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MARKTBIJDRAGE OVEREENKOMST 

(hierna verder te noemen: ‘de/deze Overeenkomst’) 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. de besloten vennootschap [………………………………………..], gevestigd en kantoorhoudende te 

[………………………………………..], KvK-nummer [………………………………………..], te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) [………………………………………..], hierna (in mannelijke 

vorm) verder te noemen: ‘de Participant’, 

alsmede 

2. de besloten vennootschap [………………………………………..], gevestigd en kantoorhoudende te 

[………………………………………..], KvK-nummer [………………………………………..], te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) [………………………………………..], hierna (in mannelijke 

vorm) verder te noemen: ‘de Ultieme Holding’, 

ter ener zijde 

 

en 

 

3. de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Fryslân, gevestigd en kantoorhoudende te 

Leeuwarden aan de Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden, KvK-nummer 01178978, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [………………],  hierna verder te noemen: 

‘de Provincie’,  

ter andere zijde, 

 

de Participant, de Ultieme Holding en de Provincie hierna tezamen nader aan te duiden als: 

‘Partijen´ en hierna afzonderlijk ook te noemen: ‘Partij´. 
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IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

i. teneinde de bereikbaarheid van de achterliggende wateren en bedrijven te vergroten, door de 

Rijksoverheid en de Provincie in samenwerking met het gezamenlijk regionale maritieme 

bedrijfsleven is besloten om over te gaan tot het renoveren van de zich in de Afsluitdijk 

bevindende sluis Kornwerderzand, welke sluis hierna verder aangeduid zal worden als ‘de 

Lorentzsluis’;  

 

ii. de maritieme ondernemingen die gevestigd zijn in de provincies Fryslân, Overijssel of 

Flevoland en/of die één of meerdere havens in deze provincies regelmatig aandoen c.q. 

bedrijfsmatig van de Lorentzsluis gebruik maken, hierna aan te duiden als ‘het gezamenlijk 

regionale maritieme bedrijfsleven’, gebruik maken van de Lorentzsluis en gebaat zijn bij de 

renovatie daarvan; 

 

iii. de renovatie van de Lorentzsluis zal bestaan uit het verlengen, verbreden en verdiepen van 

(de doorvaart door) de Lorentzsluis en alles wat daar bouwkundig en infrastructureel verder 

voor nodig is waaronder de vaargeulen naar de havens en bedrijven, hetgeen hierna verder 

aangeduid zal worden als ‘de Renovatie’;  

 

iv. de totale kosten van de Renovatie omstreeks € 199,5 miljoen bedragen, waarvan de 

Rijksoverheid, ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

een bedrag van omstreeks € 111 miljoen bijdraagt; 

 

v. er na uitgebreide onderlinge consultatie en overleg tussen de Rijksoverheid, de Provincie, de 

overige betrokken overheidsinstanties en het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven, 

tussen al deze partijen overeengekomen is dat het gezamenlijk regionale maritieme 

bedrijfsleven ter dekking van haar aandeel in de totale kosten van de Renovatie een zogeheten 

marktbijdrage zal leveren ter grootte van (i) het bedrag van € 26.500.000 (zegge: zes en twintig 

en een half miljoen Euro) inclusief BTW en vermeerderd met (ii) de door de Provincie  rekening 

te brengen rente terzake de financiering van het door de Provincie voor te schieten bedrag 

van € 26.500.000 (te berekenen over ieder kalenderjaar tegen de rentevoet van 12 maands 

Euribor, over de gehele looptijd van het systeem van inning van de individuele bijdragen en 

alles naar rato van het per de jaarlijkse berekeningsdatum openstaande saldo) en (iii) de door 

de Provincie gemaakte externe kosten terzake de voorbereiding van het systeem van inning 

van de individuele bijdragen, tezamen hierna aan te duiden als ‘de Marktbijdrage’;  

 

vi. de Provincie voornemens is het bedrag van omstreeks € 88,5 miljoen gedeeltelijk uit eigen 

inkomsten bij te dragen en gedeeltelijk voor te financieren onder de voorwaarden zoals 

verwoord in sub v en sub vii alsmede het overige bepaalde in deze Overeenkomst; 
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vii. de Provincie de onder v gedefinieerde Marktbijdrage zal voorfinancieren totdat dit bedrag 

door het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven zal zijn opgebracht althans, indien van 

toepassing, deze Overeenkomst door de in artikel 6.3 opgenomen beëindigings-optie tot een 

einde zal zijn gekomen;  

 

viii. de Provincie het investeringsbesluit voor de Renovatie mede baseert op de vergoeding die het 

gezamenlijke regionale maritieme bedrijfsleven heeft aangegeven te zullen betalen in de vorm 

van de Marktbijdrage op basis van het gebruik van de Renovatie. Dit houdt tevens in dat  de 

Provincie derhalve het investeringsbesluit enkel zal nemen gezien het commitment door het 

gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven om collectief de Marktbijdrage te leveren, dit 

door het committeren aan deze overeenkomst door een voldoende representatieve groep 

bedrijven behorende tot het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven;  

 

ix. de Provincie, al dan niet samen met het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven, 

mogelijk een stichting (danwel iedere andere daartoe geëigende rechtsvorm) in het leven zal 

roepen ten behoeve van het innen en beheren van de Marktbijdrage, het afdragen daarvan 

aan de Provincie en van al datgene wat hiervoor verder krachtens deze Overeenkomst danwel 

anderszins nodig zal blijken te zijn (hierna: ‘een/het IBAB’1);  

 

x. de Participant behoort tot genoemd gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven en 

vanwege zijn bedrijfsvoering gebaat is bij de Renovatie van de Lorentzsluis en daarom bereid 

is een vergoeding (hierna: ‘de/deze Bijdrage’) te betalen voor deze Renovatie door een 

aandeel in de Marktbijdrage bij te dragen; 

 

xi. mocht de Provincie overgaan tot het innen en beheren van de Marktbijdrage en de Bijdrage(n) 

met de (gezamenlijke) Participant(en) door middel van een IBAB, de verschuldigdheid van de 

Bijdrage(n) te allen tijde tegenover de Provincie zal blijven bestaan; het IBAB zal slechts 

namens de Provincie innen en beheren; 

 

xii. het uitgangspunt is dat de Participant steeds de Bijdrage zal betalen zodra er door of namens 

de Participant na de Renovatie door de Lorentzsluis wordt gevaren, tenzij het vaartuig of 

drijvend object waarmee door de Lorentzsluis wordt gevaren ook vóór de Renovatie door deze 

sluis had kunnen varen, welke Bijdrage door de Participant zelf berekend zal worden met de 

mogelijkheid van naheffing door de Provincie als de werkelijke waarde van de Bijdrage hoger 

blijkt te liggen; 

