlijn, Port Package 1, 

aangaande het openstellen van de markt van alle diensten aangeboden in de haven, om zo 

monopolie tegen te gaan. Dit voorstel werd uiteindelijk ingetrokken omdat er geen 

overeenstemming werd bereikt tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. Een 

tweede voorstel, Port Package 2, kwam er in 2004, maar verschilde inhoudelijk weinig van het 

eerste. Ook dit voorstel werd uiteindelijk ingetrokken. De stelling dat de loodsdiensten en een 

opgelegde marktwerking niet samen gaan, gezien hun veiligheidsfunctie, kent een breed 

draagvlak. De derde Havenrichtlijn zou er daarom in voorzien om bepaalde sectoren, zoals de 

beloodsing, vrij te stellen voor die gedwongen marktwerking. Anderzijds wordt wel gehamerd 

op het belang van financiële transparantie bij deze vrijgestelde sectoren. Meer bepaald gaat 

het dan over de prijzen die worden aangerekend aan de klant om de dienst te verlenen. 

Duidelijke concurrentieregels moeten dumpingprijzen, door de marktwerking, of juist 

exuberante prijzen, door de macht van de monopolie, aan banden leggen (Defer, 2013; 

Vlaamse Havencommissie, s.d.). 

Er is een goede kans dat de beloodsing van schepen niet zal onderworpen worden aan een 

opgelegde marktwerking. Toch blijft er enige onzekerheid totdat de verordening gestemd is, 

zoals Leblanc (2009: p.152) aanhaalt in zijn boek ‘Volle kracht vooruit’: “Momenteel prijkt het 

Staatsloodswezen niet op de lijst van diensten waarvoor vrije mededinging geldt, maar het 

Europees interventionisme deinst nergens voor terug.”.       

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden twee, wederom sterk verweven, hoofdzaken 

besproken die in acht dienen genomen te worden bij de overweging het Loodswezen te 

privatiseren. ‘Maatschappelijk aanvaardbare tarieven’ en ‘gewaarborgde veiligheid’ betreffen 
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twee elementen die van cruciaal belang zijn voor de concurrentiekracht en die bij een 

privatisering een andere invulling zouden kunnen krijgen. Dit zou derhalve niet te 

onderschatten gevolgen kunnen hebben voor de concurrentiepositie van de Vlaamse 

zeehavens, de Vlaamse en Belgische economie en bovendien ook voor de algemene welvaart 

in ons land.    

2.1 Concurrentiekracht 

Iedere private onderneming heeft tot doel een positief ‘return on investment’ te boeken zodat 

aandeelhouders een return ontvangen die minstens even groot is als de beursbeleggingen. Dit 

houdt in dat een private onderneming kostendekkend dient te zijn om te kunnen overleven en 

winstgevend om te kunnen groeien. Een private onderneming opereert bijgevolg in hoofdzaak 

uit eigenbelang en niet het minst in het belang van een derde of laat staan het 

overheidsbelang. Wordt dit vertaald naar een privatisering van de loodsdiensten in 

Vlaanderen, dan zouden ‘maatschappelijk aanvaarde tarieven’ en ‘gewaarborgde veilige 

navigatie op de Vlaamse wateren’ –  beiden van cruciaal belang voor de concurrentiekracht 

van de Vlaamse zeehavens – , twee concepten kunnen worden met een inhoudloze betekenis.     

LOODSTARIEVEN 

In het eerste deel van hoofdstuk 3 werd aan de hand van cijfergegevens aangetoond dat de 

huidige loodstarieven in Vlaanderen niet kostendekkend zijn en het Loodswezen nog voor een 

groot bedrag aan openstaande rekeningen heeft. De Vlaamse overheid springt dan wel bij door 

dotaties ter beschikking te stellen, de situatie is niet langer houdbaar, zo blijkt. Voor een 

private onderneming die zijn loodsdienst op de Schelde op een economisch verantwoorde 

wijze wil exploiteren en winsten wil boeken, of op z’n minst ‘breakeven’ wil draaien, is het 

levensnoodzakelijk de loodstarieven te verhogen. De opdracht die de DAB heeft, het 

verstrekken van diensten tegen ‘maatschappelijk aanvaardbare tarieven’, zou een private 

onderneming in de huidige context zodoende niet kunnen vervullen, wetende dat bijvoorbeeld 

het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in 2012 nog bezwaar aantekende omdat de 

loodstarieven met een zestal procent werden opgetrokken om de zware verliezen van het 

Loodswezen enigszins binnen de perken te kunnen houden (De Block, 2013; Rekenhof, 2013). 

