
TARIEVEN- EN KORTINGENTABEL per 1 januari 2023 BINNENHAVENGELD BEROEPSVAART HAVENBEDRIJF AMSTERDAM N.V. & GEMEENTE ZAANSTAD

Tarieven
categorie heffingsmaatstaf uur (60 minuten) bij AO* 1 week (7 dgn) 2 weken (14 dgn) 4 weken (28 dagen) jaartarief

A MOTORTANKSCHIP per ton nvt € 0,10263 € 0,20526 € 0,41053 € 5,33684
A VRACHTDUWBAK per ton € 0,000672 € 0,10263 € 0,20526 € 0,41053 € 5,33684
A MOTORVRACHTSCHIP en overige vrachtschepen per ton nvt € 0,10263 € 0,20526 € 0,41053 € 5,33684
B passagiersschepen per m2 nvt € 0,10754 € 0,21509 € 0,43019 € 5,59233
C overige binnenschepen, drijvende objecten per m2 nvt € 0,10754 € 0,21509 € 0,43019 € 5,59233
tarieven excl. BTW 

*) Uurtarief duwbakken Automatisch Opgave

Containertarief 
categorie heffingsmaatstaf per TEU (24 uur)

A vrachtschepen TEU € 0,85009
Tarief per 24 uur. Minimum bedrag (bruto) € 50,-

tarieven excl. BTW 

Drinkwater
De tarieven voor Binnenhavengeld Beroepsvaart zijn inclusief het recht op afname van 6m3 drinkwater per etmaal.

Kortingen voor schepen met een Green Award certificaat
type certificaat kortingpercentage

Brons 5%

Zilver 10%

Goud 15%

Platinum 20%

Korting  voor betalingen per automatisch incasso
Korting voor betalingen per automatisch incasso 2%

Vergoeding voor het reserveren van een openbare ligplaats
€ 291,03

Toeslag bij niet tijdige, onvolledige of onjuiste opgaven (per 1 december 2022)

Tarief per 24 uur gereserveerde tijd

Bij niet tijdige, onvolledige of onjuiste opgave is er sprake van zogeheten opgaveverzuim. Bij opgave Binnenhavengeld Beroepsvaart, legt 
Havenbedrijf Amsterdam N.V. & Gemeente Zaanstad dan een toeslag op. Bij herhaling van opgaveverzuim binnen 180 dagen, wordt het 
minimum toeslag bedrag hoger. 

Een en ander betekent het volgende: 25% over het van toepassing zijnde tarief, met een minimum van € 100,- (zegge honderd 
euro) of € 250,- (zegge tweehonderdvijftig) of € 500,- (zegge vijfhonderd). De hoogte van het minimum bedrag is afhankelijk van 
het aantal keren dat eerder verzuimd is opgave binnenhavengeld te doen:
- geen eerder opgaveverzuim in afgelopen 180 dagen: € 100,-
- één keer eerder opgaveverzuim in afgelopen 180 dagen: € 250,-
- meer dan één keer eerder opgaveverzuim in afgelopen 180 dagen: € 500,-                                                                                                                                                                                      