 

xiii. op de wijze zoals omschreven onder xii hierboven, de Marktbijdrage derhalve opeisbaar zal 

zijn bij een doorvaart als bedoeld onder xii hierboven en zoals onder deze Overeenkomst nog 

nader te definiëren, dit naar rato van de in deze Overeenkomst uit te werken Bijdrage voor 

zo’n individuele doorvaart; 

 

 
1 Naar de afkorting: Inning, Beheer en Afdracht Bureau. 
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xiv. aangezien op voorhand niet vaststaat welke maritieme ondernemingen precies welke bijdrage 

zullen leveren en ook nog niet duidelijk is welke maritieme ondernemingen precies welk 

voordeel van de Renovatie zullen hebben, de Marktbijdrage op de wijze als omschreven en 

uitgewerkt in deze Overeenkomst dientengevolge niet ineens in zijn geheel door het 

gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven aan de Provincie verschuldigd zal zijn, maar 

naar rato zal worden doorberekend zoals dat volgt uit deze Overeenkomst tezamen met de 

overige door het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven met de Provincie te sluiten 

Marktbijdrage Overeenkomsten;   

 

xv. de Participant erkent deze Overeenkomst vanuit vrijwilligheid te zijn aangegaan om daarmee, 

met alle overige participanten gezamenlijk, het commitment van het gezamenlijk regionale 

maritieme bedrijfsleven te tonen om de vergoeding in de vorm van een Marktbijdrage voor de 

Renovatie bij te dragen (de gezamenlijke participanten hierna: ‘de Participanten’);  

 

xvi. deze Overeenkomst ertoe strekt de voorwaarden vast te leggen waaronder Partijen de 

Bijdrage wensen te reguleren; en 

 

xvii. de betrokkenheid van de Provincie bij de voorbereiding, totstandkoming en ondertekening van 

deze Overeenkomst geenszins impliceert dat er enige rechtens afdwingbare verplichting aan 

de zijde van de Provincie zou bestaan of zijn ontstaan tot het nemen van een 

(investerings)besluit tot het doen uitvoeren van de Renovatie of enig ander (deel)besluit 

daarop gericht. 

 

Komen hierbij het navolgende overeen:   

 

Artikel 1 – De kern en het doel van de Overeenkomst  

1.1  De Participant draagt de Bijdrage, al dan niet via een IBAB, af aan de Provincie wanneer deze 

ingevolge deze Overeenkomst verschuldigd is. De Participant erkent dat de Provincie 

gerechtigd is tot de inning, de ontvangst en het eventuele verdere beheer van de Bijdrage in 

verband met de Renovatie van de Lorentzsluis. 

 

Artikel 2 – De verschuldigdheid van de Bijdrage en de inning daarvan   

 

2.1 De verschuldigdheid van de Bijdrage van de Participant is gekoppeld aan de keren dat er door 

of ten behoeve van (de bedrijfsvoering van) de Participant na de Renovatie gebruik wordt 

gemaakt van de Lorentzsluis voor een doorvaart met een vaartuig danwel drijvende of op 

een drijflichaam geplaatste installatie (hierna: ‘installatie’) danwel ieder ander door de 

Lorentzsluis gaand object (hierna: ‘object’), hierna verder aan te duiden met: ‘de/een 

Doorvaart(en)’. 
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2.2 De Participant betaalt de Bijdrage uiterlijk 2 (twee) werkdagen vóór de datum van de 

Doorvaart aan de Provincie op een door deze daartoe te openen bankrekeningnummer, 

onder vermelding van de eventueel door de Provincie aan te geven informatie en/of 

kenmerken. 

  

2.3 Bij niet-tijdige betaling van de Bijdrage is de Participant met ingang van de dag waarop de 

betalingstermijn bedoeld in artikel 2.2 is verstreken de wettelijke handelsrente verschuldigd 

over de/het (nog) niet betaalde (deel van de) Bijdrage.  

 

2.4 Geen Bijdrage is verschuldigd voor een Doorvaart met een vaartuig, installatie of object dat  

qua afmetingen ook reeds gebruik had kunnen maken van de Lorentzsluis vóór de Renovatie 

en dus niet langer, breder en/of dieper is dan de volgende afmetingen:  

 

• 135 meter lang;  

• 14 meter breed, en/of; 

• 4 meter diep. 

 

Het is nadrukkelijk de bedoeling van Partijen om een Doorvaart door of ten behoeve van (de 

bedrijfsvoering van) de Participant van ieder(e) vaartuig, installatie of object, hoe ook verder 

genaamd of van welke (drijvende of varende) aard dan ook, dat langer, breder en/of dieper 

is dan voornoemde afmetingen, voor de Bijdrage in aanmerking te laten komen. Door de 

gebruikte terminologie ‘vaartuig, installatie of object’ wordt geenszins beoogd enige 

categorie of soort varende/drijvende zaken, in de ruimste zin des woords, van 

verschuldigdheid van de Bijdrage uit te sluiten, integendeel. 

 

2.5 Het is de Provincie te allen tijde en om haar moverende redenen toegestaan om, al dan niet 

samen met het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven, een IBAB in het leven te 

roepen ten behoeve van het innen en beheren van de Marktbijdrage, het afdragen daarvan 

aan de Provincie en van al datgene wat hiervoor verder krachtens deze Overeenkomst 

danwel anderszins nodig zal blijken te zijn. De Participant gaat op voorhand akkoord met een 

dergelijke inning, beheer, afdracht en eventuele overige taakuitvoering via een dergelijk IBAB 

en zal alle medewerking verlenen bij het door de Provincie namens haar structureren van de 

inning, het beheer, de afdracht en de eventuele overige taakuitvoering betreffende de 

Bijdrage door middel van het IBAB. In dat geval zullen, als hierbij expliciet gevestigd en 

overeengekomen derdenbeding, alle rechten die ten behoeve van de Provincie uit deze 

Overeenkomst voortvloeien tevens mede toekomen aan het IBAB en evenzeer alle plichten 

die uit deze Overeenkomst voor de Provincie voortvloeien (mede) door het IBAB worden 

uitgevoerd. 

 

2.6 In geval van inning, beheer, afdracht en eventuele overige taakuitvoering betreffende de 

Bijdrage krachtens deze Overeenkomst danwel anderszins via een IBAB, zal de 

verschuldigdheid van de Bijdrage van de Participant te allen tijde tegenover de Provincie 
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blijven bestaan; het IBAB zal slechts namens de Provincie innen, beheren, afdragen en 

eventuele overige taken uitvoeren ten behoeve van het systeem van Bijdragen.  

