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Vergelijkingstabel 2016/2017     
 
BELASTINGTARIEVEN SCHEEPVAARTRECHTEN   2016    2017 
 

1.1.2.1       voor overige vaartuigen  
- voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte:    €    1,15  €    1,15 

 
1.1.2.2 voor vrachtschepen die Arnhem aandoen, uitsluitend met de bedoeling  

      een gedeelte van de roerende zaken te lossen of te laden, indien het  
gewicht van de te lossen of te laden roerende zaken minder bedraagt  
dan de helft van de tonnage van het vaartuig: 
- voor iedere 10 m3 laadvermogen     €    0,55  €    0,56 

 
1.1.2.3      voor passagiersschepen: 

- voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte   €    1,32  €    1,32 
 

1.1.2.4      voor alle vrachtschepen uitgezonderd 1.1.2.2 en 1.1.2.5:    
                 - per 10 m3 laadvermogen      €    1,15  €    1,15 
 
1.1.2.5       voor vrachtschepen die Arnhem in doorvaart aandoen zonder dat hierbij  

      wordt gelost of geladen: 
                  - voor iedere 10 m3 laadvermogen     €    0,39  €    0,39 
 
1.1.4.1      voor passagiersschepen: 

voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte:        
- per jaar        €  60,00  €  61,00  
 

1.1.4.2      voor alle vrachtschepen: 
      per 10 m3 laadvermogen: 

- per jaar        €  51,00  €  52,00 
   

1.1.4.3      voor overige vaartuigen: 
voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte:          €  51,00  €  52,00 

 
1.1.4.4     voor jachthavens: 

voor iedere m2 te exploiteren gedeelte aan of voor de kade zoals aangegeven  
op deze verordening behorende tekeningen 
-per jaar         €    1,53  €    1,54 
 

1.1.4.5.       voor een langdurig verblijvend vaartuig 
voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte 
- per jaar        €  60,00  €  61,00 
  

1.2.2       Het haven- en kadegeld bedraagt indien het per keer wordt berekend: 
      voor pleziervaartuigen en overliggende pleziervaartuigen: 
      voor iedere 10 m2 in te nemen plaatsruimte: 
      - gedurende niet meer dan 7 achtereenvolgende dagen  €    1,35  €    1,35 

 
1.2.3.1      voor overliggende pleziervaartuigen: 
      voor iedere 10m2 in te nemen plaatsruimte: 
      - per jaar           €  52,00  €  53,00  
 
2.1       Voor het plaatsen op de kade van een met de grond verbonden kraan of van  

een ander los- of laadwerktuig zoals een mobiele kraan, een laadschop e.d.: 
per jaar                     €152,00  €153,00 
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2.2   Het hiervoor genoemde bedrag wordt verhoogd met een bedrag berekend over  
de kade oppervlakte welke door het werktuig bestreken kan worden per m2: 
-per jaar        €  10,70  €  10,70 
-per kwartaal        €    3,35  €    3,35 
-per maand        €    1,53  €    1,54 
-per week         €    0,50  €    0,51 
 

2.3        Voor ieder ander los- of laadwerktuig: 
-per maand        €233,00  €234,00 
-per week         €  69,00  €  70,00 
-per dag        €  15,10  €  15,20 

 
2.4       Het tarief bedraagt: voor het plaatsen van voorwerpen op de kade - opslaggeld per m2 

-per jaar        €  10,70  €  10,70 
-per kwartaal        €    3,30  €    3,35 
-per maand        €    1,53  €    1,54 

 -per week        €    0,50  €    0,51 


