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Retributiereglement inname ligplaatsen stedelijk havengebied Antwerpen 

Artikel 1. Doel 

Er worden door de stad Antwerpen vanaf 1 november 2017 tot 31 december 2019 retributies 

aangerekend voor het innemen van ligplaatsen aan de kaaien in het stedelijk havengebied 

Antwerpen, zowel voor tijdelijke als voor vaste ligplaatsen. Indien door de stad Antwerpen 

faciliteiten aangeboden worden in de vorm van walstroom of waterbedeling dan worden ook deze 

kosten aangerekend. 

 

Artikel 2. Begrippen 

Baggertuigen: binnenvaartuigen van onder andere het type baggermolen, baggerpraam, 

bakkenzuiger, baggerkraan, cutterzuiger, elevatorbak, splijtsleephopperzuiger of duwbak, die ingezet 

worden voor baggerwerkzaamheden; 

Binnenschip (ook binnenvaartschip of binnenvaartuig): een vaartuig dat bedrijfsmatig goederen 

en/of personen vervoert, uitsluitend bestemd voor de vaart op de binnenwateren, met uitzondering 

van pleziervaartuigen; 

Bunkerschepen: motortankschepen die hoofdzakelijk ingezet worden voor de bunkering van 

vaartuigen in het stedelijk havengebied; 

Commercieel vaartuig of beroepsvaartuig: een vaartuig, dat is ingericht met het oog op commerciële 

exploitatie, handelsactiviteiten en/of ambacht, met uitzondering van passagiersschepen en 

pleziervaartuigen; 

Commerciële pleziervaartuigen: vaartuigen, andere dan passagiersschepen, die passagiers vervoeren 

tegen betaling; 

Dag: Een periode van 24 uur; 
 
Dienst Stadshaven: het geheel van stadsdiensten of onderdelen ervan die instaan voor de uitvoering, 
het toezicht en de handhaving van het politiereglement voor het stedelijk havengebied, tenzij anders 
bepaald in dat reglement of anders wettelijk geregeld; 
 
Droogdokken: dokken gelegen aan het Kattendijkdok met nummers DD1 t.e.m. DD10; 

Duwbakken: onbemande bakken die als dusdanig worden genoteerd in hun meetbrief; 

Duwboten: binnenvaartuigen zonder laadvermogen die geconcipieerd zijn voor het duwen van 

binnenvaartuigen en als dusdanig in de meetbrief genoteerd staan; 

Eenheid van de brutotonnenmaat (BT): grootheid zonder dimensie, gebruikt als eenheid van de 

inhoud van de zeeschepen, zoals deze blijkt uit de internationale meetbrief die in het land van 

registratie van het zeeschip volgens de bepalingen van het Internationaal Verdrag betreffende de 

meting van schepen, opgemaakt te Londen op 23 juni 1969, is afgegeven. De uitdrukking eenheid van 

de brutotonnenmaat wordt conventioneel afgekort tot BT (Eng. GT = Gross Tonnage); 
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Eigenaar: hij die het vaartuig in eigendom bezit; 

Evenement: een activiteit aan boord van een vaartuig zoals feesten of andere bijeenkomsten van 

gelijk welke aard, zowel in de publieke als in de privé-sfeer, die voor het publiek toegankelijk is op 

een vooraf bepaalde plaats en tijdstip, met als gevolg dat er meer personen aan boord komen dan de 

bemanning eigen aan het vaartuig; 

Havenbedrijf Antwerpen: havenbedrijf overeenkomstig het Decreet van 2 maart 1999 houdende het 

beleid en het beheer van de zeehavens en het Decreet van 17 juli 2015 houdende de omvorming van 

het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht, 

opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 1996 en gewijzigd door het gemeenteraadsbesluit 

van 26 oktober 2015, met als statutair doel het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de 

promotie van de haven van Antwerpen als een veilige, schone, toegankelijke en economisch 

duurzame haven en dit met het oog op het verzekeren van de toegevoegde waarde van de regio; 

