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Voorstel 

1. De havenverordening 2018 vaststellen 

2. De havenverordening 2015 intrekken 

Argumenten 

1.1 Om te zorgen dat belastingplichtigen gehouden zijn aan de nieuwe bepalingen in de 

haven-, kade- en opslaggelden verordening Hof van Twente dient er een extra artikel 

toegevoegd te worden na artikel 4.1. Dit artikel zal 4.2 worden en de rest van de 

daaropvolgende artikelen zal doorgenummerd worden. Dit is van belang om de 

strafbepaling uit artikel 5.2 Havenverordening van toepassing te laten zijn op de 

meldingsplicht. 

  ico’s 

1. Hetrisico is dat er anders geen dwangmiddel is om te bewerkstelligen dat belasting- 

plichtigen melding doen van het feit dat zij aanleggen bij het Webportal Havengelden. 

Hierdoor kunnen inkomsten misgelopen worden en kan het naleefgedrag van regels 

door deze belastingplichtigen worden verlaagd. 

2. Hetelektronisch registratiesysteem is een stuk techniek met het risico van storingen. 

We gaan er vanuit dat het goed werkt. Het is uitgebreid getest en uitleg is in vier 

talen beschikbaar. 

3. Niet nakomen door de schipper valt onder het strafrecht. Bij voorkeur handelen de 

gemeenten het bestuursrechtelijk af, maar de VNG geeft desgevraagd aan dat de 

wet daartoe geen bevoegdheid kent. De schipper geniet de reguliere rechts- 

bescherming. 

Alternatieven 

Er zijn voor zover bekend geen alternatieven. Met voortzetting van de huidige werkwijze 

komt de openbare orde, veiligheid en uitvoering van de havengeldverordening in het 

geding. 

Uitvoering 

Wat willen we bereiken? 

We willen bereiken dat de belastingplichtigen, wanneer zij aanleggen, dit gaan 

registreren bij het Webportal Havengelden. Om hieraan een sanctie te verbinden dient er 

een extra artikel toegevoegd te worden in de havenverordening dit dient op een 

dusdanige wijze te gebeuren dat hierop artikel 5.2 havenverordening van toepassing is. 



Wat gaan we daarvoor doen? 

Er wordt een extra artikel toegevoegd aan de havenverordening geheten artikel 4.2 

meldingsplicht . 

Artikel 4.2 gaat luiden: 

a. De schipper meldt zijn komst en handelt conform de procedures via het webportal 

Havengelden. 

b. Ingeval het webportal havengelden buiten werking is meldt de schipper van een 

vaartuig, die een ligplaats heeft ingenomen, tijdens kantooruren binnen 2 uur de 

aankomst van zijn schip aan de havenmeester. 

Daarnaast worden alle artikelen doorgenummerd om overlapping te voorkomen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 
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