
Tarief 2020 

(EUR/m²/jaar)

A. Kortstondige opslag van niet-stortgoederen verscheept/te 

verschepen aan de ligplaats
EUR/m²/jaar

niet verharde kaai

-        algemeen 3,22 

-        taludkaaien 2,72 

-        containerkaaien langsheen de Schelde 6,47 

verharde kaai

-        met beton- of asfaltverharding 5,81 

-        met kasseiing 5,81 

open afdaken of gedeeltelijk gesloten afdaken 10,40 

gesloten afdaken

-        stenen/betonnen afdaken met beton-/asfaltvloer 14,20 

-        stenen/betonnen afdaken met kasseivloer 14,20 

-        andere afdaken 13,47 

B. Andere wijze van gebruik/opslag stortgoederen

EUR/m²/jaar

niet verharde kaai

-        algemeen 6,47 

-        taludkaaien 5,43 

-        containerkaaien langsheen de Schelde 12,90 

verharde kaai

-        met beton- of asfaltverharding 11,53 

-        met kasseiing 11,53 

open afdaken 18,92 

gesloten stenen/betonnen afdaken met beton-/asfalt- of 

kasseivloer
39,91 

TARIEVEN 2021

AFHANKELIJKHEDEN OP DE KAAIEN



TARIEVEN 2021
andere afdaken 37,85 



TARIEVEN 2021

ACHTERTERREINEN
Tarief 2020 

(EUR/m²/jaar)

Verkeersscheppende activiteiten (opslag van goederen gelost/te 

verschepen via de haven)
EUR/m²/jaar

-        niet verharde terreinen 3,61 

-        verharde terreinen 6,50 

dienstverlening aan verkeersscheppende activiteiten

-        niet verharde terreinen 5,24 

-        verharde terreinen 8,42 

andere dienstverlenende activiteiten of opslag van goederen die 

uitsluitend over land worden aan- of afgevoerd

-        niet verharde terreinen 7,02 

-        verharde terreinen 10,47 

verwerkende en industriële bedrijven

-        niet verharde terreinen 2,73 

-        verharde terreinen 4,79 

MAGAZIJNEN
Tarief 2020 

(EUR/m²/jaar)

EUR/m²/jaar

gesloten constructies

-        stenen/betonnen magazijnen met beton- of asfaltvloer 34,97 

-        stenen/betonnen magazijnen met kasseivloer 34,97 

-        andere magazijnen 28,96 

luifels

-        bij stenen/betonnen magazijnen met beton-/asfaltvloer 9,70 

-        bij andere magazijnen 9,70 
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PRIVE-STATIONEERGELEGENHEDEN
Tarief 2020 

(EUR/m²/jaar)

EUR/m²/jaar

verkeersscheppende firma’s

-        niet verhard 6,27 

-        verhard 10,04 

dienstverlenende firma’s

-        niet verhard 9,53 

-        verhard 15,41 
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PUBLICITEITSBORDEN
Tarief 2020

EUR/m²/maand

35,09 

EUR/m²/jaar

Tarief 2020 

(EUR/m²/jaar)

5,25 

GSM-MASTEN
EUR/jaar

op bestaande concessie

* op bestaand gebouw 4.143,00 

* op bestaande pyloon 2.740,00 

* op open terrein 2.351,00 

op plaatsen vrij van concessie

* op bestaand gebouw 8.268,00 

* op bestaande pyloon 5.508,00 

* op open terrein 4.796,00 

extra vergoeding per schijf van 10 m² 188,89 

bijkomende antennes op bestaande zendmast 1.369,00 

HOTEL- EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN


