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TARIEFREGLEMENT – deelgebied Gent 
Uitgave 2021 

 
INLEIDING  

 
North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het 

Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent.  

 

Met de uitgave 2020 van het tariefreglement zijn de tarieven voor binnenvaart reeds gelijk gezet in 

het volledige havengebied. North Sea Port zet met deze uitgave van het tariefreglement nu ook de 

overige, aan scheepvaart gerelateerde, tarieven binnen haar havengebied gelijk. Dit betekent dat 

zowel in dit tariefreglement als het tariefreglement dat van toepassing is in het deelgebied Vlissingen 

en Terneuzen dezelfde tarieven terug te vinden zijn.  

 

Dit tariefreglement is als volgt opgebouwd: 
In eerste instantie zijn de algemene bepalingen uitgewerkt, meer bepaald definities, het 
toepassingsgebied en een aantal principes. Deze vormen het kader van dit tariefreglement.  
In deel I zijn de tarieven van de zeehavengelden en de binnenvaartgelden afzonderlijk uitgewerkt. 
Onder het luik ‘andere havengelden’ zijn onder meer de ponton- en vlotgelden uitgewerkt. Verder zijn 
de tarieven voor de afvalbijdrage voor zeevaart opgenomen.  
In deel II van dit tariefreglement zijn de tarieven van specifieke leveringen en diensten terug te vinden. 
Deel I en deel II van dit tariefreglement omvatten administratieve bepalingen die louter op de daarin 
opgenomen tarieven van toepassing zijn. De slotbepalingen zijn van toepassing op alle onderdelen van 
dit tariefreglement.  
 
Deze uitgave van het tariefreglement geldt met ingang van 1 januari 2021 en heeft als einddatum  
31 december 2021. 
 
Dit tariefreglement is terug te vinden op de website van North Sea Port via de volgende link:    
www.northseaport.com/tarieven-en-voorwaarden  
 

 
 

  

Contactgegevens 

• Vragen i.v.m. tarieven:    tariefreglement@northseaport.com   

• Vragen i.v.m. zee- of binnenvaart (nautisch): KD@northseaport.com  

• Vragen i.v.m. abonnementen:   abonnementen@northseaport.com   

• Vragen i.v.m. facturatie:    portdues@northseaport.com   

• Vragen i.v.m. betalingen:   thesaurie@northseaport.com  
 

Algemeen      contacteer@northseaport.com  

http://www.northseaport.com/tarieven-en-voorwaarden
mailto:tariefreglement@northseaport.com
mailto:KD@northseaport.com
mailto:abonnementen@northseaport.com
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ALGEMEEN  

 
1. Definities  

 
Voor de toepassing van dit tariefreglement worden de hierna volgende begrippen in alfabetische 
volgorde verduidelijkt: 
 
Aanloop 
Ieder binnenvaren van het havengebied of het innemen van een ligplaats. 
 
Binnenschip/Binnenvaartuig 
Een vaartuig dat: 

a) uitsluitend bestemd is om op de binnenwateren te varen en/of; 
b) een gewicht heeft van minder dan 25 ton en bestemd is om de zeewateren te bevaren; 
c) als drijvend overslagtoestel (vlotkraan, vlottende zuiger,…) gebruikt kan worden om 

andere vaartuigen te lossen en/of te beladen. 
 

Binnenvaartcontainerschip 
Een binnenvaartuig dat hoofdzakelijk wordt ingezet voor het vervoer van containers. 
 
Binnenvaartgelden  
De vergoedingen die door de gebruiker verschuldigd zijn aan North Sea Port voor het gebruik van het 
havengebied met een binnenschip. 
 
Bruto Ton/Bruto Tonnage (BT) 
De eenheid voor de bruto inhoud (BT) van een zeeschip, zoals bedoeld in het Verdrag inzake meting 
van schepen afgesloten te London in 1969 en die volgt uit de meetbrief. Dit is één brutoton, een massa 
van 1.000 kilogram. Bruto Ton of Bruto Tonnage wordt ook aangeduid als Gross Tonnage (GT). 
 
Cargotype 
De vorm waarin vracht of goederen die per binnen- of zeeschip worden vervoerd. Het betreft vloeibare 
bulk, droge bulk, breakbulk of containers. 
 
Containerschip 
Een binnen- of zeevaartuig dat hoofdzakelijk wordt ingezet voor het vervoer van containers. 
 
Draagvermogen 
Het draagvermogen of deadweight is de hoeveelheid lading, uitgedrukt in gewicht, die het schip kan 
laden wanneer het geladen is tot op zijn zomervrijboordmerk. 
 
Environmental Ship Index (ESI) 
Een door het World Ports Climate Initiative ontwikkeld instrument om de prestaties van zeeschepen 
op het gebied van luchtemissie te meten. Een schip kan een ESI-score hebben tussen 0 en 100. Deze 
index wordt bijgehouden en is raadpleegbaar op https://www.environmentalshipindex.org/ 
 
Estuair schip 
Een vaartuig dat door de Belgische overheid geregistreerd is om in een beperkt vaargebied langs de 
Vlaamse kust te mogen varen. 
 
 
 

https://www.environmentalshipindex.org/
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Gebruiker 
De natuurlijke of rechtspersoon die (met een schip) gebruik maakt van het havengebied en/of andere 

leveringen of diensten van North Sea Port afneemt of levert dan wel om andere reden het havengebied 

bezoekt, waaronder mede begrepen de kapitein, de reder, de eigenaar van het schip, degene aan wie 

het vaartuig in gebruik is gegeven, de agent, de inschrijver, de verblijfsaanvrager alsmede degene die 

(als vertegenwoordiger van voornoemde personen) de voorbereidende handelingen jegens North Sea 

Port heeft verricht ter voorbereiding van het gebruik c.q. verblijf van het vaartuig of afname van 

leveringen of diensten. 

 

Goederen 
Alle niet voor haven-infrastructuurwerken in de haven door een vaartuig geloste of ingenomen lading 
en verpakkingsmateriaal, containers en opleggers met uitzondering van de persoonlijke handbagage 
van de opvarenden, ballast, brandstof, proviand en andere uitsluitend voor dit vaartuig dienende 
benodigdheden. 
 
Goederencomptabiliteit 
de elektronische vrachtlijsten aangeboden bij kantoor van de Algemene Administratie van de Douane 
en Accijnzen. 
 
Goederendienst 
Is een (tot genoegdoening van North Sea Port) aan te tonen regelmaat van aanlopen onderhouden 
met zeeschepen met dezelfde of analoge ladingen en ten gunste van een of meerdere terminals 
behorende bij dezelfde operator waarvoor jaarlijks de modaliteiten van toekenning door North Sea 
Port worden vastgesteld. 
 
Green Award Certificaat 
Certificaat uitgereikt door de Green Award Foundation. 
 
Handelsverrichting 
Het lossen van goederen in de haven na het watertransport ervan of het laden in de haven van 
goederen met het oog op het watertransport ervan. 
 
Haven(gebied)  
Haven(gebied) omvat (i) het havengebied dat onder het beheer valt van North Sea Port Netherlands, 
meer bepaald Terneuzen en Vlissingen, en het (ii) havengebied dat onder het beheer valt van North 
Sea Port Flanders, meer bepaald Gent. Dit gebied kan worden geraadpleegd op 
www.northseaport.com/bedrijvengids. Het havengebied wordt in dit tariefreglement opgesplitst in 
deelgebieden Gent, Terneuzen en Vlissingen. 
 
Havenvoertuigen 
De motorvoertuigen en de aanhangwagens – met uitzondering van personenwagens, wagens voor 
dubbel gebruik en minibussen – die uitsluitend worden gebruikt voor de behandeling en het vervoer 
van goederen binnen het deelgebied Gent van het havengebied. 
 
Hospitaalschip 
Een zeeschip of binnenschip uitsluitend bestemd en gebruikt voor het verlenen van medische hulp, 
daaronder begrepen het vervoer van gewonden, zieken en gehandicapten. 
 
Installatieschip 
Een zeeschip bestemd voor de installatie van offshore gerelateerde installaties op zee zoals 
boorplatformen, windmolenparken en gas- en elektraleidingen. 

http://www.northseaport.com/bedrijvengids
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Klant 
Persoon/vennootschap ten laste van wie de factuur wordt opgemaakt.  
 