Lengte over alles (L.O.A): de afstand tussen de loodlijnen neergelaten uit de meest van elkaar 

verwijderde punten van respectievelijk de voor- en de achtersteven van een schip; 

Ligplaats: een formeel door de burgemeester als zodanig aangewezen plaats in de watervlakken van 

het stedelijk havengebied, bestemd voor het afmeren van een vaartuig; 

Maand: een periode van 30 kalenderdagen; 

Motortankschip: een schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks en gebouwd 

om door middel van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging zelfstandig te varen; 

Motorvrachtschip: een schip, niet zijnde een motortankschip, dat is bestemd voor het vervoer van 

goederen en gebouwd om door middel van zijn eigen mechanische middelen tot voortbeweging 

zelfstandig te varen; 

Opleidingsschip (ook schoolschip of instructieschip): een schip dat wordt gebruikt om kadetten of 

toekomstig varenden op te leiden. De leerlingen moeten er hun theoretische kennis omzetten in 

praktijk; 

Oppervlakte uitgedrukt in m²: L.O.A vermenigvuldigd met de maximale breedte van het schip; 

Passagiersschip: een vaartuig voor dagtochten, rondvaarten of een hotelvaartuig dat is gebouwd en 

ingericht voor het vervoer van meer dan 12 passagiers; op een vaartuig voor dagtochten bevinden 

zich geen hutten voor overnachting van passagiers; op een hotelvaartuig bevinden zich hutten voor 

overnachting van passagiers; 

Pleziervaartuig: een schip, niet zijnde een passagiersschip, dat is bestemd voor sportieve en 

recreatieve doeleinden;  

Pontons: platte drijvende tuigen met of zonder bovenbouw; 

Rondvaart: een vaart van een ligplaats binnen het zeehavengebied of stedelijk havengebied naar een 
ligplaats binnen het zeehavengebied of stedelijk havengebied waarbij niet steeds de snelste en 
kortste verbinding tussen de beide ligplaatsen wordt verwezenlijkt en dagtochten die in, van of naar 
het stedelijk havengebied georganiseerd worden; 
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Schip: een binnenschip of zeeschip; 
 
Sleepboten: boten die bestemd zijn voor het slepen van binnenvaartuigen en als dusdanig in de 
meetbrief genoteerd staan; 
 
Stadsrondvaartboot: een schip voor dagtochten: 

 waarvan de vertreklocatie gelegen is in een stadskern (stedelijk havengebied) en op 
binnenwateren van zone 4 waar gewoonlijk geen schepen voor het vervoer van goederen 
aanwezig zijn: 

 wiens vaargebied gelegen is binnen een straal van maximaal 3 km van de vertreklocatie en 
alleen binnenwateren van zone 4 omvat waar gewoonlijk geen schepen voor het vervoer van 
goederen aanwezig zijn; 
 

Stedelijk havengebied: het gebied dat omschreven wordt in het Politiereglement voor het 
stadshavengebied goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Antwerpen; 
 
Vaste ligplaats: ligplaats op jaarbasis en exclusief voorbehouden voor de aanvrager met de 

mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging; 

Woonvaartuig: een varend vaartuig dat voor bewoning is ingericht met hoofdfunctie wonen. ‘ 

Zeeschip: een vaartuig dat bedrijfsmatig goederen en/of personen vervoert of kan vervoeren op 

volle zee en geen binnenschip is. 

Zone 4: de binnenwateren worden ingedeeld in zones zoals vastgelegd met het koninklijk besluit van 

19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen1 

 

  

                                                           
1
 koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, bijlage 1: 

Zone 3: De Zeeschelde beneden Antwerpen.  Zone 4: Het gehele Belgische net, met uitzondering van de 
binnenwateren van zone 3. 