 

Artikel 3 – De berekening van de Bijdrage 

3.1 De Bijdrage wordt berekend conform de tarieventabel opgenomen in Bijlage 1 bij deze 

Overeenkomst, waarbij geldt dat de Participant terzake diens individuele Overeenkomst valt 

in één van onderstaande bedrijvencategorieën:  

 

[a] [b] [c] [d] [e] [f] of [g]  
doorhalen hetgeen niet van toepassing is, zodat er ondubbelzinnig één categorie als geldende categorie overblijft 

zoals opgenomen en verder uitgewerkt in Bijlage 1 dezes. Voor de berekening van de Bijdrage 

geldt per afzonderlijke categorie een eigen categorie-specifieke methode en grondslag.  

 

Mocht door Partijen bij het aangaan van deze Overeenkomst om wat voor reden ook geen 

(ondubbelzinnig duidelijke) categoriekeuze zijn gemaakt danwel is er hierover verschil van 

mening tussen Partijen bij of na het aangaan van deze Overeenkomst, zal het bepaalde in de 

artikelen 7.5 tot en met 7.8 dezes toepassing vinden.  

 

3.2 De Bijdrage en alle in deze Overeenkomst en de Bijlage(n) genoemde bedragen zijn, tenzij 

expliciet anders aangeduid, inclusief omzetbelasting (‘BTW’). 

 

3.3 Op de wijze zoals berekend conform dit artikel 3 en bedoeld zoals verwoord onder xiii en xiv 

hierboven, draagt de Participant aldus naar rato bij aan de Marktbijdrage. 

 

Artikel 4 – Aankondiging van de Doorvaart, Doorvaartverhinderings- en Controlerecht  

4.1 Tenminste 1 (één) week maar in ieder geval voorafgaand aan de Doorvaart waarvoor 

ingevolge artikel 2 een Bijdrage verschuldigd is (plots opkomende kortere-termijn situaties 

zijn altijd denkbaar), meldt de Participant de Doorvaart per e-mail aan de Provincie op het 

door deze daartoe in het leven te roepen e-mailadres en vermeldt daarbij: 

(i) de datum van de Doorvaart, en;  

(ii) de hoogte van de Bijdrage, berekend conform de berekeningsmethodiek uit Bijlage 1. 

 

4.2 De Participant doet afstand van: 

 

(i) het recht om de Bijdrage die verschuldigd is aan de Provincie te verrekenen met enige 

vordering die de Participant op de Provincie heeft of pretendeert te hebben; en 

(ii) het recht de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op 

te schorten.  
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4.3 De Participant verstrekt aan een door de Provincie aan te wijzen externe Registeraccountant 

alle relevante informatie en gegevens die de Provincie redelijkerwijze verlangt met 

betrekking tot de parameters die ten grondslag liggen aan de berekening van de Bijdrage, 

waaronder mede begrepen interne cijfers en/of rapportages op vennootschapsniveau of op 

projectniveau, kwartaal-/halfjaar-/jaarcijfers en alle overige informatie en stukken die de 

Provincie redelijkerwijs kan opvragen van de Participant ter controle door deze externe 

Registeraccountant van de opgegeven hoogte van de Bijdrage. De kosten van deze externe 

Registeraccountant zijn voor rekening van de Provincie. 

 

4.4 De Participant verleent aan de in het vorige lid bedoelde externe Registeraccountant na 

voorafgaande aankondiging (digitaal) toegang tot haar kantoren, boeken en administratie, 

zodat deze Registeraccountant in staat is de door de Participant krachtens artikel 4.1 

opgegeven hoogte van de Bijdrage desgewenst aan een nader onderzoek te onderwerpen en 

daarover verslag te doen aan de Provincie. De kosten van dit boekenonderzoek door de 

Registeraccountant zullen voor rekening van de Provincie zijn indien uit het onderzoek blijkt 

dat de opgave door de Participant terecht (of zelfs te hoog) is geweest en voor rekening van 

de Participant indien uit het onderzoek blijkt dat de opgave te laag is geweest en er 

dientengevolge een hogere Bijdrage door de Participant verschuldigd blijkt. 

 

4.5 De Provincie danwel de ingeschakelde Registeraccountant zal alle informatie die het op deze 

wijze ontvangt, strikt vertrouwelijk behandelen en enkel voor het doel zoals omschreven in 

onderhavig artikel 4 van deze Overeenkomst. De Provincie zal ervoor zorgdragen dat de in 

de voorgaande leden bedoelde Registeraccountant voorafgaand aan enig onderzoek bij de 

Participant een geheimhoudingsverklaring zal ondertekenen en deze desgewenst op 

voorhand van een onderzoek aan de Participant in afschrift verstrekken. 

 

4.6 Op grond van de uitkomst van het (boeken)onderzoek als bedoeld in de artikelen 4.3 en 4.4. 

hierboven, is de Provincie gerechtigd om bij een gebleken hogere waarde van de 

verschuldigde Bijdrage terzake de betreffende Doorvaart een naheffing aan de Participant 

op te leggen bij aangetekende brief, deze naheffing te vermeerderen met de in artikel 4.4 

vermelde in dit geval voor rekening van de Participant komende kosten van de externe 

Registeraccountant en met de wettelijke handelsrente. Deze naheffing, vermeerderd met de 

verschuldigde kosten en wettelijke handelsrente, betaalt de Participant aan de Provincie 

binnen 4 (vier) weken na de datum van de bij aangetekende brief opgelegde naheffing. De 

wettelijke handelsrente wordt gerekend over de periode die aanvangt op het moment als 

bedoeld in artikel 2.3 en loopt tot het moment van betaling van de naheffing. 

 

Artikel 5 – Opschortende voorwaarden; De duur van de Overeenkomst; Geen tussentijdse 

beëindigingsmogelijkheid voor de Participant en de Ultieme Holding 

5.1  Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat: 



                                                               P a g i n a  | 8 

 

Het copyright op de teksten in deze Overeenkomst berust bij de opsteller ervan en deze teksten mogen zonder diens toestemming op geen 
enkele wijze, geheel dan wel gedeeltelijk, worden overgenomen of gekopieerd. 

 
 

(i) op ambtelijk niveau volledige overeenstemming is bereikt over de gehele inhoud van 

deze Overeenkomst; 

(ii) Gedeputeerde Staten van de Provincie overeenkomstig art. 158, lid 1, onder d van de 

Provinciewet een besluit tot het aangaan van de Overeenkomst hebben genomen; 

(iii) deze door alle Partijen bevoegdelijk is ondertekend; 

(iv) op grond van de daartoe vereiste besluitvorming de Renovatie volledig is uitgevoerd en 

er derhalve voor Doorvaarten gebruik kan worden gemaakt van de Lorentzsluis met haar 

nieuwe, vergrote afmetingen; en 

(v) indien en voor zover de Participant met diens fysieke bedrijfsvoering binnen de grenzen 

van de gemeente Urk is gevestigd danwel voornemens is zich binnen die grenzen fysiek 

(en dus niet enkel juridisch en/of organisatorisch) te vestigen (en deze opschortende 

voorwaarde dus enkel werkend ten behoeve van een dergelijke Participant), er terzake 

het in de gemeente Urk nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ‘Port of Urk’ een 

onherroepelijk bestemmingsplan en alle daarbij behorende eventuele andere 

publiekrechtelijke besluiten en/of maatregelen in werking is getreden. 