Ladingston 
De geladen/geloste lading wordt uitgedrukt in ladingston en is uitgedrukt in metrische tonnen. 
 
Liggeld 
Tarief berekend volgens artikel 3.1 (zeevaart) of 8.3 (binnenvaart) van dit reglement voor de 
verblijfsperiode van een schip dat geen handelsverrichting uitvoert. 
 
Lijnmeter  
Eén meter lijnlengte van de voor mobiele lading beschikbare oppervlakte van een ladinglijn aan boord 
van roll-on/roll-off schepen 
 
Manifest  
Het manifest is een lijst van alle goederen die in één bepaalde haven aan boord van het schip werden 
geladen naar één bepaalde bestemming. Deze ladinggegevens worden ingegeven in ENIGMA+ bij 
aanmelding in de haven. Het dient door de verblijfsaanvrager, overnemer of gevolmachtigde voor 
zeevaart uiterlijk binnen drie dagen na beëindiging van laden of lossen afgesloten te worden met alle 
noodzakelijke of optionele gegevens. 
 
Meetbrief van een binnenschip  
De Belgische (of buitenlandse indien deze voldoet aan de Belgische normen) meetbrief van het 
binnenschip.  
 
Meetbrief van een zeeschip 
De internationale meetbrief die in het land van registratie van het zeeschip werd afgegeven volgens 
de bepalingen van het Internationaal Verdrag betreffende de meting van zeeschepen gesloten in 
Londen op 23/06/1969. 
 
Meldingsplicht 
Verplichting voor schippers van een binnenschip om via het marifoonkanaal 78 het invaren en het 
verlaten van, het afmeren of het ontmeren aan een ligplaats in de haven te melden aan de 
Havenkapiteinsdienst van North Sea Port. 
 
North Sea Port  
Dat is de overkoepelende benaming voor North Sea Port Netherlands en North Sea Port Flanders.   
 
North Sea Port Netherlands  
De naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister onder de naam “North Sea Port 
Netherlands N.V.” met nummer 50987496, die de deelgebieden Vlissingen en Terneuzen van het 
havengebied beheert en exploiteert.  
 
North Sea Port Flanders  
De naamloze vennootschap van publiek recht ingeschreven in Kruispuntbank van Ondernemingen  
onder de maatschappelijke naam “North Sea Port Flanders van publiek recht” met nummer 
0218.843.678, die het deelgebied Gent van het havengebied beheert en exploiteert.  
 
Opleggeld 
Geld voor het gebruik van de havenwateren door zee- of binnenschepen die de haven aanlopen om er 
opgelegd te worden. Dit wordt berekend op basis van het bt van het schip. 
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Overdracht  
Kennisgeving aan North Sea Port dat een partij de verantwoordelijkheden van een andere partij 
overneemt. 
 
Overnemer  
Diegene die, niet de verblijfsaanvrager zijnde, ingeval er tijdens het verblijf in de haven een overdracht 
gebeurt North Sea Port verzoekt om het schip ligplaatsen te laten innemen en verlaten. 
 
Passagiersgeld 
Havengeld berekend conform dit reglement voor zee- of binnenschepen die in het kader van een cruise 
de haven aanlopen.  
 
Passagiersschip 
Een zee- of binnenschip dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer 
van personen.  
 
Ponton 
Een drijvend platform zonder eigen voortstuwing dat als voornaamste doel heeft het ondersteunen 
van datgene wat er op ligt of staat en dat geen handelsverrichting uitvoert. 
 
Pontongeld 
Het pontongeld dient betaald te worden voor een ponton. 
 
Ro/ro-schip 
Een roll-on/roll-off schip is een zeeschip, hoofdzakelijk bestemd en gebruikt voor het vervoer van 
lading die geheel of ten dele rijdend aan en van boord gebracht over één of meer tot de vaste uitrusting 
van het vaartuig behorende en daarvoor uitgeruste laadkleppen. 
 
Selfbilling  
Factuur gemaakt door en gericht aan North Sea Port Flanders zoals bepaald in artikel 29 van dit 
reglement.  
 
Vaartuig 
Elk soort varend en drijvend toestel of voorwerp, gebruikt of in staat om te worden gebruikt als een 
middel van verplaatsing te water. 
 
Verblijf 
De ononderbroken aanwezigheid van een binnenschip, zeeschip of ander vaartuig in de haven, 

gerekend vanaf het innemen van de eerste ligplaats tot het verlaten van dezelfde of van de laatste 

ligplaats. 

 
Verblijfscode 
De unieke identificatiecode verstrekt door North Sea Port na aanmelding van het verblijf in de haven 
van een vaartuig die geldig en onveranderlijk is tot de uiteindelijke afvaart uit de haven. 
 
Vlotgeld 
Voor het gebruik van de havenwateren door zee- of binnenschepen die de haven aanlopen om er 
gesloopt te worden, dient een vlotgeld te worden betaald op basis van de scheepslengte 
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Zeehavengeld 
De vergoedingen die door de gebruiker verschuldigd zijn aan North Sea Port voor het gebruik van het 
havengebied met een zeeschip. 
 
Zeeschip 
Ander vaartuig dan een binnenschip, met een gewicht van ten minste 25 ton, gewoonlijk gebruikt of 
bestemd voor het vervoeren van personen of zaken, voor het vissen, slepen of voor elke andere 
verrichting van scheepvaart. 
 
2. Toepassingsgebied 

 
Dit tariefreglement is van toepassing in het deelgebied Gent van het havengebied dat onder het beheer 
en exploitatie valt van North Sea Port Flanders en zoals wordt bedoeld in het decreet van de Vlaamse 
Regering van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de zeehavens.  
 
Zie hiervoor ook GRUP fase 1 en fase 2. 
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DEEL I  HAVENGELDEN, AFVALBIJDRAGE EN AFVALAFGIFTE 

 

HOOFDSTUK 1: TARIEVEN 

 

A. ZEEHAVENGELDEN  

 

1. Tarieven 

 

a. Zeeschepen die handelsverrichtingen uitvoeren 

  

De verblijfsaanvrager of de overnemer van het zeeschip, is voor elke geldende begonnen 

verblijfsperiode van 14 dagen een basisticket verschuldigd aan North Sea Port. Bijkomend wordt voor 

elke handelsverrichting tijdens het verblijf van het zeeschip een ladingtarief per geladen/geloste 

ladingston aangerekend. 

 

Zeehavengeld = basisticket + ladingtarief 

 

Basisticket: 
basistarief   
(in euro) 

€ 0,48/BT 
 

Ladingtarief: 
basistarieven         
(in euro/ladington) 
 

Vloeibare bulk (Petro)chemie € 0,49 

 Biodiesel € 0,25 

 Meststoffen € 0,39 

 Fruitsappen € 0,20 

 Overige vloeibare bulk € 0,25 

Droge bulk Vaste brandstoffen € 0,35 

 Ertsen, schroot en meststoffen € 0,30 

 Agribulk, houtpellets en overige droge bulk € 0,28 

 Zand en grind € 0,15 

Breakbulk Stukgoederen € 0,25 

Containers Containers (BT < 7.000) € 0,13 

 Containers (BT ≥ 7.000) € 0,50 

 

Bij overschrijding van de termijn in artikel 1 nodig om het zeeschip te laden of te lossen, kan de termijn 

verlengd worden met 14 dagen, waarvoor een basisticket aan 75% zal worden aangerekend. 