4 
 

Retributiereglement ligplaatsen stedelijk havengebied  

Artikel 3. Retributieplichtige 

Voor alle vaartuigen die een ligplaats innemen in het stedelijk havengebied, is een retributie 

verschuldigd. De retributie is verschuldigd door de eigenaar. Indien deze niet gekend is of indien het 

beheer van het schip is uitbesteed, is de retributie hoofdelijk verschuldigd door de schipper, de 

huurder, de bevrachter, de gebruiker van het vaartuig of door hem die als gemachtigde voor één van 

hen optreedt. 

 

Artikel 4. Berekening 

4.1 Grondslagen voor de aanrekening 

Afhankelijk van het scheepstype worden volgende parameters gehanteerd bij de berekening van de 

retributie: 

- de lengte over alles (LOA); 

- het maximum laadvermogen in zoetwater uitgedrukt in tonnen; 

- voor zeeschepen geldt uitsluitend de brutotonnenmaat zoals vermeld in de meetbrief 

volgens het Internationaal Verdrag betreffende de meting van zeeschepen 1969; 

- de maximaal ingenomen wateroppervlakte in m² berekend op basis van de grootste lengte 

en de maximale breedte, uitgedrukt in meter. 

Voor zowel de tonnenmaat, de lengte, de breedte als het type worden de gegevens gehanteerd die 

vermeld zijn in de geldige meetbrief. De normale afrondingsregels worden slechts toegepast op de 

berekende eindparameters. 

Indien geen meetbrief wordt voorgelegd of wanneer de gegevens vermeld op de meetbrief niet in 
overeenstemming zijn met de reële belading, de reële grootste lengte en/of de reële grootste 
breedte van het binnenvaartuig, zal een schatting gebeuren door de dienst Stadshaven op basis van 
de beschikbare informatie. 
 
Voor elk vaartuig dat het stedelijk havengebied aanloopt zonder in en/of uit te melden, bepaalt de 

stadshavendienst de duurtijd  van de ligplaats op basis van de beschikbare informatie en berekent de 

dienst Stadshaven de verschuldigde retributie conform de verschillende retributies scheepvaart (art. 

4.2) opgenomen in huidig reglement. 

 
 
4.2 Retributies scheepvaart 

Retributies voor ligplaatsen worden geheven van zodra een schip, volgens onderstaande typering, 

een ligplaats in het stedelijk havengebied inneemt. De retributie is verschuldigd per aangevatte en 

ononderbroken periode dat een ligplaats in de stadshaven wordt ingenomen en vervallen bij het 

verlaten van het stedelijk havengebied tenzij het vaartuig beschikt over een toelating om een vaste 

ligplaats in te nemen. 
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4.2.0 Algemene principes 

Per reservatie wordt een forfaitaire administratieve dossierkost van 10,00 EUR aangerekend. 

De minimum retributie bedraagt 25,00 EUR (inclusief dossierkost). 

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. 

4.2.1 Beroepsvaart 

Basistarief (36 uur < verblijf < 30 dagen)  EUR 0,0895  ton 

Verminderd basistarief (verblijf < 36 uur) EUR 0,0680  ton 

 

Voor beroepsvaart (binnenvaart, duwbakken, pontons, …) wordt hetzelfde tarief aangerekend als het 

geldende tarief in het zeehavengebied Antwerpen. De principes uit 4.2.0 met betrekking tot 

dossierkost en minimumtarief worden niet toegepast voor beroepsvaart. Het tarief wordt telkens per 

maand aangerekend indien het verblijf langer duurt dan 30 dagen. 

Beroepsvaart die tussen twee opdrachten of voor of na een opdracht in het zeehavengebied gebruik 

maken van het stedelijk havengebied als wachtplaats worden enkel door het Havenbedrijf 

Antwerpen aangerekend voor de ligplaats. Zij ontvangen een unieke factuur van het Havenbedrijf 

Antwerpen. Op basis van een lijst van verblijven in het stedelijk havengebied wordt door het 

Havenbedrijf Antwerpen gemeld welke vaartuigen opdrachten uitvoerden in het zeehavengebied. 

