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BIJLAGE 1: TARIEVENTABEL ZEEHAVENGELD 2020 
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020 

 
Tabel 1.  ZEESCHEPEN, NIET VARENDE IN LIJNDIENST 
Voor een verblijf van ten hoogste 30 dagen, per BT het in kolom A vermelde tarief, tenzij toepassing van het 
gecombineerde tarief in kolom B tot een lager bedrag leidt, in welk geval het laagste bedrag is verschuldigd. 
 
code 
  

Omschrijving 
  

A B  

per BT per BT per ton 
lading 

1.1 Algemeen tarief voor lossende en/of ladende zeeschepen €1,01  €0,34   € 0,51   
1.2 Passagiersschip met  de- en embarkeren € 0,34      

1.3 Cruiseschip € 0,34     
1.4 Vissersschip 

 
    

  - lading < 50 ton € 0,57 
  

 
-lading > 50 ton € 1,01 € 0,40 € 0,60 

1.5 Containerschip € 1,13 per teu   

  
*minimumtarief 500 TEU, met een maximum verblijf van 24 uur. 
 
Op het tarief, behorende bij code 1.1, wordt op grond van artikel 7 een reductie toegepast als volgt:  
Zeeschepen, die in combinatie de haven aanlopen: 
 

6 t/m 12 keer per kalenderkwartaal  10% 
13 t/m 25 keer per kalenderkwartaal  15% 
26 t/m 38 keer per kalenderkwartaal  25% of bij jaarlijkse aanvoer van 500.000 ton 
39 t/m 64 keer per kalenderkwartaal  30% of bij jaarlijkse aanvoer tussen 500.000 ton en 600.000 ton 
65 keer en meer per kalenderkwartaal 35% of bij jaarlijkse aanvoer van meer dan 600.000 ton 

    
Bij de code 1.4. kan ook per abonnement worden betaald. 
 

Per kwartaal € 5,65  per BT. 
Per jaar  € 16,96 per BT. 

 
 
Tabel 2. ZEESCHEPEN, IN LIJNDIENST 
Voor een verblijf van ten hoogste 30 dagen, per BT het in kolom A vermelde tarief, tenzij toepassing van het 
gecombineerde tarief in kolom B tot een lager bedrag leidt, in welk geval het laagste bedrag is verschuldigd 
  
Tarieven  
 
code Omschrijving A B B 
    per BT   per BT per ton lading 

2.1 Algemeen tarief € 0,70 € 0,41 € 0,62 

2.2 Pass. schip met de- en embarkeren € 0,17     
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Lijndienstreductie op onder code 2 genoemde tarieven: 
 
frequentie                          reductie in % 

1 x per 2 weken 10% 
1 x per week 25% 

2 x per week 25% 
3 x per week 30% 

4 x per week 30% 

5 x per week 35% 
meer dan 5 x per week 35% 

 
 
Tabel 3. BIJZONDERE CATEGORIEEN 
  
3.1. Zeeschepen minder dan 24 uur in de haven verblijvend zonder te laden, te lossen, passagiers te en- 

of debarkeren en geen sleepdiensten verrichten per BT € 0,15 
  
3.2.  Zeeschepen uit categorie 3.1. welke meer dan 24 uur, doch niet langer dan 7 dagen in de haven 

verblijven per BT € 0,35 
  
3.3. Zeeschepen uit categorie 3.1. welke meer dan 7 dagen, doch niet langer dan 30 dagen in de haven 

verblijven per BT € 0,55 
  
3.4. Zeeschepen welke na aankomst meer dan 30 dagen, doch niet langer dan 90 dagen zonder 

onderbreking in de haven verblijven per periode van 30 dagen of een gedeelte daarvan  
per BT € 1,08.  
Voor elk volgend tijdvak van 30 dagen wordt dit tarief telkens met 10% verhoogd. 

  
3.5.  Sleepboten die assistentie verlenen in de haven voor maximaal 7 dagen per BT € 0,54 
  
3.6 Zeeschepen die afmeren aan niet door de gemeente onderhouden kaden/steigers, liggend in een 

strook eigen water, dat is omsloten door gemeentewater zijn de helft van het tarief verschuldigd 
behorende bij de betrokken categorie. De frequentie reductie regeling (art.7 en gestelde onder 
tarieventabel 1) is op betrokken zee-/vissersschepen niet van toepassing. 

  
  
Tabel 4. MINIMUMTARIEF 
  
4.1. Het minimumtarief voor alle in de verordening genoemde categorieën schepen, met uitzondering 

van containerschepen, bedraagt € 43,29. 
  
Aanwijzingen voor de toepassing van de tarieventabellen. 
  
Ten behoeve van de vaststelling van de frequentiereductie van zeeschepen in lijndienst geldt als frequentie 
die welke uit het geannonceerde vaarplan voor het individuele schip blijkt. 

  

 
 
 


