
Aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren

I.1: De retributie:

- wordt gevestigd voor aanmeerfaciliteiten op de openbare aanlegsteigers, gelegen in zones A en D

-wordt bij voorkeur geïnd door gebruik te maken van de laadpalen

- kan ook contant geïnd worden tegen afgifte van een betalingsbewijs en het afleveren van een

   vignet “toelating tot aanmeren” door de havenmeester.

Omschrijving Prijs 2023

Aanmeren passantenhaven - vaste verblijver kleine boot (<10m) - prijs voor € 300,00

5 zomermaanden (1/11-31/3) - ondeelbaar en excl. water en elektriciteit

Aanmeren passantenhaven - vaste verblijver grote boot (>10m) - prijs voor 5 wintermaanden € 15,00

5 zomermaanden (1/11-31/3) - ondeelbaar en excl. water en elektriciteit 

toeslag per begonnen meter

Aanmeren passantenhaven - vaste verblijver kleine boot (<10m) - prijs voor 7 € 1.000,00

zomermaanden (1/4-31/10) - ondeelbaar en excl. water en elektriciteit

Aanmeren passantenhaven - vaste verblijver grote boot (>10m) - prijs voor 7 € 50,00

zomermaanden (1/4-31/10) - ondeelbaar en excl. water en elektriciteit 

 toeslag per begonnen meter (boven de 10m)

Elektriciteitsverbruik vaste verblijvers passantenhaven 

 tegen energietarief vermeld in punt I. 2.

Maandforfait waterverbruik vaste verblijvers passantenhaven - prijs per maand € 3,00

Aanmeren passantenhaven winterseizoen (1/11-31/3) - prijs per aanlegdag (incl. water) € 12,50

max 10 aaneensluitende dagen

Aanmeren passantenhaven zomerseizoen (1/4-1/10) - prijs per aanlegdag (incl. water € 12,50

en elektriciteit) - max 10 aaneensluitende dagen

Dagforfait elektriciteit passantenhaven winterseizoen (1/11-31/3) - prijs per aanlegdag € 10,00

- max 10 aaneensluitende dagen

Aanmeren woonboten - prijs per jaar - ondeelbaar (incl. water) € 1.250,00

Aangemeerd blijven zonder vignet => ambtshalve verwijdering tegen kostprijs



Aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren

I.2: Energietarief

Voor het berekenen van de energieprijs voor elektriciteit voor 2023 werd gebruik gemaakt van de

forwardmarktprijzen CAL 2023 die in september 2022 gepubliceerd werden.

Deze werden nadien opgenomen in de budgetraming voor EAN code 541448860021469316 en dit 

leidde tot een te hanteren tarief van 0.69€/kWh (incl. 21% BTW)

zijnde de elektriciteitsprijs voor 2023.

Jaarlijks zal begin oktober het nieuwe elektriciteitstarief voor het daaropvolgende jaar op dezelfde

manier bepaald worden en automatisch van toepassing worden voor het daaropvolgende jaar.

Voor zover geen expliciet elektriciteitsverbruik wordt doorgerekend, maar hoger bepaald jaartarief 

 mee aan de grondslag ligt van een energiegerelateerde retributie, wordt die energiegerelateerde 

retributie als volgt herberekend voor het daaropvolgende jaar:

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑥 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 2023 ∗ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 𝑗𝑎𝑎𝑟 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 2023

Deze zogenaamde “energie-indexering” is o.m. van toepassing voor de retributies voor 

nutsvoorzieningen van paasfoor, winter, markten…

I.3: Indexatie en extra artikels  retributiereglement

Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex via 

onderstaande formule:

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑥 = 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔 2023 ∗ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 𝑗𝑎𝑎𝑟 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑓 2023

De geïndexeerde bedragen worden niet afgerond behalve voor volgende retributies wordt er afgerond 

op € 0,50:  

publiek sanitair, markten (losse staanplaatsen), doortrekkersterrein (standplaats) ,aanmeerfaciliteiten

Indien resultaat afronding status quo is, wordt de volgende indexering berekend op 

het niet-afgeronde bedrag.

Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens specifiek anders vermeld in het reglement.

BTW zal in rekening gebracht worden op de factuur conform de BTW-wetgeving.

De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur

of in voorkomend geval contant tegen afgifte van een kwijting.

Retributies die niet betaald zijn voor de vervaldag brengen vanaf de ingebrekestelling intresten

volgens de wettelijke rentevoet mee.

Bij niet betaling van de laatste waarschuwing wordt het verschuldigd retributiebedrag voor

invordering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste 

van de retributieplichtige.


