Tarieventabel 2013
Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Haven- en kadegeldenverordening
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Het tarief voor havengeld bedraagt in euro-centen:

I. voor het invaren en afmeren van schepen aan de havens en kaden aan Het Nieuwe Diep:

Categorie

Grondslag

Tarief

a. zeeschepen

ton GT

66,95

b. zeevissersschepen

ton GT

44,40

c. binnenvaartvracht
schepen

ton
laadvermogen

15,00

d. bedrijfsvaartuigen

m ingenomen
wateroppervlakte

15,85

e. pleziervaartuigen

strekkende meter

110 (€ 1,10)
per etmaal
incl. btw

II.
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voor het invaren en afmeren in alle overige gemeentelijke havens:

Categorie

Grondslag

Tarief

a. zeeschepen

ton GT

44,4

b. zeevissersschepen

ton GT

44,4

c. binnenvaartvracht
schepen

ton
laadvermogen

15,00

d. bedrijfsvaartuigen
en binnenschepen

m ingenomen
wateroppervlakte

15,85

e. pleziervaartuigen

strekkende meter

110 (€ 1,10) per etmaal incl.
btw

III.
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voor het doorvaren in alle gemeentelijke havens::

Categorie

Grondslag

Tarief

a. zeeschepen

ton GT

14,6

b. zeevissersschepen

ton GT

14,6

c. binnenvaartvrachtschepen

ton laadvermogen

5,25

d. bedrijfsvaartuigen en
binnenschepen

m ingenomen
Wateroppervlakte

5,25

e. pleziervaartuigen

strekkende meter

n.v.t.

2

IV. Het tarief voor het doorvaren bedraagt per kalenderkwartaal (abonnement):

Categorie

Grondslag

Tarief uitsluitend
doorvaart
abonnement per
kalenderkwartaal

a. zeeschepen

ton GT

245,5

b. zeevissersschepen

ton GT

167,65

c. binnenvaartvrachtschepen

ton laadvermogen

57,3

d. bedrijfsvaartuigen en
binnenschepen

m ingenomen
Wateroppervlakte

n.v.t.

e. pleziervaartuigen

strekkende meter

n.v.t.
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V Het tarief voor ISPS-gecertificeerde schepen wordt voor het invaren en afmeren
per ton GT verhoogd met 25 eurocent.
Dit tarief betreft de vergoeding voor het gebruik van de voorzieningen welke door de havenbeheerder zijn
getroffen in het kader van de Havenbeveiligingswet (Wet van 6 juli 2004) tot uitvoering van de Verordening
(EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004
betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), of zoals deze
nadien zijn of worden gewijzigd, alsook van andere besluiten van volkenrechtelijke organisatie met
betrekking tot de beveiliging van havens. De kosten van deze voorzieningen worden uitsluitend geheven van
ISPS-gecertificeerde schepen, omdat deze schepen geacht worden uitsluitend aan te meren aan kades
waar deze voorzieningen worden getroffen.
VI. Voor zeeschepen met een bestemming elders en die door deze andere bestemming door de douane
verplicht worden om zich langs de daartoe aangewezen vaarwaters te begeven naar het eerste
douanekantoor en die daarom uitsluitend gebruik maken van de havenfaciliteiten ter vervulling van de
vereiste douaneformaliteiten, of voor het wisselen van de bemanning, bunkeren, en/of provianderen, mits
daarvan onmiddellijk bij aankomst aan Burgemeester en Wethouders kennis wordt gegeven en welke niet
langer in de gemeente blijven dan 6 uren 14,8 eurocenten per ton GT.
VII. Voor zeeschepen genoemd onder categorie a. en b. van de tarieventabel, die gedurende een
aaneengesloten periode van drie maanden gemiddeld tenminste een keer per week van de haven gebruik
maken, wordt het berekende havengeld na een schriftelijke aanvraag van de belastingplichtige en na afloop
van de genoemde periode van drie maanden met 20% verminderd; deze vermindering bedraagt 40%
indien het gebruik als hierboven bedoeld gemiddeld tenminste twee keer per week plaatsvindt. De
aanvraag voor toepassing van de korting dient binnen 12 maanden na afloop van de periode waarover de
korting wordt aangevraagd te geschieden.
In het geval kan worden aangetoond dat in de komende periode frequent gebruik wordt gemaakt van de
havenfaciliteiten kan dit verzoek ook schriftelijk vooraf worden ingediend.
VIII. Met uitzondering van het tarief voor pleziervaartuigen, geeft betaling van het havengeld recht op het
daartoe bepaalde gebruik gedurende een ononderbroken verblijf van zeven dagen; bij overschrijding van
dit tijdvak worden voor elke periode van zeven dagen of gedeelten daarvan alle berekende
havengeldtarieven opnieuw toegepast, tenzij deze overschrijding een gevolg is van stremming van het
scheepvaartverkeer door ijszetting.
IX. Het tarief voor service-verlenende schepen, die uitsluitend in de haven rondvaren en diensten leveren aan
andere schepen, bedraagt per kwartaal:
14,8 eurocenten per ton laadvermogen of per m2 ingenomen wateroppervlakte x 13 x 2 x 60%.
X.