De loodstarieven spelen binnen de aanloopkosten van een schip een niet te onderschatten rol 

in het keuzeproces van een rederij, of deze een bepaalde haven al dan niet aan doet. Indien de 

tarieven met minsten 30% verhoogd zouden worden, om zo de geprivatiseerde loodsdiensten 
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kostendekkend te kunnen maken, zou dit een negatieve invloed hebben op de 

concurrentiekracht van de Vlaamse zeehavens (Deridder, 2013).  

Dit is de reden waarom de DAB zoveel belang hecht aan ‘maatschappelijk aanvaardbare 

tarieven’. Het staat synoniem voor ‘concurrentiële prijzen’, wat impliceert dat een stijging 

onaanvaardbaar zou worden voor de dienstverlening, en de concurrentiepositie van de havens 

zou ondermijnen. Een stijging van de loodstarieven zou de haven van Antwerpen een 

concurrentieel nadeel opleveren ten voordele van de Rotterdamse haven. In de huidige 

context kan de Antwerpse haven concurreren met Rotterdam omdat de Vlaamse overheid op 

kunstmatige wijze een vergelijkbare prijs nastreeft. Indien er gekeken wordt naar de lengte 

van het traject Rotterdam met een lengte van ongeveer 9 zeemijl en het traject Antwerpen 

met een lengte van ongeveer 70 zeemijl, kan daarenboven geconcludeerd worden dat de 

loodsgelden per afgelegde zeemijl goedkoper zijn in Antwerpen dan in Rotterdam. De 

loodstarieven in Vlaanderen zouden per afgelegde mijl bij de laagste in Europa behoren 

(Agentschap MDK, 2011: p. 43; Deridder, 2013; D’Havé, 2013).  

Wanneer er wordt gesproken over de privatisering van het Loodswezen wordt er geregeld 

verwezen naar het Nederlandse Loodswezen als geslaagd voorbeeld van een geprivatiseerde 

overheidsdienst. Deze niet helemaal correcte aanname toont het belang aan van de context 

waarin de loodsactiviteiten dienen door te gaan. Wat veelal vergeten wordt, zo blijkt, is dat 

slechts drie van de vier zogenaamde regio’s met succes draaien. De vierde regio, Regio 

Scheldemonden, kan zijn kosten niet dekken en is als enige verlieslatend. Nu is het net deze 

regio die evenals Vlaanderen opereert op de Schelde en, daarenboven, dezelfde 

maatschappelijk aanvaardbare tarieven toepast. Een verklaring hiervoor dient gezocht te 

worden bij de complexiteit van de rivier. De Schelde is een zeer lange rivier wat met haar 

monden een zeer groot loodsgebied omvat en een zware logistieke kost met zich meebrengt: 

“Een kost die nooit te recupereren valt via de inkomsten van de loodsgelden, tenzij de 

loodsgelden spectaculair omhoog gaan en bijgevolg de concurrentiepositie van de haven van 

Antwerpen in het gedrang brengt.” (Deridder, 2013). Privatisering toont bij dezen aan dat het 

geen vrijgeleide is voor een efficiënte dienstverlening. Het Nederlandse Loodswezen Regio 

Scheldemonden eist zelfs een vergoeding van Vlaanderen om de gemaakte kosten te kunnen 

dekken (Speelmeijer, 2013).  

In 2008 werd er namelijk een samenwerkingsovereenkomst en tariferingovereenkomst 

gesloten die tot doel hadden de werkelijke kosten van het Nederlandse Loodswezen Regio 
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Scheldemonden en het Vlaamse Loodswezen voor de Scheldevaart te dekken. De Vlaamse 

regering had daarbij de taak gekregen de tarieven te bepalen zodanig dat ze kostendekkend 

zouden zijn voor beide loodsdiensten. De tarieven blijken vandaag de dag geen van beide 

loodsdiensten te kunnen voorzien in hun noden. Aan Nederlandse zijde werd er bijgevolg een 

miljoenenclaim geëist ter compensatie van de te lage tarieven die Vlaanderen hanteert voor 

het begeleiden van de zeeschepen op de Schelde (Debruyn, 2013; Verresen, 2013).   