5.2  Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en zal, nadat de in artikel 5.1 

overeengekomen opschortende voorwaarden zich hebben gematerialiseerd en de 

Overeenkomst dientengevolge definitief tussen Partijen in werking is getreden, zijn werking 

tussen Partijen blijven behouden totdat de Provincie de volledige Marktbijdrage, op welke 

wijze dan ook, heeft ontvangen.  

5.3 Bij de ontvangst door de Provincie van de volledige Marktbijdrage, op welke wijze en door 

welk bedrijf dan ook, zal deze Overeenkomst, tegelijk met de overeenkomsten met de 

overige Participanten, van rechtswege een einde nemen en zullen er, behoudens voor zover 

anders bepaald in of volgt uit deze Overeenkomst, tussen Partijen geen verplichtingen 

terzake de Marktbijdrage en deze Overeenkomst resteren. De Provincie zal de Participant 

aanstonds in kennis stellen van de ontvangst van de volledige Marktbijdrage en daarmee de 

beëindiging van de Overeenkomst bevestigen. Alsdan zal de volledige Marktbijdrage door 

het gezamenlijk regionale maritieme bedrijfsleven bijeen zijn gebracht. 

5.4  Gezien het in artikel 1 omschreven doel van deze Overeenkomst en het in dit artikel 5 

hierboven bepaalde, doen de Participant en de Ultieme Holding uitdrukkelijk en 

onherroepelijk afstand van ieder recht tot gehele, gedeeltelijke, gerechtelijke of 

buitengerechtelijke ontbinding, opzegging, vernietiging en/of vordering tot wijziging van de 

gevolgen van de Overeenkomst, op welke grond of feiten en omstandigheden een dergelijke 

ontbinding, opzegging, vernietiging, danwel vordering tot wijziging van de gevolgen dan ook 

gebaseerd moge zijn. 

5.5 Het bepaalde in dit artikel 5 laat te allen tijde toepassing van de beëindigingsoptie van artikel 

6.3 onverlet.  

 

Artikel 6 – Periodiek jaarlijks verslag; Tussentijdse vijfjaarlijkse evaluatie; Eenzijdig 

beëindigingsrecht Provincie als ontbindende voorwaarde 
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6.1 De Provincie zal gedurende de duur van deze Overeenkomst door middel van een jaarlijks 

door hem te verstrekken schriftelijke rapportage aan de Participant en al de overige 

Participanten verslag doen van de stand terzake de inning van de Marktbijdrage en van al 

datgene dat relevant is voor deze inning en voor al de betreffende Marktbijdrage 

Overeenkomsten, inclusief de onderhavige; dit alles altijd op een dusdanige wijze dat op geen 

enkele wijze namen en/of bijdragen tot individuele Participanten en/of Doorvaarten zijn te 

herleiden, dus enkel op ‘geconsolideerde’ wijze en altijd volledig anoniem en niet-

herleidbaar tot welk individualiseerbaar detail van welke Doorvaart ook. 

6.2 Tevens zal er iedere vijf jaar, te berekenen vanaf de datum dat de in artikel 5.1 

overeengekomen opschortende voorwaarden zich hebben gematerialiseerd en de 

Overeenkomst dientengevolge definitief tussen Partijen in werking is getreden, een evaluatie 

plaatsvinden tussen de Provincie en alle Participanten over de werking en mogelijk nog 

geprognosticeerde resterende duur van het systeem van inning van de Marktbijdrage door 

middel van alle Marktbijdrage Overeenkomsten.  

6.3 Op grond van deze vijfjaarlijkse evaluaties heeft de Provincie telkens de optie om eenzijdig 

en naar eigen inzicht en goeddunken te besluiten het systeem van inning van de 

Marktbijdrage door middel van alle Marktbijdrage Overeenkomsten te staken en daarmee 

alle Marktbijdrage Overeenkomsten, inclusief de onderhavige, te doen beëindigen zonder 

dat daar verder nog enige (schade)vordering over en weer danwel jegens wie dan ook uit 

voort kan vloeien. Een dergelijk eenzijdig onherroepelijk beëindigingsbesluit van de Provincie 

geldt als ontbindende voorwaarde terzake deze Overeenkomst en doet daarmee deze 

Overeenkomst per de datum van het onherroepelijk worden daarvan tot een einde komen, 

waarmee er tussen Partijen geen enkele verplichting terzake de Marktbijdrage en deze 

Overeenkomst meer zal resteren. Per die datum actuele en nog niet volledig afgeronde 

Doorvaarten zullen worden afgewikkeld conform deze Overeenkomst. De Provincie zal de 

Participant aanstonds in kennis stellen van de ontvangst van een dergelijk onherroepelijk 

provinciaal beëindigingsbesluit en daarmee de gelijktijdige beëindiging van de Overeenkomst 

bevestigen. 

 

Artikel 7 – Raad van Advies 

7.1 Gezien de lange looptijd van de Overeenkomst komen Partijen overeen dat er door de 

Provincie een Raad van Advies ingesteld en gefaciliteerd zal worden.  

7.2 Deze Raad van Advies zal onafhankelijk van al de betrokkenen opereren en zal bestaan uit 

drie leden. Eén lid zal worden benoemd door de Provincie, één lid door de maritieme 

branchevereniging Netherlands Maritime Technology Association te Rotterdam, hierna 

verder aan te duiden met: ‘NMT’, en het derde lid door de gezamenlijke verladers-

Participanten. Het door de Provincie te benoemen lid zal functioneren als de voorzitter van 

de Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies zullen onafhankelijk en zonder last of 

ruggespraak deel uitmaken van de Raad van Advies en zullen de bevoegdheid noch de 

intentie hebben om enige van de Partijen te vertegenwoordigen.  
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7.3 De zittingsduur van de leden van de Raad van Advies zal twee maal drie jaar zijn, zonder 

verdere mogelijkheid tot verlenging. Enkel bij de allereerste benoeming van de voorzitter, zal 

deze een zittingsduur hebben van twee maal vier jaar (en diens opvolgers daarna dus 

zittingsduren van twee maal drie jaar) eveneens zonder verdere mogelijkheid tot verlenging, 

zodat er daardoor voortaan een verspringend rooster van aftreden zal gelden tussen 

enerzijds de voorzitter (= het door de Provincie te benoemen lid) en anderzijds de twee door 

NMT respectievelijk de verladers-Participanten te benoemen leden. De Provincie bewaakt dit 

rooster van aftreden. 