 

  

In afwijking van artikel 1 geldt voor zeeschepen die vallen onder hierna bepaalde categorieën volgende 

tarieven:  

 

§1 Gedeeltelijke lading  

 

Voor zeeschepen die tijdens hun verblijf minder dan 50% van hun bruto tonnage als ladinggewicht 

behandelen en niet langer dan 14 dagen in de haven verblijven geldt: 
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Zeehavengeld gedeeltelijke lading = basisticket + ladingtarief 

 

Basisticket  
(in euro/BT)* 

 Tankers met (petro)chemie € 0,38 

Andere tankers en drogebulkschepen € 0,31 

Stukgoedschepen € 0,38 

Containerschepen € 0,24 

Ladingtarief: 
basistarieven         
(in euro/ladington) 
 

Vloeibare bulk (Petro)chemie € 0,49 

 Biodiesel € 0,25 

 Meststoffen € 0,39 

 Fruitsappen € 0,20 

 Overige vloeibare bulk € 0,25 

Droge bulk Vaste brandstoffen € 0,35 

 Ertsen, schroot en meststoffen € 0,30 

 Agribulk, houtpellets en overige droge bulk € 0,28 

 Zand en grind € 0,15 

Breakbulk Stukgoederen € 0,25 

Containers Containers (BT < 7.000) € 0,13 

 Containers (BT ≥ 7.000) € 0,50 

 

*Het verminderde BT van het schip telt mee met de volumekorting indien van toepassing: 

 

Scheepstype Verminderd BT meegenomen in korting 

Tankers met (petro)chemie 80% 

Andere tankers en drogebulkschepen 65% 

Stukgoedschepen 80% 

Containerschepen 50% 

 

§2 Ro/ro-schepen 

 

Zeehavengeld ro/ro schepen per aantal 
lijnmeter/jaar1 

Tarief per lijnmeter 

Standaardtarief  

Schijf 1: tot en met 400.000 
Schijf 2: van 400.001 tot en met 800.000 
Schijf 3: van 800.001 tot en met 1.200.000 
Schijf 4: van 1.200.001 tot en met 1.600.000 
Schijf 5: van 1.600.001 tot en met 2.000.000 
Schijf 6: meer dan 2.000.000 

€ 0,51 
€ 0,48 
€ 0,45 
€ 0,42 
€ 0,39 
€ 0,36 

 

§3 Installatieschepen 

 

Installatieschepen betalen 25% bovenop het basisticket, zoals bepaald in artikel 1 van dit reglement. 

Installatieschepen en hun lading vallen nooit onder het gedeeltelijke ladingtarief. 

 

 

 

 
1 De opbouw binnen het schijfsysteem wat betreft zeehavengelden voor ro/ro-schepen gebeurt per rederij. 
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§4 Containerschepen 

 

Containerschepen met een BT groter dan 7.000 betalen 25% bovenop het basisticket, zoals bepaald in 

artikel 1 van dit reglement. Containerschepen met een BT kleiner dan of gelijk aan 7.000 krijgen een 

vermindering van 25% op het basisticket, zoals bepaald in artikel 1 van dit reglement. 

 

 

b. Zeeschepen die geen handelsverrichtingen uitvoeren 

  

 

§1 Liggelden voor zeeschepen niet bestemd voor het vervoer van passagiers die in de haven geen 

goederen laden of lossen 

 

Liggelden Basistarief 

Verblijfstijd: ≤ 2 dagen  € 0,12/BT 

Verblijfstijd: > 2 dagen  
Dit tarief is van toepassing per begonnen periode 
van 28 dagen (voor een maximum van in totaal 56 
dagen) 

€ 0,36/BT 

 

Na 56 dagen wordt voor zeeschepen die geen goederen laden of lossen het oplegtarief in art. 14 

toegepast. 

 

§2 Voor commerciële zeevaartpassagiersschepen die uitsluitend passagiers inschepen, ontschepen of 

aan boord houden, dient een passagiersgeld betaald te worden. Dit passagiersgeld vervangt alle 

andere te betalen havengelden 

 

Passagiersgelden Basistarief 

Per passagier 
(hiertoe behoren passagiers aan boord, ontscheepte 
en ingescheepte passagiers) 

€ 5,00/passagier 
(per verblijf van max. 1 week) 

 

Alle passagiersschepen die langer dan 1 week in de haven verblijven, zijn tevens liggelden verschuldigd 

overeenkomstig art.3 §1. 

 

2. Kortingen 

c. Soorten korting 

  

De kortingen zijn enkel van toepassing op zeeschepen die handelsverrichtingen uitvoeren.  

 

  

 

§1 Volumekorting 

De korting wordt gegeven op basis van het aantal BT (per jaar) en is geldig door een erkende 

goederendienst aan te vragen. De volumekorting wordt toegepast als een reductie op het 

basistickettarief en is van toepassing op alle reizen waar een basisticket wordt aangerekend. Kortingen 

kunnen gespaard worden binnen kortingsgroepen getoond in de tabel in art. 5 §1. 
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Kortingspercentages: 

Korting o.b.v. het volume (BT per jaar) Kortingspercentage op het basisticket 

- Schijf 1: 0 – 100.000 ton* 

- Schijf 2: 100.001 – 300.000 ton 

- Schijf 3: 300.001 – 600.000 ton 

- Schijf 4: 600.001 – 1.200.000 ton 

- Schijf 5: 1.200.001 – 2.400.000 ton 

- Schijf 6: > 2.400.000 ton 

20% 

35% 

40% 

45% 

50% 

60% 

*Korting in schijf 1 wordt slechts toegekend indien een minimum van 50.000 BT behaald is. 

 

Kortingsgroepen: 

Cargotype Goederensoorten in 1 goederendienst 

Vloeibare bulk • (Petro)chemie, biodiesel en agribulk 
 • Meststoffen 
 • Fruitsappen 
 • Overige vloeibare bulk (vetten, …) 

Droge bulk • Vaste brandstoffen en houtpellets 
 • Ertsen en schroot 
 • Meststoffen 
 • Agribulk 
 • Overige droge bulk (zand, bouwmaterialen…) 

Breakbulk • Stukgoederen 

Containers • Containers (BT < 7.000) 
 • Containers (BT ≥ 7.000) 

 

 

§2 ESI-korting 

 

Korting Kortingspercentage op basisticket of 
lijnmetertarief 

Environmental Ship Index (ESI)2 -5% (30 ≤ score < 40) 

-10% (40 ≤ score < 50) 

-15% (50 ≤ score)  

 

d. Voorwaarden 

  

 

 §1 Volumekorting 

  

 Op het basisticket kan een verrekening in de vorm van een ristorno worden verleend. Het doel van het 

toekennen van een ristorno is de aan- en/of afvoer van goederen per zeeschip te bevorderen. 

 

 

 
2 ESI-scores worden bijgehouden en zijn beschikbaar op https://www.environmentalshipindex.org  

https://www.environmentalshipindex.org/
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 De ristorno wordt slechts toegekend mits er voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

 

1) De aanvraag wordt bij North Sea Port neergelegd om de regelmatige aan- en/of afvoer van 
goederen gedurende een volledig kalenderjaar (1/1-31/12) onder te brengen in een 
erkende goederendienst. De aanvraag wordt gedaan per mail via 
tariefreglement@northseaport.com. In de aanvraag moet minstens volgende informatie 
zijn verstrekt: kortingsgroep / stouwer of terminal / begunstigde; 

2) Het betreft de aan- en/of afvoer van goederen die tot eenzelfde goederengroep (NST/R-
indeling) behoren en binnen één cargotype thuishoren (zie kortingsgroepen in art. 5 §1); 

3) De aanvrager wijst in de aanvraag de begunstigde van de ristorno aan. Op die manier kan 
de goederendienst geactiveerd worden. Hierbij geldt in eerste instantie: 

a. Vloeibare bulk:   begunstigde = scheepsagent 
b. Containers:   begunstigde = rederij 
c. Droge en breakbulk:  begunstigde = terminal 

Men kan afwijken van bovenstaande aanduiding van begunstigde mits gemotiveerd 
verzoek. Indien er onduidelijkheid is over het aanwijzen van de begunstigde van de ristorno 
of er zijn meerdere partijen die aanspraak wensen te maken op dezelfde goederendienst, 
zal North Sea Port in nauw overleg met de verschillende gebruikers en in alle transparantie, 
redelijkheid en zorgvuldigheid, de begunstigde toewijzen. 

4) De korting wordt elk kalenderkwartaal vastgesteld en verrekend middels een creditnota of 
selfbillnota. 

 
§2 ESI-korting 

 

De verblijfsaanvrager of overnemer dient, ten laatste bij inschrijving van het zeeschip, de ESI-score 

mee te delen of het certificaat ter beschikking te stellen via esi@northseaport.com om deze korting te 

krijgen.  

 

Alle certificaten die recht geven op een korting van de havengelden zijn toepasbaar indien het 

certificaat geldig is gedurende de gehele verblijfsduur van het zeeschip in North Sea Port. 

 

De ESI-korting wordt onmiddellijk verrekend op de desbetreffende factuur.  

 

§3 Cumul van kortingen 

 

Indien zowel de volumekorting, als de ESI-korting van toepassing zijn op dezelfde reis geldt het 

volgende: 

1) De ESI-korting wordt onmiddellijk verrekend op de desbetreffende factuur. 

2) Het met ESI-korting verminderde bt wordt meegenomen in de erkende goederendienst voor 

de toepassing van de volumekorting. 

  

mailto:tariefreglement@northseaport.com
mailto:esi@northseaport.com
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B. BINNENVAARTGELDEN 

 

1. Tarieven 

 

a. Binnenschepen en estuaire schepen bestemd en gebruikt voor het vervoer van goederen 
 

  

 
§1 Binnenschepen en estuaire schepen bestemd en gebruikt voor het vervoer van goederen moeten 
het binnenvaartgeld betalen.  De betaling van het binnenvaartgeld geeft recht op een onbepaald 
aantal laad- en/of losverrichtingen gedurende de geldende termijn. 
 
§2 Binnenvaartvrachtschip 
 

Basistarief per verblijf (deelgebied Gent) 
(geldigheidsduur: 10 dagen) 

€ 0,096/bt 
 

Basistarief per verblijf bij handelsverrichtingen in 
meerdere deelgebieden North Sea Port 
(geldigheidsduur: 10 dagen) 

€ 0,089/bt 

 
§3 Binnenvaartcontainerschip 
 

Basistarief per verblijf (deelgebied Gent) 
(geldigheidsduur: 2 dagen) 

€ 0,050/bt 

Basistarief per verblijf bij handelsverrichtingen in 
meerdere deelgebieden North Sea Port 
(geldigheidsduur: 2 dagen) 

€ 0,045/bt  
 

 

 

b. Binnenschepen en estuaire schepen niet gebruikt voor het vervoer van goederen 
 

  

  

§1 Voor binnenschepen en estuaire schepen die in de haven verblijven om er ingezet te worden als 

drijvend overslagtoestel om andere vaartuigen te lossen en/of te laden 

 

Periode Basistarief 

Per verblijf (tot uiterlijk 31/12/2021) € 250 

 

§2 Voor werkvaartuigen3 

 

Periode Basistarief 

Per kalenderjaar € 250 

 

 

 

 
3 Men dient een vergunning aan te vragen bij de havenkapiteinsdienst (per mail: 
KD@northseaport.com ) 

mailto:KD@northseaport.com
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§3 Liggelden voor binnenschepen en estuaire schepen niet bestemd voor het vervoer van passagiers 

die in de haven geen goederen laden of lossen 

 

Periode Basistarief 

Verblijfstijd is < 18 uur Vrijstelling 

Verblijfstijd is > 18 uur en < 72 uur € 0,045/bt 

Verblijfstijd is > 72 uur € 0,135/bt  
(per begonnen verblijf van 7 dagen) 

 

§4 Voor commerciële binnenvaartpassagiersschepen die uitsluitend passagiers inschepen, ontschepen 

of aan boord houden, dient een passagiersgeld betaald te worden 

 

 

§5  North Sea Port behoudt zich het recht voor om voor andere dan in artikel 8 genoemde 

binnenvaartschepen gebruikt voor commerciële activiteiten afwijkende voorwaarden op te leggen, 

inclusief tarief. De afwijkende voorwaarden kunnen worden toegepast op basis van een gemotiveerde 

vraag4 vóór inschrijving en mits voorafgaande goedkeuring door North Sea Port. 

 

2. Abonnementen en kortingen 

 

a. Soorten abonnementen en kortingen 
 

  

 

Abonnementen binnenvaartvrachtschip Basistarief 

Abonnement: 1 (kalender)kwartaal € 0,750/bt 

Abonnement: 1 (kalender)jaar € 2,550/bt  

Abonnementen binnenvaartcontainerschip Basistarief 

Abonnement: 1 (kalender)kwartaal € 0,375/bt 

Abonnement: 1 (kalender)jaar € 1,275/bt  

Soort korting Kortingspercentage 

Green Award Certificaat 
(voor te leggen vóór de eerste reis is afgewerkt) 

10% korting 
(op het verschuldigde binnenvaartgeld) 

 

Voor containerbinnenvaartdiensten of -rederijen, en duwbakken is het mogelijk om een package deal 

af te sluiten. Voor meer informatie kan u contact opnemen via tariefreglement@northseaport.com. 

  

 
4 Aanvraag via tariefreglement@northseaport.com  

Passagiersgelden Basistarief 

Per passagier 
(passagiers aan boord, ontscheepte en ingescheepte 
passagiers) 

€ 4,00/passagier 
(per begonnen verblijf van 7 dagen) 

mailto:tariefreglement@northseaport.com
mailto:tariefreglement@northseaport.com
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b. Voorwaarden abonnementen  
 

  

Abonnementen zijn geldig in het hele havengebied van North Sea Port.  

 

Voor onbemande binnenschepen kunnen abonnementen slechts worden toegekend indien men 

beschikt over een AIS-transponder of GPS-tracker, verbonden met het havenmanagementsysteem van 

North Sea Port. 

 

Abonnementen dienen vóór de aanvang van de abonnementsperiode te zijn aangevraagd en worden 

nooit via terugwerkende kracht toegewezen. De aanvraagformulieren zijn te vinden via de website van 

Nort Sea Port:  www.northseaport.com/abonnementen-binnenvaart 

 

Men kan ook een aanvraag, inclusief de gevraagde gegevens, indienen via 

abonnementen@northseaport.com. 

 

De facturatie zal gebeuren per e-factuur via het opgegeven e-mailadres (bij aanvraag). De betaling van 

het abonnementsgeld dient te gebeuren vóór de aanvang van de abonnementsperiode. Een niet tijdig 

betaald abonnement heeft geen uitwerking: het schip zal het basistarief per reis moeten betalen. 

 

Een abonnement wordt genomen voor een bepaald binnenschip en kan enkel overgedragen worden 

naar een ander binnenschip bij overmacht (bijvoorbeeld bij averij aan het schip) mits voorafgaande 

toestemming van North Sea Port. 

 

c. Voorwaarde korting ‘Green Award Certificaat’ 
 

  

Alle certificaten die recht geven op een reductie van de havengelden zijn toepasbaar indien het 

certificaat geldig is gedurende de gehele verblijfsduur van het vaartuig in het havengebied en vóór de 

aanvang van de reis ter beschikking gesteld wordt. 

 

 

  

http://www.northseaport.com/abonnementen-binnenvaart
mailto:abonnementen@northseaport.com
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C. ANDERE HAVENGELDEN 

 

1. Pontongelden 

  

 

Pontongelden Zee- en binnenvaartponton 

Basistarief  
(verblijf < 72 uur) 

Basisticket (art.1) x 30% bt (per verblijf) 

Basistarief (min. € 350)  
(verblijf ≤ 20 dagen)  

Basisticket (art.1) x 100% bt 
 

Basistarief (min. € 350) 
(verblijf > 20 dagen) 

Basisticket (art.1) x 60% bt 
(per begonnen verblijf van 20 dagen) 

 

De verblijfsaanvrager dient aangifte te doen van het verblijf van het ponton en inlichtingen te 

verstrekken aan North Sea Port zoals is voorzien in de “administratieve bepalingen” van deel I.  

 

Het ponton dient in het bezit te zijn van een geldige meetbrief. In het geval een ponton een dubbele 

meetbrief bezit, zowel voor binnenvaart als voor zeevaart, wordt het ponton aangemeld als zeeschip. 

 

2. Vlotgelden 

  

Voor het gebruik van de havenwateren door zee- of binnenschepen die de haven aanlopen om er 

gesloopt te worden, dient een vlotgeld te worden betaald op basis van de scheepslengte. 

 

Vlotgeld Binnenschepen Zeeschepen 

Vlotgeld 
 

€ 0,64/meter* 
(*voor elke begonnen periode 
van 30 opeenvolgende 
kalenderdagen) 

€ 1,26 /meter* 
(*voor elke begonnen periode van 
30 opeenvolgende kalenderdagen) 

 

Indien de afbraak van een zee- of binnenschip niet gebeurt en de onderneming die het zou slopen de 

eigendom overdraagt aan een overnemer, dan dient door deze overnemer vanaf de overdracht voor 

het verblijf in de haven liggeld te worden betaald zoals bepaald in respectievelijk art.3 §1 of art.8 §3. 

 

Elke begonnen periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen is in haar geheel verschuldigd. Dit 

vlotgeld komt voor rekening van de onderneming die het schip sloopt. 

 

3. Opleggelden 

  

 

Oplegtarief Basistarief 

Algemeen oplegtarief  
(voor elke begonnen periode van 4 weken) 

€ 1,44 / bt 

 

  



   
 

18 
 

4. Booreilanden 

  

Voor het gebruik van de havenwateren door booreilanden die de haven aanlopen wordt een specifiek 

tarief gehanteerd per stuk en per dag. 

 

Booreiland Basistarief 

Booreiland (niet aan kade) € 500 / dag / stuk 

Booreiland (aan kade) € 650 / dag / stuk 

 

5. Gebruik meerboeien 

  

Voor het gebruik van het boeienspan, gebruik van meerboeien, wordt een bijkomende 

gebruikersvergoeding aangerekend per bt.  

 

Gebruik meerboeien Basistarief 

Gebruikstarief (min. € 100 en max. € 300) € 0,017 / bt / dag 

  



   
 

19 
 

D. AFVALBIJDRAGE ZEESCHEPEN 

 

1. Tarieven  

 

  

Elk zeeschip dat het deelgebied Gent van het havengebied aanloopt dient op basis van de in artikel 20 

vermelde wetgeving de hierna vastgelegde afvalbijdrage te betalen.  

Deze afvalbijdrage geldt niet voor zeeschepen die binnen dezelfde aanloop eerst het deelgebied van 

Vlissingen en/of Terneuzen hebben aangelopen. In dit geval wordt de afvalbijdrage aangerekend door 

North Sea Port Netherlands. 

 

Afvalbijdrage Vast bedrag + variabel bedrag 

Basistarief (per verblijf, per schip) 
(max. € 480) 

€ 75 € 0,009/ bt 

 

De afvalbijdrage wordt aangerekend ten behoeve van het gereglementeerde kostendekkingssysteem 

voor scheepsafvalverwerking.  

 

2. Kortingen 

 

  

 

Korting op de afvalbijdrage Reductiepercentage 

Schepen die varen met een milieuvriendelijke 
brandstof (LNG of niet-MARPOL I producerend 
afval) en over een toelating beschikken van 
OVAM 

50% (op de volledige afvalbijdrage) 

 
3. Vrijstellingen 

 

  

De volgende schepen en vaartuigen zijn vrijgesteld van de betaling van de afvalbijdrage: 

 

1. schepen van de Belgische of een buitenlandse zeemacht; 
2. schepen in eigendom of onder het beheer van de federale en de Vlaamse overheid die 

uitsluitend voor een niet-commerciële overheidsdienst worden gebruikt; 
3. zeeschepen die door OVAM vrijgesteld werden van de volledige afvalbijdrage op basis van het 

feit dat ze minstens één maal om de veertien dagen aanlopen, waarvoor een regeling voor de 
afgifte van scheepsafval bestaat en de bijdrage ervoor in een andere haven van de Europese 
Unie betaald wordt; 

4. zeeschepen die de haven aanlopen om er gesloopt te worden; 
5. pontons zonder eigen voortstuwing; 
6. visserijvaartuigen. 
7. zeeschepen: 

a. die binnen dezelfde aanloop eerst het deelgebied van Vlissingen en Terneuzen en 
aansluitend het deelgebied van Gent aandoen en; 

b. aan wie door North Sea Port Netherlands de afvalbijdrage is aangerekend, en; 
c. die hiermee het recht tot afgifte van hun afval in het deelgebied van Vlissingen en 

Terneuzen hebben verkregen en hiervan eventueel gebruik hebben gemaakt. 
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4. Wettelijke basis 

 

  

De afvalbijdrage wordt gevorderd op basis van: 

▪ Richtlijn (EU) 2019/883 van 17 april 2019 van het Europees Parlement en de Raad 
inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging 
van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG ;  

▪ Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement 
betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen 
(VLAREMA); 

▪ Het protocol van 01/09/2003 gesloten door de Havenbedrijven van de Vlaamse 
zeehavens om gelijke principes voor een afvalstoffenbeheersplan te hanteren. 

 

E. AFVALAFGIFTE BINNENSCHEPEN 

 
De tarieven voor de afvalafgifte van binnenschepen zijn uitgewerkt in deel II “leveringen en diensten” 

onder punt 8. 

 
  

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln122309&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln41973&bron=doc
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HOOFDSTUK 2: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

1. Verschuldigdheid van tarieven 

 

  

§1 

Voor elk verblijf van een zeeschip in het havengebied, moeten aan North Sea Port de desbetreffende 

havengelden worden betaald, zijnde zeehaven-, ponton- of vlotgelden.  

 

§2 

Voor elk verblijf van een binnenschip moeten aan North Sea Port de betreffende havengelden worden 

betaald, zijnde binnenvaart-, ponton- of vlotgelden. 

 

§3 

De havengelden worden berekend vanaf het moment dat het verblijf van het vaartuig is begonnen, 

tenzij expliciet anders vermeld in dit tariefreglement.  

 

  

§1  

De havengelden evenals de kosten en vergoedingen zijn hoofdelijk en solidair verschuldigd door de 

reder, de eigenaar, de bevrachter, de kapitein van het zee- of binnenschip of door degene die voor één 

van hen als verblijfsaanvrager, overnemer of gevolmachtigde optreedt.  

 

§2  

De reder, de eigenaar, de bevrachter, de kapitein van het zeeschip of degene die voor één van hen als 

overnemer optreedt, is verplicht dat deel van het zeevaartgeld dat betrekking heeft op de activiteiten 

die na de overdracht zijn verricht evenals de desbetreffende kosten en vergoedingen te betalen. 

 

2. Verplichte inlichtingen en meldingen 

 

a. Algemeen 

 

  

Ondernemingen die in de haven voor eigen rekening of in opdracht van de eigenaar, de afzender, de 

ontvanger of de consignataris van de goederen een zeeschip lossen en/of laden, moeten North Sea 

Port over deze activiteiten inlichten. 

 

b. Zeevaart 

 

  

§1  

De verblijfsaanvrager, overnemer of gevolmachtigde is verplicht voor het aan- en afmelden van 

vaartuigen, voor de aangiften of voor het verstrekken van inlichtingen aan North Sea Port de 

procedures te volgen zoals die, naargelang het geval, zijn voorgeschreven door North Sea Port.  

 

§2  
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Ter controle van de voornoemde aangiften dienen de verblijfsaanvrager, overnemer of 

gevolmachtigde aan North Sea Port alle inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen in de 

documenten die tot staving of controle kunnen dienen, namelijk: 

 

1) vóór de afvaart uit de haven: een geldige en recente meetbrief indien men niet akkoord is met de 

gegevens geregistreerd in ENIGMA+; 

2) binnen 3 werkdagen nadat het laden en/of lossen van de goederen in/uit het zeeschip is beëindigd: 
het manifest. 
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c. Binnenvaart 
 

  

Voor elk binnenschip dat in de haven verblijft, geldt meldingsplicht en moet op verzoek van een 

afgevaardigde van North Sea Port een geldige verblijfscode en een geldige meetbrief kunnen worden 

voorgelegd die gegevens bevat die eensluidend zijn met deze aangemeld voor het verkrijgen van de 

verblijfscode. 

 

  

Een binnenschip waarvoor bij verblijf in de haven niet kan worden aangetoond dat aan de 

meldingsplicht werd voldaan, zal de haven niet mogen verlaten tot wanneer door North Sea Port een 

geldige verblijfscode is uitgereikt tegen betaling van het verschuldigde binnenvaartgeld zoals bepaald 

in dit tariefreglement en het administratieve tarief voorzien in artikel 37 van dit reglement. 

 

3. Vrijstellingen binnenvaart- en zeehavengelden 

 

  

De volgende vaartuigen zijn vrijgesteld van binnenvaart- en zeehavengelden: 

1) Schepen die gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden. Deze schepen van bijvoorbeeld 
de Belgische, Nederlandse of buitenlandse marine die de haven niet aanlopen om er een 
handelsverrichting uit te voeren, schepen varend in opdracht van de politie,…; 

2) Sleep- en duwboten, voor zover deze worden gebruikt voor de normale assistentie van zee- of 
binnenschepen voor het in- en uitvaren van de haven van North Sea Port; 

3) Schepen in herstel bij een scheepshersteller in het havengebied van North Sea Port, mits attest van 
herstelling opgemaakt door de hersteller en mits voorafgaande kennisgeving aan de 
havenkapiteinsdienst van North Sea Port. Er is hierbij geen sprake van overslag van goederen of het 
opleggen van schepen; 

4) Vaartuigen die in opdracht van North Sea Port of overheden de haven aanlopen om in het 
havengebied ingezet te worden voor infrastructuur- of baggerwerken en andere dienstopdrachten. 
Er worden hierbij geen personen of goederen bedrijfsmatig vervoerd; 

5) Een hospitaal- of opleidingsschip, uitsluitend als zodanig in gebruik; 
6) Schepen die gebruikt worden voor sociaal-culturele of wetenschappelijke doeleinden. Zij kunnen 

slechts worden vrijgesteld van het betalen van havengelden na het indienen van een gemotiveerde 
aanvraag en mits voorafgaande toestemming door North Sea Port.5 

7) Schepen die gebruikmaken van het havengebied om activiteiten te verrichten om de 
zeewaardigheid te waarborgen zoals bijvoorbeeld de bemanning te wisselen, de ruimen schoon te 
maken, het schip gasvrij te maken, ... kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen tot vrijstelling 
van betaling van havengelden. Er is voorafgaande toestemming nodig en bijkomende voorwaarden 
kunnen worden opgelegd door North Sea Port. 

 
4. Facturering en betaling 

 

a. Zeevaart  

 

  

Facturen worden elektronisch verstrekt via het opgegeven e-mailadres. 

 
5 Aanvraag via tariefreglement@northseaport.com  

mailto:tariefreglement@northseaport.com
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De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen tenzij op de factuur een andere betalingstermijn 

staat vermeld. 

 

Elke factuur moet ten laatste op de vervaldatum betaald zijn.   

 

De betaling gebeurt met een SEPA-domiciliëring B2B (Europese domiciliëring Business to Business) 

mandaat.  Voor deze invorderingen moet de bank van de klant onder toezicht staan van de FSMA in 

België  (Financial Services and Markets Authority) of DNB in Nederland (De Nederlandsche Bank).  Meer 

info kan men bekomen via thesaurie@northseaport.com.  

 

Wanneer men niet wenst te betalen met een SEPA domiciliëringsmandaat of men maakt geen gebruik 

van de collectieve borgstelling door Voka/Vegho, dient de klant een zekerheid tot betaling te stellen 

ten behoeve van North Sea Port en dit door middel van een bankgarantie op eerste verzoek.  

Deze bankgarantie moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

- een bedrag gelijk aan 1/12 alle gefactureerde bedragen van het voorgaande jaar én met een 

minimum van 20.000 euro. Bij gebreke van facturen uit het voorgaande wordt een 

bankgarantie gesteld van 20.000 euro.   

- De bankgarantie wordt gesteld conform het door North Sea Port beschikbaar gesteld model.  

Dit model kan worden bekomen door te mailen naar thesaurie@northseaport.com.  

- De bankgarantie moet worden gesteld bij een bank dewelke onder toezicht staat van de FSMA 

in België of DNB in Nederland. 

 

Indien men niet betaalt met een SEPA domiciliëringsmandaat gebeuren de factuurbetalingen door 

overschrijving aan de maatschappelijke zetel van North Sea Port Flanders op één van de 

bankrekeningen vermeld op de factuur. Cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.  

 

  

De afrekeningswijze van ristorno’s gebeurt als volgt: 

1. Elk verblijf van een zeeschip met handelsverrichting wordt steeds per verblijf aan de 
verblijfsaanvrager of de overnemer aangerekend tegen het algemene havengeldtarief in 
artikel 1, bestaande uit een basisticket per bt en een ladingtarief per ladington. 
 

2. Na elk trimester van het kalenderjaar wordt de totaal gerealiseerde scheepstonnenmaat van 
de erkende goederendienst opgesplitst in schijven zoals bepaald in artikel 3. 

 
3. Binnen de eerste 40 dagen volgend op het afgesloten trimester wordt, voor zover alle facturen 

met betrekking tot alle verblijven onder de erkende goederendienst voor deze periode betaald 
zijn, het totaal van de nog niet ervoor uitgekeerde verrekeningen op basis van artikel 3 door 
North Sea Port Flanders aan de begunstigde(n) van de erkende goederendienst terugbetaald 
door middel van een creditnota of selfbillnota. 
 

4. Selfbillnota’s 
 

 
a. Werkwijze 

De selfbillnota wordt door North Sea Port Flanders opgesteld in tweevoud op papier of op 
elektronische wijze waarvan het origineel voor North Sea Port Flanders is bestemd en het 
dubbel dient te worden bewaard door de partij genoemd in artikel 6 §1. De partij genoemd 
in artikel 6 §1 neemt de ontvangen selfbillnota op in haar boek voor uitgaande facturen 

mailto:thesaurie@northseaport.com
mailto:thesaurie@northseaport.com
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terwijl North Sea Port Flanders deze documenten opneemt in zijn boek voor inkomende 
facturen. 

 

b. Aanvaarding/niet-aanvaarding 
Tenzij de partij genoemd in artikel 6 uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar maakt aan North 
Sea Port Flanders niet in te stemmen met de opgestelde selfbillnota, wordt deze geacht 
impliciet aanvaard te zijn.  
In geval van niet-aanvaarding dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden ten 
laatste twee maanden na de datum van uitreiking via een niet-aanvaardingsstuk. De partij 
genoemd in artikel  6 stelt dit niet-aanvaardingsstuk op in twee exemplaren en bezorgt het 
op papier of op elektronische wijze aan North Sea Port Flanders.  
Het niet-aanvaardingsstuk vermeldt tenminste:  

• Datum van uitreiking 

• Gegevens van de partij genoemd in artikel 6 

• Referentiedatum en -nummer van de selfbillnota 

• Reden van niet-aanvaarding 

• Handtekening van de partij 
  
  Beide partijen dienen hun exemplaar van het niet-aanvaardingsstuk te bewaren. 
  

c. BTW-heffing 
North Sea Port Flanders zal bij de opstelling van een selfbillnota de geldende regels inzake 
BTW op diensten toepassen. 

 

b. Overige  

 

  

Facturen kunnen elektronisch worden verstrekt via het opgegeven e-mailadres.  

 

Alle factuurbetalingen gebeuren door overschrijving aan de maatschappelijke zetel van North Sea Port 

Flanders op één van de bankrekeningen vermeld op de factuur. Cheques worden niet aanvaard als 

betaalmiddel.  

 

De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen tenzij op de factuur een andere betalingstermijn 

staat vermeld. 

 

Elke factuur moet ten laatste op de vervaldatum betaald zijn.   

 

5. Betwisting 

 

  

Eventuele bezwaren in verband met het aanrekenen van havengelden, kosten, vergoedingen en 

verrekeningen moeten schriftelijk en binnen 10 dagen na postdatum of digitale ontvangst van de 

desbetreffende factuur ter kennis van North Sea Port Flanders Worden gebracht. Het aantekenen van 

een dergelijk bezwaar heeft geen weerslag op het tijdstip van betaling zoals vermeld op de factuur.  

 

Eén factuur kan slechts uitgesteld worden aan één schuldenaar. Het toepassen van een gesplitste 

factuur is niet mogelijk.  
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6. Niet- of laattijdige betaling 

 

a. Intresten – schadebeding  
 

  

Bij laattijdige of onvolledige betaling is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is 

vereist op het onbetaald gebleven bedrag een vergoedende interest verschuldigd berekend tegen 10%.  

Bijkomend is er bij een tweede aanmaning een administratieve kost van €30 verschuldigd. De kosten 

en interesten zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle kosten voor het innen van de facturen komen voor 

rekening van de klant. 

 

b. Onmiddellijke opeisbaarheid 
 

  

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag worden alle andere facturen en vorderingen op 

dezelfde schuldenaar, ongeacht hun vervaldatum, onmiddellijk opeisbaar. 

 

c. Procedure tot invordering en sancties bij zeevaart 
 

  

Wanneer een invordering (SEPA-domiciliëring) is geannuleerd of geweigerd en/of de factuur is niet 

vereffend op vervaldatum kan de procedure tot invordering worden opgestart.  Alle kosten voor het 

innen van de facturen komen voor rekening van de klant.  

 

North Sea Port kan er tevens toe overgaan om de in gebreke blijvende klant het gebruik van de haven 

te weigeren.  North Sea Port kan eveneens schepen, lading en goederen van de gebruiker en/of derden 

onder zich houden en afgifte ervan opschorten, totdat de klant integraal aan zijn openstaande 

betalingsverplichting(en) heeft voldaan.  

 

Indien de begunstigde van creditnota’s en of selfbillnota’s nog openstaande rekeningen heeft bij North 

Sea Port, kan North Sea Port de ristorno’s aanwenden voor aanzuivering van de bestaande 

achterstallen. 

 

Wanneer een klant meermaals te laat betaalt, kan North Sea Port een bankgarantie op eerste verzoek 

opeisen voor een bedrag van 2/12 alle gefactureerde bedragen van het voorgaande jaar. Wanneer 

deze bankgarantie wordt gevorderd in aanvulling op de direct debit, kan deze bankgarantie op vraag 

van de klant worden geannuleerd wanneer de invorderingen aan de hand van de SEPA-domiciliëring, 

of de betaling van de facturen, gedurende een volledig kalenderjaar zonder problemen zijn verlopen. 

d. Procedure tot invordering en sancties bij binnenvaart 

 

  

Wanneer de factuur niet is vereffend op vervaldatum kan de procedure tot invordering worden 

opgestart.   

 

Alle kosten voor het innen van de facturen komen voor rekening van de klant.  
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North Sea Port kan er tevens toe overgaan om de in gebreke blijvende klant het gebruik van de haven 

te weigeren.  North Sea Port kan eveneens schepen, lading en goederen van de gebruiker en/of derden 

onder zich houden en afgifte ervan opschorten, totdat de klant integraal aan zijn openstaande 

betalingsverplichting(en) heeft voldaan.  

 

7. Foute of ontbrekende facturatiegegevens 

 

  

Indien het niet tijdig of correct melden van facturatiegegevens door de klant leidt tot bijkomende 

administratieve lasten door het crediteren van facturen, opnieuw opmaken van facturen, uitreiken van 

documenten, … zal per opnieuw op te maken document een bijkomende administratieve kost van €25 

per document worden aangerekend. 

 

Bij het niet tijdig (3 dagen maximaal) afsluiten van het manifest kan North Sea Port de factuur verhogen 

met 10% van het verschuldigde bedrag. 

 

8. Ontduiking havengelden  

 

  

In geval van ontduiking van de havengelden of van een poging daartoe door middel van een 

onvolledige aangifte of het niet-indienen van de vereiste documenten, moet de betrokkene 

onmiddellijk het verschuldigde bedrag betalen verhoogd met een administratief tarief ten bedrage van 

een forfait van 20% van de factuur met een minimaal bedrag van €100.  

 

9. Verantwoordelijkheid bij zeevaart 

 

  

Iedere verblijfsaanvrager, overnemer of gevolmachtigde blijft verantwoordelijk voor alle havengelden, 

kosten en vergoedingen tot 30 kalenderdagen na afvaart van het schip. Bij stopzetting van de 

agentuuropdracht voor een zeeschip zonder overdracht aan een overnemer blijft de verblijfsaanvrager 

verantwoordelijk voor alle havengelden, kosten en vergoedingen voor het schip tot 30 kalenderdagen 

na de aangetekende melding van de stopzetting aan North Sea Port.   
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DEEL II DIVERSE LEVERINGEN EN DIENSTEN  

HOOFDSTUK 1: TARIEVEN  

 

1. Het gebruik van werkvaartuigen en de brandblusboot als brandwacht 

 

  

 

§1 Tarief 

 

Soort vaartuigen Basistarief per werkuur (excl. personeelskost) 

Gebruik van diverse werkvaartuigen € 200 

 

§2 Voorwaarden 

- Ongeacht de totale duur van het werk of bij annulering van een bestelling is steeds een 

minimumvergoeding van één werkuur verschuldigd;  

- Elk begonnen werkuur wordt volledig aangerekend. 

 

2. Het gebruik van voertuigen 

 

  

 

§1 Tarief 

  

Soort voertuigen Basistarief 

Basisvoertuig € 28,61/voertuig/werkuur 

Vrachtwagen met hydraulische kipbak + kraan, 
tractor, bestelwagen met laadbak of havenbus 

€ 50,44/voertuig/werkuur 

 

§2 Voorwaarden 

- Ongeacht de totale duur van het werk is steeds een minimumvergoeding van één werkuur 

verschuldigd; 

- Elk begonnen werkuur wordt volledig aangerekend; 

- De uurlonen van het verplicht ingezette personeel worden berekend conform de basistarieven 

vastgelegd in artikel 42 van dit tariefreglement. 
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3. Het gebruik van materialen 

 

  

 

§1 Tarieven 

 

Soort materialen Basistarief 

Gebruik olieschermen € 10,6/m/dag 

Verwijderen, verwerken, reinigen van oliekerende 
schermen (exclusief transport) 

   Nacalculatie 

Gebruik rioolafsluiters (type A – B – C)6 € 25/rioolafsluiter/dag (type A) 
€ 35/rioolafsluiter/dag (type B) 
€ 55/rioolafsluiter/dag (type C) 

Installatie rioolafsluiters7 € 75/rioolafsluiter 

Verbruik materialen (bv. detergenten, olie-
absorberende matten…) 

Aankoopprijs + 25% 

Gebruik stoommachines € 17,95/uur 

Gebruik boeien € 195/boei/dag 

Gebruik olieskimmer € 191,42/uur 

Verwerking verwijderde olie € 8,61/hl    (min. € 86,13) 

Leveren en plaatsen verkeerstekens Nacalculatie 

1.000 uren lamp per 72 uur (inclusief plaatsing en 
verwijdering) 

€ 193,68 / 72 uur 

 

§2 Voorwaarden 

- De vergoeding van de werkuren van de ingezette vaartuigen en/of de uurlonen van het 

verplicht ingezette personeel van North Sea Port worden berekend conform de basistarieven 

in artikel 39 en 42 van dit tariefreglement. 

- Bij schaderamingen wordt 3% kosten aangerekend op het totaal van de kosten van North Sea 

Port en van derden. 

 

4. Diensten aan derden door personeel van North Sea Port 

 

  

 

§1 Algemene tarieven  

 

Periode Basistarief 

Maandag t.e.m. vrijdag (08.00u-16.00u) € 53,20/uur 

Maandag t.e.m. vrijdag (16.00u-08.00u)  
Zaterdag (08.00u-16.00u) 

€ 132,39/uur 

Zon- en feestdagen (08.00u-08.00u)  
Zaterdag (16.00u-08.00u) 

€ 165,81/uur 

 
6 Type rioolafsluiter: type A heeft een diameter van 100-200mm, type B heeft een diameter van 200-400mm en 
type C heeft een diameter van 350-600mm 
7 Installatie omvat het aanbrengen en verwijderen van de materialen 
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§2  Tarieven - specifieke inzet 

 

Type inzet Basistarief 

Technisch beheerder € 107,81/uur 

Nautisch adviseur € 107,81/uur 

Toezichthouder € 58,13/uur 

Jurist € 163,83/uur 

Peilvlet incl. bemanning € 3.171,03/dag 

 

§3 Voorwaarden 

- Ongeacht de duur van het werk is per ingehuurde arbeidskracht een minimumvergoeding van 

één werkuur verschuldigd. 

- Elk begonnen uur wordt volledig aangerekend. 

- Ingeval personeel van North Sea Port wordt ingezet bij opdrachten door en/of voor rekening 

van derden wordt een uurloon per persoon aangerekend. 

 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de peilvlet. De peilvlet wordt steeds aan een volledige 

dag aangerekend. Er gebeurt geen pro rata verrekening van het aantal ingezette uren.  

 

5. Diensten in het kader van de havenbeveiliging van toepassing in North Sea Port Flanders 

 

  

 

Havenkaart zonder elektronische signaalfuncties € 16/kaart 

Afgifte attest van toegang (eenmalige toegang) Gratis 

Kenteken havenvoertuig € 21 

 

6. Goederencomptabiliteit Gent (GCG) 

 

  

 

§1 Regelmatige lijnen 
 

Dienstenpakket Basistarief (per maand) 

Huur software, communicatiekosten, Cusrep + Cuscar 
import 

€ 170 

Andere berichten: zie tarief artikel 44 §2 
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§2 Andere zeevaart 
 

Diensten Basistarief 

Cusrep + Cuscar-import (per aanloop) € 34 

Cusrep + Cuscar-export (per aanloop) € 34 

ICS-aangifte (per aanloop) € 17 

ECS-aangifte (per aanloop) € 17 

 

7. Grenscontrolepost  

 

  

 

§1  

De aanvrager van de keuring die gebruik maakt van de faciliteiten van de grenscontrolepost betaalt 

volgend tarief per container die gecontroleerd moet worden als gevolg van de geldende richtlijnen 

voor invoer van dierlijke producten voor zowel menselijke als niet-menselijke consumptie. 

 

Keuring Basistarief  

Keuring (producten menselijke consumptie) € 48/container 

Keuring (producten niet-menselijke 
consumptie) 

€ 14/container 

 

§2  

Indien de containers gebruik maken van de elektriciteitsvoorzieningen op de site van de 

grenscontrolepost, betaalt de aanvrager van de keuring in afwijking van § 1, volgende tarieven: 

 

Gebruik elektriciteitsvoorzieningen Basistarief  

Basistarief (eerste 3 dagen) € 19/container/dag 

Basistarief (na 3 dagen) € 57/container/dag 

 

8. Afgifte scheepsafval binnenvaartschepen in North Sea Port Flanders 

 

  

 

§1 Binnenvaartpassagiersschepen 

 

Hoeveelheid afval Basistarief 

Afval per zak (max. 80 liter/zak) € 13,03/zak van max. 80 liter 

 

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval (voedselresten, afval uit leefruimtes en lege 

voedselverpakkingen – PMD, glas, papier) kan worden afgegeven binnen het deelgebied Gent van het 

havengebied. De aanvraag moet gebeuren bij de Havenkapiteinsdienst en wordt geregistreerd in 

ENIGMA+, het registratiesysteem voor scheepvaart in de haven. Het afval wordt aangeboden in zakken 

of een aangepaste verpakking (glas en papier) en door de scheepsbemanning op de kaai geplaatst.  
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§2 Andere binnenvaartschepen 

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval (voedselresten, afval uit leefruimtes en lege 

voedselverpakkingen – pmd, glas, papier) kan worden afgegeven binnen het havengebied. 

 

Het afval wordt aangeboden in zakken (max. 80 liter/zak) of een aangepaste verpakking (glas en papier) 

en door de scheepsbemanning op de kaai geplaatst. De aanvraag wordt geregistreerd bij de 

havenkapiteinsdienst van North Sea Port door een melding via VHF. De havenkapiteinsdienst van 

North Sea Port coördineert de ophaling. De afgifte van dit afval is uitsluitend voorbehouden voor 

verblijven waarvoor havengelden verschuldigd zijn. Als normale hoeveelheid voor andere 

binnenvaartschepen dan passagiersschepen geldt een maximum van 5 zakken van 80 liter. 

 

§3 Tarieven vervuild scheepsafval binnenvaart 

 

Vervuild afval Basistarief 

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval 
vervuild door andere afvalresten 

€ 1,16/kg 
(minimum € 58,10) 

 

Afgifte van afval zonder registratie wordt beschouwd als sluikstorten.  

 

9. Levering van drinkwater aan binnenschepen 

  

 

Leveringen Basistarief 

Levering via laadmond kaai 1065 € 10,36/m³ 

 

Betaling gebeurt via betaalterminal ter plaatse. 
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HOOFDSTUK 2: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

10. Verschuldigdheid van tarieven 

 

  

De tarieven worden berekend vanaf het moment dat de afname van de levering of dienst is begonnen, 

tenzij expliciet anders vermeld in dit tariefreglement.  

 

11. Facturering en betaling 

 

  

 

Facturen kunnen elektronisch worden verstrekt via het opgegeven e-mailadres.  

 

Alle factuurbetalingen gebeuren door overschrijving aan de maatschappelijke zetel van North Sea Port 

Flanders op één van de bankrekeningen vermeld op de factuur. Cheques worden niet aanvaard als 

betaalmiddel.  

 

De betalingstermijn van de factuur bedraagt 30 dagen tenzij op de factuur een andere betalingstermijn 

staat vermeld. 

 

Elke factuur moet ten laatste op de vervaldatum betaald zijn.   

 

12.  Betwisting 

 

  

Eventuele bezwaren in verband met het aanrekenen van havengelden, kosten, vergoedingen en 

verrekeningen moeten schriftelijk en binnen 10 dagen na postdatum of digitale ontvangst van de 

desbetreffende factuur ter kennis van North Sea Port Flanders Worden gebracht. Het aantekenen van 

een dergelijk bezwaar heeft geen weerslag op het tijdstip van betaling zoals vermeld op de factuur.  

 

Eén factuur kan slechts uitgesteld worden aan één schuldenaar. Het toepassen van een gesplitste 

factuur is niet mogelijk.  

 

13.  Niet- of laattijdige betaling 

 

a. Intresten – schadebeding  
 

  

Bij laattijdige of onvolledige betaling is van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is 

vereist op het onbetaald gebleven bedrag een vergoedende interest verschuldigd berekend tegen 10%.  

Bijkomend is er bij een tweede aanmaning een administratieve kost van €30 verschuldigd. De kosten 

en interesten zijn onmiddellijk betaalbaar. Alle kosten voor het innen van de facturen komen voor 

rekening van de klant. 
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b. Onmiddellijke opeisbaarheid 
 

  

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag worden alle andere facturen en vorderingen op 

dezelfde schuldenaar, ongeacht hun vervaldatum, onmiddellijk opeisbaar. 

 

c. Procedure tot invordering en sancties 
 

  

Ingeval de factuur niet is vereffend op de vervaldatum kan de procedure tot invordering worden 

opgestart.   

Alle kosten voor het innen van de facturen komen voor rekening van de klant.  

 

North Sea Port kan er tevens toe overgaan om de in gebreke blijvende klant het gebruik van de haven 

te weigeren.  North Sea Port kan eveneens schepen, lading en goederen van de gebruiker en/of derden 

onder zich houden en afgifte ervan opschorten, totdat de gebruiker integraal aan zijn openstaande 

betalingsverplichting(en) heeft voldaan.  

 

14.  Foute of ontbrekende facturatiegegevens 

 

  

Indien het niet tijdig of correct melden van facturatiegegevens door de klant leidt tot bijkomende 

administratieve lasten door het crediteren van facturen, opnieuw opmaken van facturen, uitreiken van 

documenten, … zal per opnieuw op te maken document een bijkomende administratieve kost van €25 

per document worden aangerekend. 

 

Bij het niet tijdig (3 dagen maximaal) afsluiten van het manifest kan North Sea Port de factuur verhogen 

met 10% van het verschuldigde bedrag. 

 

15.  Ontduiking tarieven leveringen en diensten 

 

  

In geval van ontduiking van de verschuldigdheid van de tarieven van leveringen of diensten of van een 

poging daartoe door middel van bv. een onvolledige aangifte of het niet-indienen van de vereiste 

documenten moet de betrokkene onmiddellijk het verschuldigde bedrag betalen verhoogd met een 

administratief tarief ten bedrage van een forfait van 20% van de factuur met een minimaal bedrag van 

€100.  
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SLOTBEPALINGEN 

 

1. Wettelijk kader  

 

  

Overeenkomstig het decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens van 2 maart 1999 
(‘Havendecreet’) is North Sea Port Flanders als enige bevoegd voor de vaststelling en inning van de 
havengelden in het deelgebied Gent van het havengebied. 
 
2. BTW  

 

  

Alle tarieven en vernoemde bedragen zijn bedragen uitgedrukt in euro en exclusief BTW. 
 
3. Vrijstelling van betaling van BTW 

 

  

Een vrijstelling van betaling van BTW in het luik zeehavengelden kan enkel onder voorwaarde van 

een reis over ‘volle zee’.  

 
4. Aansprakelijkheid en schade  

 

  

Elke schade berokkend aan North Sea Port door de schuld van een gebruiker in het kader van de 

terbeschikkingstellingen of diensten voorzien in dit reglement zal worden verhaald op de gebruiker. 

 

  

Bij betwisting is alleen het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het arrondissement 

Oost – Vlaanderen bevoegd. 

 
5. Wijzigingen aan het tariefreglement  

 

  

North Sea Port behoudt zich het recht voor om dit tariefreglement te wijzigen. 
 
De wijzigingen zullen voorafgaandelijk aan de toepassing ervan bekend gemaakt worden. 
 
 