VEILIGHEID 

Loodsdiensten hebben een specifieke en essentiële veiligheidsfunctie. De opdracht van het 

Loodswezen bestaat er in op een veilige en vlotte manier schepen te beloodsen. De laatste 

mijlen voor het aanleggen aan een kade zijn doorgaans veel moeilijker dan de lange afstanden 

op de woelige baren van de zee. Een veilig scheepvaartverkeer is van maatschappelijk belang 

en maakt van de dienstverlening een aspect van de publieke veiligheid. Een private 

onderneming handelt of onderneemt niet in functie van de publieke veiligheid of het 

overheidsbelang dat daar mee gepaard gaat. Een private onderneming opereert daarentegen 

hoofdzakelijk vanuit commercieel oogpunt met in het achterhoofd het eigenbelang op kop. 

Hieruit kan verondersteld worden dat veiligheid geen topprioriteit zal zijn bij een 

geprivatiseerd Loodswezen, daar hier zeer hoge kosten aan verbonden zijn en het doel net is, 

zo min mogelijk kosten te maken en een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren (D’Havé, 

2013).   

Een private onderneming met een winstoogmerk zou, om uit de kosten te komen en trachten 

winst te regenereren, zich in hoofdzaak focussen op grote schepen. In België is de berekening 

van het loodsgeld gebaseerd op de blokcoëfficiënt6. Deze wordt bekomen door de lengte (over 

alles) te vermenigvuldigen met de maximale breedte en dit product te vermenigvuldigen met 

de zomerdiepgang. Het komt er bijgevolg op neer dat hoe groter het schip is in volume, hoe 

meer het opbrengt aan loodsgelden. Dit impliceert dat een kleine kustvaarder betrekkelijk 

weinig loodsgeld opbrengt en daarom belastend en verlieslatend is voor de loodsdienst. 

Logischerwijze zou een private loodsdienst, die gedreven wordt door opbrengsten en winsten, 

aan ‘cherrypicking’ doen en er voor opteren enkel nog de grote schepen te beloodsen. De 

loodsdienst zou dan niet langer aangeboden worden aan de kleine schepen (Deridder, 2013; 

Slabbinck, 2013).  

                                                           

6
 Zie Hoofdstuk 1: Het Loodswezen, ‘Loodstarieven’ 
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Dit  zou betekenen dat de gezagvoerders van de kleinere schepen die te weinig lokale kennis 

hebben, of de voertalen op de Schelde niet machtig zijn, geen beroep kunnen doen op de 

vaardigheden van een loods. Deze schepen zouden dan noodgedwongen zelfstandig de 

moeilijk te bevaren Schelde – met een veel bochten, een sterke stroming, getijden, dikwijls 

slechte zichtbaarheid en een zeer druk scheepstrafiek – op varen en zo ongewild een 

bedreiging vormen voor de grotere schepen. Immers, door te weinig lokale kennis zouden zij 

onvoldoende aan de (juiste) zijde van het vaarwater varen, niet precies weten waar ze heen 

moeten of nog, zich niet bewust zijn van oversteekplaatsen op het vaarwater. Daarnaast zou 

gebrekkige kennis van één van de voertalen, het Nederlands of het Engels, ook de 

communicatie kunnen bemoeilijken en zodoende de kans op misverstanden sterk doen 

toenemen. De veiligheid zou op de Schelde niet meer gewaarborgd worden, daar winsten die 

gehaald worden uit grote schepen voor de publieke veiligheid worden geplaatst (Deridder, 

2013).  

Naast schaalvergroting is er ook een waardevergroting van de schepen. De garantie op een 

veilige afvaart is bijgevolg uitermate belangrijk geworden voor een rederij wanneer deze een 

keuze maakt welke haven er zal aangelopen worden. Een aanvaring met bijvoorbeeld een 

schip van de Triple E Klasse dat een capaciteit van 18350 TEU en een waarde van 190 miljoen 

dollar heeft, kunnen desastreuze gevolgen hebben, niet alleen voor de opvarenden, maar 

evenzeer voor het milieu en de hele haven met alle industrieën die hieraan gekoppeld zijn. 