Voor die vaartuigen factureert de stad Antwerpen aan het Havenbedrijf à rato van het aantal 

ligdagen in het stedelijk havengebied.  

 

4.2.2 Pleziervaartuigen 

Duurtijd ligplaats kostprijs   

1 dag EUR 1,65 LOA 

≤7 dagen EUR 9,5 LOA 

> 7 dagen en≤30 dagen EUR 35,00 LOA 

 

Indien aan een pleziervaartuig, voor een beperkte periode en bij wijze van uitzondering, door de 

burgemeester een ligplaats wordt toegekend in het stedelijk havengebied en niet in de jachthaven 

wordt hetzelfde tarief aangerekend als het geldende tarief in de commerciële jachthaven Willemdok. 

4.2.3 Woonvaartuigen 

Basistarief per 1 jaar EUR 4,74   m²  

 

Ligplaatsen in het Kempisch dok, Asiadok Locatiefactor 2 

Ligplaatsen in het Houtdok Locatiefactor 3 
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Voor woonvaartuigen wordt een tarief berekend voor een ligplaats voor 1 jaar. Indien de ligplaats 

geen volledig jaar ingenomen wordt, gebeurt er een verrekening pro-rata per begonnen maand. 

Indien het woonvaartuig ligt op een ligplaats in het Kempisch dok, het Asiadok of het Houtdok wordt 

het basistarief vermenigvuldigd met de locatiefactor zoals vermeld in bovenstaande tabel. 

 

 

4.2.4 Passagiersschepen en commerciële pleziervaart 

Voor de berekening wordt er vertrokken van een basistarief, exclusief btw. Afhankelijk van het type 
schip, de activiteit, de capaciteit van het aantal overnachtingen en de duurtijd wordt de 
basisvergoeding vermenigvuldigd met een bepaalde factor. 
 

Basistarief EUR 0,15 m² 

      

  Duurtijd inname ligplaats factor 

  1 dag 0,6 

  ≤7 dagen 1 

  > 7 dagen en ≤ 30 dagen 2,5 

  > 30 dagen en ≤90 dagen 4 

  > 90 dagen en ≤ 365 dagen 10 

      

  Evenement aan boord factor 

  geen 1 

  Ja en ≤250 deelnemers 2,5 

  Ja en > 250 deelnemers 4,5 

   

 Stadsrondvaart 1,5 

      

  Overnachtingen aan boord factor 

  Geen 1 

  Ja en ≤50 passagiers 1,2 

  Ja en > 50 passagiers 1,4 

      

  Seizoen factor 

  jaar 1 

  hoogseizoen (15 maart - 15 sept) 1 

 
laagseizoen (16 sept - 14 maart)  0,7 
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Het tarief voor een passagiersschip en andere vaartuigen wordt berekend door middel van een 

basistarief. Indien van toepassing wordt een factor verrekend in functie van het doel van het verblijf 

in het stedelijk havengebied. 

4.2.5 Zeeschepen 

Enkel bij uitzondering krijgt een zeeschip recht om aan te meren in het stedelijk havengebied. De 

retributie is verschuldigd per aangevat en niet-onderbroken verblijf van een maand te beginnen met 

de dag van aanmeren in het stedelijk havengebied. Na verloop van het verblijf van een maand moet 

per begonnen nieuwe periode van een maand een nieuwe retributie betaald worden. Voor 

zeeschepen wordt hetzelfde tarief aangerekend als het geldende tarief in het zeehavengebied 

Antwerpen. 

 

TARIEFSOORT TARIEF IN EUR PER BT  

Retributie zeeschip 0,7206 
 
De retributie wordt aangerekend per begonnen 
periode van 1 maand. 

