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Besluit van 3 maart 1995, houdende wijziging
van de loodsgeldtarieven en vergoedingen zoals
deze zijn vastgesteld bij het Loodsgeldbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25
januari 1995, nr. J-10.413/95, Directoraat-Generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 47 van de Scheepvaartverkeerswet;
De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 1995, nr.
W09.95.0036);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat
van 27 februari 1995, nr. J-11.024/95, Directoraat-Generaal Scheepvaart en
Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
De in artikel 1, derde lid, van het Loodsgeldbesluit1 bedoelde bijlage I
(zee- en binnenloodsgeldtarieven) wordt vervangen door een nieuwe
bijlage I (zee- en binnenloodsgeldtarieven) zoals gevoegd bij dit besluit.

ARTIKEL II
De in artikel 1, vierde lid, van het Loodsgeldbesluit bedoelde bijlage IIa
(havenloodsgeldtarieven) wordt vervangen door een nieuwe bijlage IIa
(havenloodsgeldtarieven) zoals gevoegd bij dit besluit.

ARTIKEL III
In artikel 23 van het Loodsgeldbesluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
A In onderdeel a wordt het bedrag «f 58» vervangen door: f 59.
B In onderdeel b wordt het bedrag «f 210» vervangen door: f 216.
C In onderdeel c worden de bedragen «f 105» onderscheidenlijk «f 840»
onderscheidenlijk «f 420» vervangen door: f 108 onderscheidenlijk f 864
onderscheidenlijk f 432.
D In onderdeel d worden de bedragen «f 105» onderscheidenlijk «f 840»
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onderscheidenlijk «f 420» vervangen door: f 108 onderscheidenlijk f 864
onderscheidenlijk f 432.
E In onderdeel e wordt het bedrag «f 840» vervangen door: f 864.
F In onderdeel f wordt het bedrag «f 840» vervangen door: f 864.
G In onderdeel g wordt het bedrag «f 39» vervangen door: f 40.
H In onderdeel h wordt het bedrag «f 840» vervangen door: f 864.
I In onderdeel i wordt het bedrag «f 210» vervangen door: f 216.

1

Stb. 1988, 400, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 9 maart 1994, Stb. 199.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 maart 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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