Afhankelijk van de omvang van het incident en de grote van het betrokken schip zou 

Antwerpen in een ‘worst case scenario’ via de Schelde onbereikbaar worden. De schade die 

hieruit zou voortkomen zou noch financieel, noch economisch te overzien zijn. De garantie op 

een veilige scheepvaarttrafiek is dus cruciaal voor een haven opdat reders het risico zouden 

nemen hun schepen te laten varen op een moeilijk te bevaren rivier als de Schelde (De Block, 

2013; Deridder, 2013).  

Een veilige scheepvaart, die wordt bewerkstelligd door de beloodsing van zowel grote als 

kleine schepen, is noodzakelijk voor de concurrentiekracht van een haven en dient 

gegarandeerd te worden om zo de concurrentiepositie hoog te houden. De prioriteiten van 

een private onderneming liggen elders, dit blijkt uit het feit dat overal ter wereld waar 

loodsdiensten geprivatiseerd worden, het aantal ongevallen aanvankelijk spectaculair stijgt 

(D’Havé).  
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2.2 Polyvalente beloodsing: een haalbaar alternatief? 

Een privatisering van het Loodswezen in zijn huidige vorm zou negatieve consequenties 

kunnen hebben voor de concurrentiekracht en concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens. 

Hierbij is het van groot belang in gedachte te houden dat de context waarbinnen deze 

dienstverlening dient te worden georganiseerd uniek is. De Schelde is namelijk een zeer 

complexe en lange rivier waardoor logistieke kosten zwaar doorwegen en een veilige 

doorvaart niet vanzelfsprekend is. 

Een alternatief dat bij elk diepte interview weer ter sprake kwam was dat van ‘polyvalente 

beloodsing’. Daarbij werd de focus op de beheersvorm van het Loodswezen verschoven naar 

de organisatiestructuur van de dienstverlening. Het klinkt als een mooie oplossing, maar biedt 

evenmin de ultieme uitweg. 

INPERKING VAN DE AFLOSSING 

Het Polyvalentie-concept houdt in dat elke loods minstens op twee deeltrajecten kan ingezet 

worden. Zo zouden in de praktijk bijvoorbeeld  de Zee- en Kustloodsen,  de Rivier- en 

Zeeloodsen of de Rivier- en Kanaalloodsen samen de deeltrajecten moeten beloodsen. Dit zou 

tot doel hebben de flexibiliteit van de loodsen te verhogen en de kosten te verlagen. Een 

ononderbroken loodsreis zou in een vlottere doorstroom moeten resulteren en de veiligheid 

verbeteren (Deridder, 2103).  

Eén van de grootste tegenargumenten voor het invoeren van polyvalentie betreft de 

teloorgang van de specialisatie. Er kan ten eerste vanuit gegaan worden dat loodsen die alle 

dagen verschillende keren het zelfde traject bevaren een veel grotere expertise hebben, dan 

een loods die slechts sporadisch (lees om de 3 maanden ) op dit traject komt. Indien de 

loodsen polyvalent worden zullen zij zich niet langer kunnen specialiceren in één traject. De 

loods zal dan meerdere trajecten maar met een lagere frequentie bevaren waardoor die 

expertise gedeeltelijk verloren gaat (Deridder, 2013; Verresen, 2013).  

Niet enkel de expertise op vlak van kennis van de te navigeren trajecten zouden verloren gaan, 

ook de specialisatie in de beloodsing van grote schepen zou voor een groot deel verloren gaan. 

