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Betreft : Reactie KVNR consultatie inzake aanpassing tarieven ILT voor 2O2O
Geachte heer Van Diepenbeek,
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Met deze brief reageert de KVNR op het voorstel betreffende de door de lnspectie
Leefomgeving en Transport (tlf) in 2O2O te hanteren tarieven voor de zeevaart,
Daar de indexering een min of meer getiike tred houdt met de tot op heden bekende
inftatie over 20,19, kunnen wii ons vinden in het voorstel m.b.t. de indexering.

Waar we ons nog niet ín kunnen vinden, is het uitbLiiven van de heríjking van het
tariefstelset. Dit punt hebben we eerder gemaakt en graag zouden we daarover op korte
termiin met u in gesprek gaan.
ln 2015 en 2015 heeft de ILT de sector uitgebreid geconsulteerd over de beoogde
herziening van het geldende tariefstetset. Sinds november 2015 heeft de KVNR hierover
geen formete communicatie meer ontvangen. Evenats voorgaande iaren het gevaI was,
dient uit de voorstelten voor aanpassing van de tarieven te worden geconcludeerd dat de
beoogde herziening is uitgestetd. De KVNR zou graag van de ILT vernemen of het in 2015
aangekondigde voornemen tot aanpassing van de tariefstetsets nog actueet is, of dat dit
al.s beëindigd dient te worden beschouwd. Behatve procedureel is de gevraagde
hel.derheid ook uit inhoudeLiik oogpunt gewenst. ln het bovengenoemde proces werd
namel.iik gestetd dat de tarieven voor de koopvaardii maar voor 49o/o kostendekkend
zouden ziin. Door onder meer de KVNR werd in 2015 echter serieuze kritiek geuit op de
robuustheid en onderbouwing van deze ciifers. Desondanks worden nieuw
geïntroduceerde tarieven op basis van deze aanname "kostendekkend" ingeschaatd. Het
betreft het in 2015 geï'ntroduceerde tarief voor het verzekeringscertificaat verdrag van

Nairobi en het in 2018 geihtroduceerde tarief voor het Ballastwater Managementptan.
Evenals in voorgaande iaren maakt de KVNR dan ook bezwaar tegen beide tarieven.
De KVNR ziet uw reactie op al. het bovenstaande graag tegemoet en nodigt u uit voor een
gesprek over bovenstaande.
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