7.4 De Raad van Advies komt tenminste tweemaal per jaar bijeen eventueel samen met een 

vertegenwoordiging van de Provincie en verder zo vaak als de Raad van Advies dat nodig 

acht. De Raad van Advies kan ook de Provincie, de Participant(en) en/of andere partijen bij 

haar bijeenkomst(en) uitnodigen. De Raad van Advies kan zich laten bijstaan door een 

secretaris. De daar eventueel aan verbonden kosten zullen voor rekening zijn van de 

Provincie. 

7.5 Het staat ieder der Partijen vrij om enig verschil van inzicht omtrent deze Overeenkomst of 

de toepassing of uitwerking daarvan ter advisering aan de Raad van Advies voor te leggen. 

Tevens zullen alle formele geschillen die mogelijk tussen Partijen uit hoofde van of in verband 

met deze Overeenkomst zullen ontstaan in eerste instantie door Partijen voor advies worden 

voorgelegd aan de Raad van Advies.  

7.6 De Raad van Advies zal trachten op een mogelijk verschil van inzicht danwel geschil als 

bedoeld in artikel 7.5 hierboven te adviseren als goede personen naar redelijkheid en 

billijkheid en zoveel mogelijk naar de letter en ook de geest van deze Overeenkomst en de 

uitgangspunten waarop deze Overeenkomst is gebaseerd, één en ander op een wijze en 

conform een eventuele procedure zoals door de Raad van Advies naar zijn eigen inzicht vast 

te stellen. De Partijen committeren zich bij deze aan een constructieve medewerking te 

goeder trouw aan deze door de Raad van Advies vast te stellen behandelwijze en eventuele 

adviesprocedure.  

7.7 De Raad van Advies zal zijn advies als bedoeld in artikel 7.6 hierboven neerleggen in een 

schriftelijk door hem aan Partijen te geven advies.   

7.8  Indien de Raad van Advies zijn oordeel door middel van het in artikel 7.6 hierboven bedoelde 

schriftelijk advies niet binnen acht (8) weken na het aan hem voorleggen van het verschil van 

inzicht respectievelijk het formele geschil als bedoeld in artikel 7.5 hierboven heeft gegeven, 

zal het (ieder der) Partijen vrijstaan toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 14.2 

dezes. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet dat het ieder der Partijen onder 

aantoonbare spoedeisende omstandigheden is toegestaan binnen deze achtwekenperiode 

voorlopige maatregelen te nemen en/of voorlopige voorzieningen bij de Voorzieningen-

rechter te vorderen.  

 

Artikel 8 – Kettingbeding  
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8.1 Onder het in dit artikel 8 gebezigde begrip en in deze Overeenkomst te definiëren met: 

‘een/de/deze Overdracht’, wordt verstaan iedere overdracht of iedere overgang op welke 

rechtsgrond ook (elke juridische of economische overdracht krachtens koop, ruil, schenking, 

afgifte van een legaat, inbreng of elke andere titel, overeenkomst of overgangssituatie die 

als een economische of juridische eigendomsoverdracht is te beschouwen) van aandelen, 

activiteiten, activa en/of onroerend goed, met als gevolg dat de verplichtingen uit hoofde 

van deze Overeenkomst, in het bijzonder die tot het verschuldigd raken en concreet voldoen 

van de Bijdrage alsmede het jegens de Provincie instaan door de Ultieme Holding, overgaan 

op enige andere partij  dan de Participant en/of de Ultieme Holding, of dit nu buiten danwel 

in enige situatie van faillissement danwel surseance van betaling van de Participant en/of de 

Ultieme Holding plaatsvindt, dit alles in de meest ruime zin des woords.  

8.2 De Participant en de Ultieme Holding zijn gehouden om bij welke Overdracht dan ook ervoor 

zorg te dragen dat (i) alle rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst onverkort zullen 

worden overgedragen aan welke rechtsopvolger onder welke titel ook samen met diens 

ultieme houdstermaatschappij, hierna gezamenlijk verder aan te duiden met: ‘de/deze 

Rechtsopvolgers’, met als doel dat deze Rechtsopvolgers in de plaats van de Participant en 

de Ultieme Holding als vervreemdende partij(en), op hun beurt zelf partijen worden bij deze 

Overeenkomst vanaf het moment van de betreffende Overdracht en alle uit deze 

Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverkort als eigen verplichtingen zullen 

vervullen, en (ii) ter verkrijging van de instemming van de Provincie met deze Overdracht en 

alvorens tot een dergelijke Overdracht over te gaan, de Provincie over een dergelijke 

voorgenomen Overdracht schriftelijk te informeren. De Provincie geeft in ieder geval geen 

toestemming voor een Overdracht indien de verkrijgende partij naar het oordeel van de 

Provincie naar redelijke verwachting minder zekerheid biedt voor de nakoming van de 

verplichtingen uit de over te dragen Overeenkomst. 

8.3 Op gelijke wijze als hierboven in artikel 8.2 bepaald, verbinden de Participant en de Ultieme 

Holding zich jegens de Provincie tot het bij wijze van derdenbeding van de Rechtsopvolgers 

bedingen dat ook deze Rechtsopvolgers zowel het bepaalde in deze Overeenkomst als de 

verplichting om dit op hun beurt weer aan hun rechtsopvolgers door te geven, onverkort 

zullen opleggen aan hun rechtsopvolgers uit welken hoofde en onder welke titel ook en deze 

ten behoeve van de Provincie zullen (doen) aanvaarden.  

8.4 Indien de Participant en/of de Ultieme Holding enige voor hen uit het bepaalde in de 

artikelen 8.2 en/of 8.3 van deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomen, 

verbeuren zij hoofdelijk ieder voor zich, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of 

rechterlijk tussenkomen noodzakelijk zal zijn en zonder dat sprake hoeft te zijn van enige 

vorm van schade, aan de Provincie een dadelijk opeisbare boete ten bedrage van € 250.000 

(twee honderd en vijftig duizend Euro) voor iedere niet-nakoming en een boete van € 10.000 

(tienduizend Euro) voor iedere kalenderdag dat deze niet-nakoming voortduurt, 

onverminderd het recht van de Provincie danwel, bij wege van het hierbij gevestigd derden-

beding, van de Provincie om nakoming van het bepaalde in dit artikel 8 te vorderen en/of 

vergoeding te vorderen van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze het bedrag van 

de boete, indien voldaan, overstijgt.  



                                                               P a g i n a  | 12 

 

Het copyright op de teksten in deze Overeenkomst berust bij de opsteller ervan en deze teksten mogen zonder diens toestemming op geen 
enkele wijze, geheel dan wel gedeeltelijk, worden overgenomen of gekopieerd. 