De bevoegde loodsen zouden veel minder vaak, of zelfs nooit, de kans krijgen om grote 

schepen zoals de E-Klasse van de rederij Mearsk Line te beloodsen (Deridder, 2013).  
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De expertise van de loods is in de eerste plaats gestoeld op diens ervaring. Door polyvalentie 

kan de specifieke ervaring, met betrekking tot de trajecten en de schepen zelf, enkel maar 

afnemen, wat door de kapiteins van deze megaschepen alleen maar als negatief kan ervaren 

worden. Dit zou bijgevolg wederom een negatieve invloed kunnen hebben op de 

concurrentiekracht van de Vlaamse zeehavens. Om toch een doorgedreven expertise te 

behouden voor bepaalde schepen, of voor bepaalde trajecten, zou men de groep voor dat 

bepaald traject of voor die bepaalde schepen, kunnen beperken, maar dit zou volledig in 

tegenspraak zijn met het initiële doel van polyvalentie (Deridder, 2013). 

Daarnaast is het idee van polyvalente beloodsing binnen het Loodswezen, hoe die nu 

georganiseerd wordt, geen haalbare kaart indien rekening wordt gehouden met regels inzake 

arbeidstijden. Op Europees niveau zal binnenkort een wet in voege treden met betrekking tot 

maximale arbeidstijden. Indien een loods bijvoorbeeld vanuit Antwerpen vertrekt naar de 

Wandelaar kruispost en nadien moet terugkeren over land naar de standplaats Antwerpen, 

moeten alle parameters al vrij goed mee zitten om binnen het tijdsbestek terug te geraken. De 

kans is zowaar vrij groot dat dit niet lukt (D’Havé, 2013). 

STERVORMING 

Een mogelijkheid, om dit probleem te overbruggen, zou zijn om stervormig vanuit Vlissingen te 

werken, zoals dat in Nederland het geval is. Dan zouden de vier korpsen herleid worden tot 

één groot korps. Dit zou betekenen dat alle loodsen tijdens hun werkweek in Vlissingen 

zouden moeten logeren, zoals de zeeloodsen nu reeds doen. Dit zou een mogelijkheid kunnen 

zijn, maar zou wel een zeer ingrijpende verandering teweeg brengen met aanzienlijke 

consequenties (Deridder, 2013; D’Havé, 2013; Van Engelen, 2013).  

Op logistiek gebied zou heel wat moeten herzien worden en zou de hele beurtregeling moeten 

herschreven worden, met dan een geleidelijke invoering en een uitdoofscenario. Daarnaast 

heeft de overheid in het verleden er zelf voor gekozen twee derde van de loodsen van thuis uit 

te laten werken. Voor deze loodsen zou een overplaatsing naar Vlissingen bijgevolg een sociale 

achteruitgang betekenen. Op syndicaal en sociaal vlak wordt het idee van stervormige 

organisatie derhalve een onhaalbare kaart. Immers, indien er aan gedacht zou worden deze 

verandering in te voeren, dan is de kans vrij reëel dat 40 tot 60 loodsen zich als één blok zich 

hiertegen zouden verzetten (Defer, 2013). 
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Algemene conclusie 

DAB is een letterwoord dat staat voor Dienst met Afzonderlijk Beheer en vormt de 

beheersvorm van het Loodswezen in Vlaanderen. Het is een overheidsdienst die binnen het 

strakke keurslijf van het overheidsapparaat bedrijfseconomische vormen aanneemt en ruimte 

laat voor een klantgerichte dienstverlening.  

Vanaf de onafhankelijkheid van België is de dienstverlening steeds een exclusieve bevoegdheid 

van de overheid geweest. Eerst werd dit op federaal niveau georganiseerd. Later, bij de derde 

Staatshervorming, werd het loodsen van zeeschepen en alles wat daar bij komt kijken een 

Gewestelijke bevoegdheid. Kort nadat het Loodswezen werd ondergebracht bij het Vlaamse 

Gewest kwam het idee naar boven de dienstverlening te privatiseren, naar het voorbeeld van 

de recente verzelfstandiging (1988) van het Nederlandse Loodswezen. Uiteindelijk is er na 

jarenlang onderhandelen geen privatisering, maar wel een beperkte interne verzelfstandiging 

uit de bus gekomen. In 2001 was de oprichting van de DAB Loodswezen een feit. 

Het idee om het Loodswezen in Vlaanderen te privatiseren is evenwel nooit helemaal 

weggegaan en kwam de afgelopen twee decennia meermaals aan de oppervlakte drijven. 