 

 

4.2.6 Stadshavenrondvaart 

Basistarief EUR 0,15 m² 

      

  Periode rondvaart factor 

  1 dag 0,6 

  > 90 dagen en≤365 dagen 10 

      

 Stadsrondvaart 1,5 

 

Het tarief voor rondvaarten binnen het stedelijk havengebied is gebaseerd op het basistarief voor 

passagiervaart. 

 

4.3 Verminderingen 

4.3.1 Milieuperformantie 

De stad Antwerpen kent een korting toe voor vaartuigen die milieuvriendelijke maatregelen treffen. 

De volgende technologieën voor binnenschepen kunnen genieten van een korting: 

Vaartuigen die gebouwd werden vóór 2008 en 
uitgerust zijn met een CCRII-motor (bouwjaar 
zoals vermeld in de binnenvaartmeetbrief) 

7% (of factor 0,93) 
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Vaartuigen die gebruik maken van een diesel-
elektrische hoofdaandrijving, waarbij de 
dieselmotor voldoet aan de emissie-eisen van de 
CCRII-norm 

15% (of factor 0,85) 

Vaartuigen die gebruik maken van een LNG of 
dual fuel motor (LNG als hoofdbrandstof, 
eventueel diesel als ontstekingsbrandstof) als 
hoofdaandrijving 

15% (of factor 0,85) 

Vaartuigen die gebruik maken van een 
elektromotor aangedreven door brandstofcellen 
met waterstof (H2) als brandstof 

15% (of factor 0,85) 

 

4.3.2 Erfgoedwaarde 

Erfgoedwaarde factor 

Vaartuigen die voorkomen op de inventaris varend erfgoed 25% (of factor 0,75) 

Vaartuigen beschermd varend erfgoed 50% (of factor 0,50) 

 

De stad Antwerpen kent een korting toe aan historische vaartuigen die ofwel opgenomen zijn op de 

inventaris van het varend erfgoed, ofwel beschermd zijn als varend erfgoed op basis van het lopende 

Decreet inzake varend erfgoed. Ook vaartuigen die op basis van gelijkwaardige regelgeving in het 

buitenland erkend zijn als varend erfgoed komen in aanmerking voor deze korting.2 

4.3.3 Aanvragen vermindering 

Om in aanmerking te komen voor de korting op basis van milieuperformantie of erfgoedwaarde, 

moet de aanvrager zelf de nodige informatie aanleveren aan de dienst Stadshaven van de stad 

Antwerpen. De certificaten of andere bewijsstukken ter staving hiervan dienen, voorafgaand aan de 

aanloop van het stedelijk havengebied, per e-mail stadshaven@stad.antwerpen.be aan de dienst 

Stadshaven bezorgd te worden. 

 

Artikel 5. Facliliteiten 

5.1 Drinkwaterbedeling 

De stad Antwerpen zal drinkwaterpunten voorzien in het stedelijkhavengebied en zal kosten 

aanrekenen wanneer men aan de vaste drinkwaterleveringspunten water afneemt. Het wordt 

aangerekend aan de geldende tarieven van de drinkwaterleverancier verhoogd met een vergoeding 

voor de geleverde diensten. 

Het tarief incl. vergoeding bedraagt 3,55 EUR/m³ (exclusief BTW). 

                                                           
2
 Nederland: Register Varend Erfgoed Nederland/ Vereniging Koninkrijk: National Register of Historic Vessels / 

Frankrijk: Listes des navires labellisés Bateau d’Intérèt Patrimonial (BIP) / … 

mailto:stadshaven@stad.antwerpen.be
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5.2 Walstroom 

De stad Antwerpen zal op bepaalde locaties installaties ter beschikking stellen voor het afnemen van 

elektriciteit. Deze afname zal aangerekend worden volgens het uniform systeem voor walstroom in 

Vlaanderen en tegen de prijs van 0,27EUR/kWh (exclusief BTW). 