 
 

8.5 In aanvulling op het hiervoor in dit artikel 8 bepaalde zal een Doorvaart in opdracht van 

danwel met een vaartuig in eigendom van enige onderneming die als rechtsopvolger van de 

Participant beschouwd kan worden of binnen de groep van ondernemingen van de Ultieme 

Holding valt, als een Doorvaart worden beschouwd die mede voor rekening van de Ultieme 

Holding komt. 

 

Artikel 9 – Non-overdraagbaarheid, zonodig met goederenrechtelijke werking 

9.1 Tenzij de Provincie hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend danwel 

artikel 8 dezes toepassing vindt, is het de Participant en de Ultieme Holding verboden om 

hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, aan enige 

derde partij over te dragen. Partijen beogen met dit beding in voorkomende gevallen ook 

goederenrechtelijke werking (als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW). 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de Provincie noch jegens de Participant noch 

jegens de Ultieme Holding aansprakelijk voor enige in verband met deze Overeenkomst 

geleden schade van welke aard en op welke rechtsgrondslag dan ook. In het bijzonder draagt 

de Provincie geen enkele verantwoordelijkheid en, met inachtneming van het bepaalde in de 

vorige zin, geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren, de bereikbaarheid, en/of 

welke andere (on)mogelijkheid van Doorvaart van respectievelijk door de Lorentzsluis dan 

ook. Enige belemmering in de doorgang door de Lorentzsluis danwel in enige Doorvaart 

levert geen tekortkoming van de Provincie jegens de Participant op. In geval van het in het 

leven geroepen zijn van een IBAB, worden de beperkingen van aansprakelijkheid hierbij 

tevens als uitdrukkelijk gevestigd derdenbeding gesloten ten behoeve van dit IBAB.  

 

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid 

11.1 Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij in het kader van deze 

Overeenkomst en ook overigens alle overige vertrouwelijk verkregen informatie en 

(persoons)-gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de Overeenkomst. 

11.2 Partijen maken de informatie en (persoons)gegevens als bedoel in artikel 11.1 hierboven niet 

aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij of 

uit een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel een verplichting voortvloeit tot gehele 

of gedeeltelijke openbaarmaking. 

11.3 Indien welke Partij ook (de Provincie ter ener zijde en de Participant en de Ultieme Holding 

hoofdelijk ter andere zijde, danwel vice versa) enige voor hem uit het bepaalde in de artikelen 

11.1 en/of 11.2 van deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt, verbeurt 

deze zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomen noodzakelijk zal 

zijn en zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade, aan de andere Partij een 



                                                               P a g i n a  | 13 

 

Het copyright op de teksten in deze Overeenkomst berust bij de opsteller ervan en deze teksten mogen zonder diens toestemming op geen 
enkele wijze, geheel dan wel gedeeltelijk, worden overgenomen of gekopieerd. 

 
 

dadelijk opeisbare boete ten bedrage van € 25.000 (vijf en twintig duizend Euro) voor iedere 

niet-nakoming en € 1.000 (duizend Euro) voor iedere kalenderdag dat deze niet-nakoming 

voortduurt met een maximum van € 25.000 (vijf en twintig duizend Euro), zodat er dus een 

totaal maximum van € 50.000 (vijftig duizend Euro) aan boetes geldt, waarbij de boetes in de 

plaats komen van ieder recht op het vorderen van schadevergoeding, waarvan Partijen 

derhalve hierbij uitdrukkelijk afstand doen. 

 

Artikel 12 – Medeondertekening Ultieme Holding als borg en hoofdelijk medeschuldenaar 

12.1 Deze Overeenkomst wordt ondertekend door de Participant en de Ultieme Holding als 

hoogste houdstermaatschappij van de Participant. De Ultieme Holding verklaart door 

ondertekening dezes zich ten behoeve van de Provincie tot borg en tevens hoofdelijke 

medeschuldenaar te stellen, zulks tot zekerheid voor de tijdige, behoorlijke en volledige 

nakoming door de Participant van alle verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.  

12.2 De Ultieme Holding doet hierbij afstand van alle bij de wet aan borgen toegekende rechten 

en verweermiddelen.  

12.3 Voor zover de verbintenis van de Participant tegenover de Provincie strekt tot iets anders 

dan betaling van een geldsom, kan de Provincie de Ultieme Holding aanspreken tot 

schadevergoeding in geld verschuldigd op grond van de niet-nakoming van die verbintenis 

door de Participant dan wel tot zelfstandige nakoming van deze verbintenis door de Ultieme 

Holding. 

12.4 Ingeval er op enigerlei grond samenloop tussen de rechten van de Ultieme Holding en de 

Provincie mocht ontstaan, zal de Provincie zijn rechten mogen uitoefenen vóór de Ultieme 

Holding en zal dientengevolge iedere vordering van de Provincie op de Participant voorrang 

hebben op die van de Ultieme Holding. 

12.5 Onder ‘Ultieme Holding’ in de zin van deze Overeenkomst wordt verstaan de uit een daartoe 

door de externe Registeraccountant van de groep bedrijven waartoe de Participant behoort 

te verstrekken schriftelijke verklaring blijkende allerhoogste in Nederland gevestigde 

houdstermaatschappij(en) van de Participant danwel van de groep bedrijven waartoe de 

Participant behoort, en in ieder geval niet enige tussenholding (met bijvoorbeeld 

aanduidingen zoals ‘holding’, ‘beheer’, of dergelijke). 

 

Artikel 13 – Diversen 

13.1 Het in de considerans sub i tot en met xvii van deze Overeenkomst bepaalde maakt 

onverbrekelijk onderdeel uit van onderhavige Overeenkomst en dienovereenkomstige 

wilsovereenstemming tussen Partijen.  

13.2 Het in deze Overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en alle bevoegdheden 

van de  bij de Renovatie betrokken overheidsinstellingen volledig onverlet. 
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13.3 Indien ondanks het bepaalde in artikel 5.4 hierboven een of meerdere van de bepalingen van 

deze Overeenkomst onverhoopt toch (gedeeltelijk) nietig zijn, mochten worden vernietigd, 

blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen 

alsdan gezamenlijk met elkaar in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 

van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij – indien en voor 

zoveel mogelijk – het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling en van de 

Overeenkomst in zijn geheel zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen voorts 

in het geval zich een situatie als bedoeld in dit artikel 13.3 voordoet hun doen en laten blijven 

afstemmen op de bedoeling en de geest van deze Overeenkomst. Dit artikel 13.3 is tevens 

van toepassing als deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan terzake de BTW danwel 

anderszins fiscaal niet aanvaardbaar of praktisch toepasbaar zal blijken te zijn. Indien het in 

de vorige zin beschrevene aan de orde is, zullen Partijen in de geest van dit artikel en van de 

Overeenkomst in zijn geheel meewerken aan een dan te bereiken en overeen te komen 

meest optimale fiscale oplossing, dit alles vanzelfsprekend te allen tijde binnen de grenzen 

van het wettelijk toelaatbare. 