Telkens als de loodsen of het Loodswezen negatieve media-aandacht krijgen, wordt het woord 

‘privatisering’ wel door iemand in de mond genomen. In deze sector blijkt het allerminst een 

modewoord te zijn en lijkt het wel een utopie voor zij die zich misnoegd voelen door de manier 

waarop de dienstverlening vandaag de dag wordt georganiseerd. 

In deze eindverhandeling werd nagegaan waar zich na al die jaren van hervorming nog 

problemen voordoen binnen de werking van het DAB Loodswezen, zodat steeds weer dat idee 

van privatiseren wordt boven gehaald. Daarbij stond de vraag centraal of privatisering (nog 

steeds) wenselijk, haalbaar en/of opportuun is. Om dit te kunnen nagaan werden acht partijen 

die rechtstreeks betrokken zijn bij de operationele werking van het Loodswezen aan een 

diepte-interview onderworpen. 

Vandaag de dag heeft het Loodswezen te kampen met drie problemen die aan de basis liggen 

van de ontevredenheid over de dienstverlening en die een optimale werking belemmeren. Het 

betreft de financiële moeilijkheden waarin het Loodswezen zich bevindt, het gebrek aan 

bedrijfszekerheid die de concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens ondermijnt en de 
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problematische overlegstructuur die de modernisering en verdere ontwikkeling van de 

dienstverlening in het gedrang brengt.  

De mogelijkheden die de dienstverlening heeft om deze problemen te overbruggen zijn eerder 

beperkt. Een privatisering blijkt, anders dan vaak wordt beweerd, geen zaligmakende uitkomst 

te bieden. Geprivatiseerde loodsdiensten opereren vanuit een commercieel oogpunt, wat zou 

leiden tot de verhoging van de loodsgeldtarieven en een daling van de veiligheid op de 

vaarwegen. Dit zou bijgevolg de concurrentiekracht en –positie van de Vlaamse zeehavens 

negatief beïnvloeden. De redernering volgend dat de organisatievorm van het Loodswezen 

onderschikt is aan de concurrentiepositie van de havens, zou besloten kunnen worden dat 

privatisering allerminst een verbetering zou bieden.  

Wordt deze denkwijze aangehouden dan zou kunnen aangenomen worden dat de overheid, in 

het belang van de van de zeehavens, ‘gedoemd’ is deze taak op zich te nemen. De Schelde is 

een lange en complexe rivier. Dit zorgt ervoor dat de logistieke kosten om een schip te 

beloodsen zwaar doorwegen en de veilige afvaart geen sinecure is. Om een ‘maatschappelijk 

aanvaardbare prijs’ en een ‘veilige scheepvaart’ toch te kunnen garanderen dient de overheid 

derhalve tussen te komen en het Loodswezen als een exclusieve bevoegdheid onder zich te 

houden. 

Een optie ter verbetering van het Loodswezen is ‘outside the box’ te denken en niet langer te 

tobben over de vraag welke beheersvorm, openbare dan wel private dienstverlening, een 

uitweg zou moeten of kunnen bieden. De aandacht verschuiven naar de organisatiestructuur 

biedt mogelijkheden. Polyvalente beloodsing waarbij de vier bestaande korpsen zich zouden 

verenigen in één korps te Vlissingen is één van de te overwegen mogelijkheden. Dit is niet de 

ultieme oplossing voor de problemen die vandaag nog spelen in het Loodswezen, maar het zou 

alleszins de weg naar een optimalere en efficiëntere werking vrij maken .   

In zijn huidige vorm is het voor het Loodswezen in Vlaanderen van cruciaal belang de sociale 

vrede te behouden, zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de klant en te 

streven naar het efficiënter inzetten van de beschikbare middelen. Het Loodswezen dient 

zichzelf steeds opnieuw in vraag te blijven stellen om de vakbekwaamheid van de loodsen en 

de kwaliteit van de dienstverlening op pijl te houden. Daarnaast is het belangrijk dat zowel het 

management als de loodsen er zich bewust van zijn dat zich aanpassen aan en zich inpassen in 
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het constant evoluerende milieu, waarin zij actief zijn, noodzakelijk is voor het voortbestaan 

van deze dienstverlening. Stilstand is achteruitgang, zeker in de maritieme sector.  
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