 

Artikel 6. Vrijstelling 

6.1 Gebruik droogdokken 

De stad Antwerpen rekent tot  de effectieve overdracht van de AWN-site geen retributie aan voor 

schepen die in de droogdokken (DD1 t.e.m. DD10) liggen in functie van scheepsherstellingen door of 

onder het beheer van het Algemeen Werkhuis Noord (AWN). 

 

 

6.2 Vaartuigen jachthaven 

Pleziervaartuigen dienen een ligplaats aan te vragen in de jachthavens binnen het stedelijk 

havengebied. Zij zijn in dat geval vrijgesteld van de retributies uit dit reglement, maar betalen 

liggelden aan de concessionaris van de jachthaven.  

6.3 Opdrachten voor de groep stad Antwerpen, het Vlaams Gewest of Vlaamse Gemeenschap, de 

Belgische staat en het Havenbedrijf Antwerpen 

De vaartuigen in eigendom van de groep stad Antwerpen, het Vlaams Gewest of Vlaamse 

Gemeenschap, de Belgische staat en het Havenbedrijf Antwerpen zijn vrij van retributie. 

De vaartuigen van derden, die opdrachten uitvoeren voor deze instanties, zijn vrij van retributie 

onder volgende voorwaarden: 

 de hoofdaannemer(s) dien(t)(en) ten laatste elke 25ste dag van de maand aan de dienst 

Stadshaven een lijst voor te leggen van aanlopen van vaartuigen die werden ingezet in het 

kader van overheidswerken (met eenmalig een nadere omschrijving van het project in 

kwestie en telkenmale opgave van de juiste uitzonderings-/verminderingscode); 

 de hoofdaannemer duidt een contactpersoon aan die zal communiceren over de 

vrijstellingen die worden verleend; 

 de hoofdaannemer(s) blijft/blijven verantwoordelijk voor het informeren van de 

onderaannemer(s); 

 enkel de vaartuigen die worden vermeld op de lijst van de hoofdaannemer(s), komen voor 

vrijstelling in aanmerking. 

Er wordt geen vrijstelling verleend indien: 

 bovenvermelde procedure niet wordt gevolgd; 
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de ingezette binnenvaartuigen enige andere activiteit ondernemen dan deze voorzien in het kader 

van de werken of aanmeren/ontmeren op een andere ligplaats dan waar de werken worden 

uitgevoerd. 

 

Artikel 7. Aangepast tarief bij beslissing college van burgemeester en schepenen  

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op het tarief van de retributie voor het 

innemen van een ligplaats toestaan omwille van opportuniteitsredenen op basis van een 

gemotiveerde beslissing, onder meer voor een vaartuig dat voornamelijk sociaal-culturele activiteiten 

organiseert, een vaartuig dat zich toelegt op activiteiten in de godsdienstige of wijsgerige sector of 

een school- of oorlogsschip is. 

 

Artikel 8. Facturatie en betaling 

De ligplaatsen worden telkens per maand gefactureerd, ook wanneer er een vaste ligplaats 

ingenomen wordt. Op vraag van de retributieplichtige kan een ligplaats meteen voor een volledig 

jaar afgerekend worden. 

Voor beroepsvaart in wacht tussen twee opdrachten of voor of na een opdracht in het 

zeehavengebied zal de stad Antwerpen een verrekening doorvoeren met het Havenbedrijf 

Antwerpen (zie 4.2.1). Deze categorie ontvangt geen factuur van de stad Antwerpen. De stad 

Antwerpen factureert dit aan het Havenbedrijf Antwerpen als vergoeding voor ligplaatsen. 

De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op 

rekeningnummer van de financieel beheerder. 

 

Artikel 9. Invordering 

Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen 

met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 

vorderen. 

 

Artikel 10. Opheffing  

Dit reglement vervangt vanaf de inwerkingtreding het voorgaande reglement aangaande het 

innemen van ligplaatsen in het stedelijk havengebied. 


