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• Verantwoordelijkheden
• Daar waar mogelijk is getracht te benoemen wie verantwoordelijk is voor de naleving van een artikel. In de 

meeste gevallen zal dit hetzij de gezagvoerder van een vaartuig zijn, hetzij de hoofdconcessionaris/eigenaar.

• Zij zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd op of door hun vaartuig, of op hun terreinen. Ook wanneer dit activiteiten van 
derden zijn (subconcessionarissen, aannemers, …)!

• Zie bv. artikels 2.2.5, 2.2.9, Hoofdstuk 7, 8.4.8, 9.1.2

Algemeen



• 1.3.1 Bevoegdheden
• Bakent de bevoegdheden van de havenkapiteinsdienst af, zoals geformuleerd in enerzijds het havendecreet 

en anderzijds het HKD decreet

• 1.3.2 Bevelen en maatregelen
• Dit artikel werkt de bepalingen van het HKD decreet m.b.t. het geven van bevelen en het aanhouden of 

verbieden van vaartuigen in het havengebied verder uit.

• 1.3.3 Advies deskundige
• Dit artikel werkt de bepaling van het HKD decreet verder uit dat HKD zich mag laten bijstaan door 

deskundigen. De kost van deze deskundigen is ten laste van de gezagvoerder of de overtreder (indien 
gekend). In praktijk zullen deze deskundigen hoofdzakelijk de nautische commissie zijn.

1. Algemene bepalingen



• 4.2 Toegang bedrijven
• Alle bedrijven (dus ook niet-ISPS) gelegen aan de waterzijde dienen hun terreinen af te sluiten

• Alle bedrijven in het havengebied moeten een toegangscontrole hebben en bijhouden wie en welke voertuigen
zich actueel op hun site bevindt. Dit overzicht moet worden bijgehouden en kan opgevraagd worden door
HKD.

• Zeeschepen mogen alleen ontvangen worden aan ISPS faciliteiten

4. Toegang tot en aanwezigheid van personen in het 
havengebied



• 6.4 Pleziervaart
• Pleziervaart wordt aanzienlijk beperkt in het havengebied

• Het is voor pleziervaart verboden om:

• Sluizen te gebruiken

• Aan te meren in het havengebied

• Het is voor pleziervaart verplicht om:

• Via de kortste weg het havengebied te verlaten

• Een marifoon aan boord te hebben

• Een internationaal certificaat van bestuurder te hebben

• HKD kan echter uitzonderingen hier op toestaan.

6. Diverse activiteiten



• 7.1 Onderwaterwerkzaamheden
• Dit wordt onderwaterwerkzaamheden i.p.v. duiktaken. Dit omvat dus alle werken onder de waterlijn en gaat

dus verder dan enkel duiktaken.

• 7.2.4 Wassen en ontgassen van tankerschepen en tanklichters
• Voor het wassen gelden nu dezelfde voorwaarden zoals voor het ontgassen

• Er wordt expliciet vermeld dat dit voor zowel zee- als binnenvaart van toepassing is

7. Werkzaamheden



• 8.1.4 Meldingsplicht gezagvoerders
• Er wordt verduidelijk wanneer schepen met schade dit moeten melden aan HKD

• Tijdens de opvaart of in het havengebied: onmiddellijk

• Wanneer de schade er al op voorhand was: voor aankomst aan loodsstation (of bij binnenvaart: voor aankomst havengebied)

• 8.1.13 Werplijnen
• Het verzwaren van de werplijn met kleine zandzakjes wordt toegestaan.

• 8.1.16 Marifoonverplichting
• Schepen moeten uitluisteren op het desbetreffende sector VTS kanaal

8. Scheepvaart



• 8.1.17 AIS
• Verruiming van de AIS-verplichting:

• Alle pleziervaart

• Het is de intentie om op termijn, na afloop van het track-je-bak subsidieproject (https://www.portofantwerp.com/track-je-bak) , ook
voor duwbakken een verplichting tot het hebben van tracker in te voeren.

• 8.3.1 VTS
• Verankering van VTS in regelgeving

8. Scheepvaart



• 8.3.2 Voorrangsregeling
• Sluizen worden nu beschouwd als nevenvaarwaters (en moeten dus voorrang verlenen!)

• De hoofdvaarwaters worden gewijzigd (zie afbeelding)

• Een regeling voor bovenmaats vaartuigen wordt ingevoerd

• LOA ≥180m, breedte ≥ 27m, diepgang ≥ 10m (voor kaai 55 – 198)

• LOA ≥180m, breedte ≥ 27m, diepgang ≥ 10m (voor al de rest)

• Bovenmaatse vaartuigen hebben voorrang

8. Scheepvaart



• 8.3.5 Doorvaartbeperking
• Er komen voorwaarden bij waaronder schepen door bepaalde engtes in het havengebied mogen varen:

• Steiger 512, toegangsgeul Marshalldok, doorsteek Hansadok - 5de Havendok, Lillobrug, Noordkasteelbrug, Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug:

• geen gelijktijdige passage van zeevaart met tegengestelde koersen

• oploopverbod

• Toegangsgeul Marshalldok, Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug, Lillobrug, Noordkasteelbrug :

• geen gelijktijdige passage van scheepvaart met tegengestelde koersen (binnenvaart met tegengestelde koersen mag elkaar wel passeren in 
de middengeulen van de Lillobrug en de Noordkasteelbrug indien de scheepvaartseinen dit aangeven)

• Doorsteek Hansadok - 5de Havendok, middengeul Lillobrug en middengeul Noordkasteelbrug:

• bovenmaatse vaartuigen hebben hier altijd voorrang op alle andere scheepvaart en tijdens hun passage zal er geen gelijktijdige passage van 
andere vaartuigen plaatsvinden

• Steiger 512:

• Alle scheepvaart dient bij passage van steiger 512 de snelheid te matigen zodat er geen gevaar, hinder, golfslag of zuiging kan ontstaan voor 
schepen die gemeerd liggen aan de steiger.

8. Scheepvaart



• 8.4.6 Richtlijnen afmeren 
• Indien over de concessiegrens gemeerd wordt, mag dit enkel met toelating van HKD én de andere 

concessionaris

8. Scheepvaart



• 9.1.2 Operaties
• HKD kan bepalen welke brandstof op welke plaatsen geleverd mag worden. Dit is vooral voor LNG van 

toepassing. Voor regulier bunkeren zijn geen beperkingen van locatie.

• Er moet voorafgaand de operatie door alle partijen gecontroleerd worden of alle materiaal compatibel is.

• 9.1.4 Meldingsplicht en toelating
• Voor sommige types van bunkeren (LNG) moet een toelating aangevraagd worden.

• De ETA i.p.v. tijdstip vermoedelijke opstart moet worden opgegeven.

9. Bunkeren en leveren van walstroom