Met betrekking tot schepen voor de afmering waarvan aan een der kaden havengelden zijn verschuldigd,
wordt, indien met deze schepen binnen de hierboven genoemde periode van zeven dagen nog aansluitend
wordt afgemeerd aan een der andere kaden, in totaal slechts eenmaal wegens afmeren verschuldigd
havengeld in rekening gebracht en wel tot het hoogste daarvoor verschuldigde tarief.

2.

Het tarief voor kadegeld bedraagt:
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voor het hebben van voorwerpen op de gemeentelijke kaderuimten: 25 (euro-centen) per m per dag of
gedeelte van een dag (met een minimum van € 3,--), tenzij de goederen binnen 12 uur na aanvang van het
inbeslag nemen van de gemeentelijke kade, worden afgevoerd dan worden geen kosten in rekening
gebracht. Bij plaatsing van goederen welke aan stank of bederf onderhevig zijn, dienen deze binnen 24 uur
te zijn afgevoerd.
2
2
Gedeelten van een m worden voor een hele m gerekend.
3.1 Het tarief voor het verlenen van diensten in het kader van vletterservice voor het meren en ontmeren van
schepen bedraagt, afhankelijk van het tijdstip, per oproep
Periode
Dag (07.00 - 19.00 uur)
avond (19.00 - 23.00 uur)
nacht (23.00 - 07.00 uur)
Weekend en feestdagen
Kosten ingevolge no-show
(bij afbestellen binnen 3 uur van de opgeven
aankomst of vertragingen van meer dan 30
minuten. Deze kosten zullen niet verschuldigd
zijn ingevolge sperring van de haven in verband
met defensie-activiteiten)

tarief per oproep (in euro's)
€ 98,45
€ 147,95
€ 147,95
€ 149,35
50% van het tarief

3.2
Voor het verhalen van een schip binnen een tijdsperiode van 1 uur
Periode
tarief per oproep (in euro's)
Dag (07.00 - 19.00 uur)
€ 115,60
avond (19.00 - 23.00 uur)
€ 173,70
nacht (23.00 - 07.00 uur)
€ 173,70
Weekend en feestdagen
€ 175,50
3.3 voor het verhalen van een schip binnen een tijdsperiode tussen 1 en 2 uur:
een toeslag van 50% op het verhaaltarief dat van toepassing is.
3.4 voor het verhalen van een schip binnen een tijdsperiode van 2 uur of meer:
een toeslag van 100% op het verhaaltarief dat van toepassing is.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheden als
volle eenheden aangemerkt.
Het aan haven- en kadegelden te betalen bedrag wordt naar boven afgerond op hele centen.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 november 2012.
Koen Schuiling, voorzitter
mr. drs. M. Huisman, griffier
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