13.4 Bepalingen uit deze Overeenkomst die naar hun aard de strekking hebben ook na het einde 
daarvan geldig te zijn, blijven alsdan van kracht, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt 
tot, het bepaalde in de artikelen 4.3, 4.4, 4.5, 10, 11, 12, 13.3 en 14.  

 
13.5 Geen bepaling in deze Overeenkomst zal ten nadele van een der Partijen worden uitgelegd 

uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de 
desbetreffende bepaling. 

 
13.6 Wijzigingen in deze Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen, 

ondertekend door alle Partijen.  
 
13.7 [……………………………….] 

 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd 

aan de rechtbank Noord-Nederland (zittingsplaats Leeuwarden). 

 

[Handtekeningen op de volgende pagina] 
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Aldus overeengekomen en ondertekend te ………………………………. op …………………………….. 20…..   

 

De Participant: 

[………………………………………….] B.V. Naam juiste vennootschap en correcte rechtspersoonlijkheid invullen  

 

………………………………………..……… Handtekening(en) 

Namens deze: ………………………… Titel en functie ondertekenende bevoegd bestuurder(s) invullen. Check bevoegdheid! 

 

 

De Ultieme Holding: 

[………………………………………….] B.V. Naam juiste vennootschap en correcte rechtspersoonlijkheid invullen  

 

………………………………………..……… Handtekening(en) 

Namens deze: ………………………… Titel en functie ondertekenende bevoegd bestuurder(s) invullen. Check bevoegdheid! 

 

 

De Provincie: 

[………………………………………….] Naam van de Provincie en correcte rechtspersoonlijkheid invullen  

 

………………………………………..……… Handtekening(en) 

Namens deze: ………………………… Titel en functie ondertekenende bevoegd bestuurder(s) invullen. Check bevoegdheid! 
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BIJLAGE 1  

TARIEVENTABEL MARKTBIJDRAGE 

 

De Bijdrage in deze Overeenkomst wordt op de volgende wijze berekend.  

Alle in deze Bijlage 1 genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij dit expliciet anders wordt 

aangeduid.  

Onderstaande tabel kent een aantal aparte categorieën bedrijven, waarbij in artikel 3.1 ingevuld dient 

te worden in welke categorie de Participant terzake diens individuele Overeenkomst valt. Voor de 

berekening van de Bijdrage geldt per afzonderlijke categorie een eigen categorie-specifieke methode 

en grondslag met een eventueel bijbehorende maximale cumulatieve Bijdrage, en wel als volgt: 

 

a. Categorie Superjachtbouw  

- De Bijdrage voor een Doorvaart in deze categorie wordt als volgt berekend, waarbij voor 

het begrip ‘Superjacht’ geldt een zeegaand jacht groter dan 45 (vijf en veertig) meter lengte 

danwel het daarvoor bedoelde (en eventueel elders af te bouwen) casco (een zeegaand 

jacht tot en met 45 meter lengte kwalificeert voor de categorie ‘Overige Scheepsbouw’): 

Nieuwbouw   € 100 (honderd Euro) per Gross Ton (GT); 

Refits    €   30 (dertig Euro) per Gross Ton (GT); danwel 

After sales stop overs €   5 (vijf Euro) per Gross Ton (GT) en met een maximale 

periode van 1 (één) maand. 

- Indien voor een individueel superjacht een Bijdrage is of zal worden voldaan, is het dit 

superjacht danwel het daarvoor bestemde casco vervolgens toegestaan, ongeacht in wiens 

eigendom dit (inmiddels) is, om in het kader van het specifieke nieuwbouw- danwel 

refitproject waarvoor de Bijdrage is of zal worden voldaan, meerdere malen van de 

Lorentzsluis gebruik te maken zonder dat voor die volgende Doorvaarten opnieuw een 

Bijdrage verschuldigd is (zoals bijvoorbeeld voor de inreis-Doorvaart van het casco, 

proefvaarten, garantie-werkzaamheden binnen 2 (twee) jaar na de oplevering van het 

individueel superjacht aan de eindklant, en dergelijke). Mocht het superjacht buiten de in 

de vorige zin bedoelde sluisdoorgangen met een Doorvaart terugkeren naar de betreffende 

werf voor werkzaamheden die daardoor als een nieuw en afzonderlijk project zijn te 

beschouwen, zal opnieuw een Bijdrage volgens de bovenbeschreven berekeningsmethode 

sub a. verschuldigd zijn (Superjachtbouw). 

-  Terzake iedere Participant die in deze categorie a., Superjachtbouw, valt, geldt een 

maximum aan verschuldigde cumulatieve Bijdragen van € 5.300.000 (vijf miljoen drie 

honderd duizend Euro). Zodra dit maximumbedrag door de betreffende Participant aan de 



                                                               P a g i n a  | 17 

 

Het copyright op de teksten in deze Overeenkomst berust bij de opsteller ervan en deze teksten mogen zonder diens toestemming op geen 
enkele wijze, geheel dan wel gedeeltelijk, worden overgenomen of gekopieerd. 

 
 

Provincie zal zijn afgedragen (door middel van 1 (één) danwel meerdere Bijdragen), zal de 

betreffende Participant voor het overige vrijgesteld zijn van het doen van Bijdragen onder 

deze Overeenkomst voor welke Doorvaart ook en zal de Overeenkomst tussen de 

betreffende Partijen van rechtswege zijn beëindigd, onder toepassing tussen de 

betreffende Participant en de Provincie van de gevolgen zoals overeengekomen in artikel 

5.3. 

 

b. Categorie Overige Scheepsbouw  

-  De Bijdrage voor een Doorvaart in deze categorie wordt als volgt berekend: 0,8% (nul 

komma acht procent) van de totale aanneemsom van het betreffende project (nieuwbouw, 

refit, danwel enig ander project dat voor Bijdrage in deze categorie b. kwalificeert). 

-  Indien voor een individueel schip een Bijdrage is of zal worden voldaan, is het dit schip 

danwel het daarvoor bestemde casco vervolgens toegestaan, ongeacht in wiens eigendom 

dit (inmiddels) is, om in het kader van het specifieke nieuwbouw- danwel refitproject 

waarvoor de Bijdrage is of zal worden voldaan, meerdere malen van de Lorentzsluis gebruik 

te maken zonder dat voor die volgende Doorvaarten opnieuw een Bijdrage verschuldigd is 

(zoals bijvoorbeeld voor de inreis-Doorvaart van het casco, proefvaarten, garantie-

werkzaamheden binnen 2 (twee) jaar na de eerste Doorvaart, en dergelijke). Mocht het 

schip met een Doorvaart terugkeren naar de betreffende werf (of naar een andere werf 

gelegen achter de Lorentzsluis) voor werkzaamheden die als een nieuw en afzonderlijk 

project zijn te beschouwen, zal opnieuw een Bijdrage volgens de bovenbeschreven 

berekeningsmethode sub b. verschuldigd zijn (Overige Scheepsbouw). 

 

c. Categorie Scheepsdemontagebedrijven  

-  De Bijdrage voor een Doorvaart in deze categorie wordt als volgt berekend: 1% (één 

procent) van de inkoopwaarde van het project bij de inreis-Doorvaart van het te slopen 

object. 

-  Indien het object, na door het betreffende Scheepsdemontagebedrijf te zijn gesloopt en/of 

verschroot, in gesloopte en/of verschrote vorm geheel danwel gedeeltelijk weer door de 

Lorentzsluis uitreist, zal deze uitreis als een nieuwe en afzonderlijke Doorvaart gelden 

waarvoor de berekeningswijze zal geschieden conform sub d. hieronder (Overslag). 

 

d. Categorie Overslag  

-  De Bijdrage voor een Doorvaart in deze categorie wordt als volgt berekend: € 2,-- (twee 

Euro) per overgeslagen en via de Lorentzsluis verscheepte ton lading. 
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e. Categorie Visserij  

-  De Bijdrage voor een Doorvaart in deze categorie wordt als volgt berekend: een bedrag van 

€ 2.500,-- (vijf en twintig honderd Euro) per passage, waarbij een passage bestaat uit 

eenmaal een uitreis en eenmaal een inreis.  

 

f. Categorie Overig Object  

-  Voor ieder(e) installatie of object zoals gedefinieerd in artikel 2.1 welk(e) niet valt onder 

één van bovengenoemde categorieën, hierna aan te duiden met: ‘Overig Object’, geldt een 

Bijdrage van 1% (één procent) van de waarde van het Overig Object danwel, indien dit 

redelijkerwijs meer voor de hand ligt (bijvoorbeeld bij een Doorvaart van een drijvende bok 

in een maat die niet door de Lorentzsluis in zijn oorspronkelijke afmetingen had gekund en 

bedoeld voor de uitvoering van een specifiek project, waarbij het in dat geval redelijkerwijs 

logisch(er) is om aan te sluiten bij de waarde van het project c.q. werk en niet zozeer bij de 

waarde van de bok), 5% (vijf procent) van de waarde van het uit te voeren project c.q. werk.  

-  Indien voor een Overig Object een Bijdrage is of zal worden voldaan, is het dit Overig Object 

vervolgens toegestaan, ongeacht in wiens eigendom dit (inmiddels) is, om in het kader van 

het specifieke project, het verrichten van werkzaamheden of de specifieke Doorvaart 

waarvoor de Bijdrage is of zal worden voldaan, meerdere malen van de Lorentzsluis gebruik 

te maken zonder dat voor die volgende Doorvaarten opnieuw een Bijdrage verschuldigd is. 

Mocht het Overig Object een Doorvaart behoeven voor een project danwel 

werkzaamheden dat/die als een nieuw en afzonderlijk project danwel werkzaamheden zijn 

te beschouwen, zal opnieuw een Bijdrage volgens de bovenbeschreven berekenings-

methode sub f. verschuldigd zijn (Overig Object). 

 

g. Binnenvaart 

- Voor een Doorvaart met een binnenvaartschip in het kader van het door dit 

binnenvaartschip verricht (goederen)vervoer zal geen Bijdrage verschuldigd zijn. 

- Voor een Doorvaart met een binnenvaartschip in het kader van een scheepsnieuwbouw- 

danwel refitproject, zal een Bijdrage verschuldigd zijn volgens de bovenbeschreven 

berekeningsmethode sub b. (Overige Scheepsbouw). 

 

Voor het overige geldt ten aanzien van alle berekeningsmethoden zoals hierboven beschreven het 

volgende:  

1. Categorie wisseling 
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Indien een bedrijf dat ingedeeld is in één van de bovenstaande categorieën een Doorvaart 

heeft welke kwalificeert voor één van de andere categorieën, dan zal de Bijdrage van die 

Doorvaart voor dat project worden berekend aan de hand van de voor dat project geldende 

berekeningsmethode en niet conform de indeling van het betreffende bedrijf in zijn 

originele categorie. Voorbeelden: (i) een werf uit de Categorie Overige Scheepsbouw neemt 

een project aan dat kwalificeert als Superjacht: berekening Bijdrage conform Categorie a., 

Superjachtbouw; (ii) een werf uit de Categorie Superjachtbouw neemt een project aan dat 

kwalificeert als Overige Scheepsbouw: berekening Bijdrage conform Categorie b., Overige 

Scheepsbouw; (iii) een werf uit de Categorieën Superjachtbouw of Overige Scheepsbouw 

organiseert voor een project een Doorvaart van een drijvende bok in een maat die niet door 

de Lorentzsluis in zijn oorspronkelijke afmetingen had gekund: berekening Bijdrage 

conform Categorie Overig Object. 

 

2. Indexering 

Aanpassing van de tarieven in bovenstaande tabellen kan voor het eerst plaatsvinden op 

de eerste januari van een nieuw kalenderjaar na de dag waarop de Overeenkomst op grond 

van artikel 5.1 daarvan tussen Partijen in werking is getreden, met dien verstande dat er 

tussen die beide data tenminste ook één vol kalenderjaar moet zijn verstreken (voorbeeld 

ter illustratie: inwerkingtreding Overeenkomst per 22 mei 2026 leidt tot een eerste keer 

indexering per 1 januari 2028), en zo telkens per iedere eerste januari van een volgend 

kalenderjaar verder. Een verhoging van de tarieven, zo daartoe door de Provincie wordt 

besloten, zal worden berekend conform indexatie krachtens de CBS index 

‘Producentenprijzen’ (PPI), 2015 = 100; een eventuele verlaging zal jaarlijks marktconform 

worden doorberekend. 

 

3. Hardheidsclausule 

Indien toepassing van één van de berekeningswijzen zoals hierboven beschreven zou leiden 

tot een apert onredelijke uitkomst of Bijdrage in relatie tot de (toegevoegde) waarde van 

het betreffende project c.q. werk, is de Raad van Advies, zo niet aangesloten kan worden 

bij één van de andere categorieën of berekeningswijzen, bevoegd om als goede personen 

naar redelijkheid de Bijdrage vast te stellen. 

 

4. [……………………………………] 

  

5. [……………………………………]  
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