
   

Geachte ligplaatshouder, 
 
 
Uit alle reacties die we ontvangen hebben naar aanleiding van de kortingsregeling gekoppeld aan de 
Noodverordening blijkt een grote mate van waardering voor de pro-actieve maatregel ten behoeve 
van onze vaste ligplaatshouders.  
 
Met name de solidariteit en positieve reacties van onze Belgische gasten die in een rot-situatie zitten 
doordat ze het land niet uitmogen en hun boot niet vanuit hun Belgische winterstalling naar 
Breskens mogen brengen bevestigen onze overtuiging dat nagenoeg iedereen wil meedenken en 
meewerken aan een gezamenlijke aanpak waarbij alle partijen hun steentje bijdragen. 
 
Onze aanpak blijkt vooralsnog uniek te zijn onder de jachthavens aan de Belgische en Zeeuwse 
Noordzeekust.  
Nader overleg met de veiligheidsinstanties en recente informatie van de overheid duidt erop dat er 
een grote mate van onzekerheid is met betrekking tot de periode waarvoor het verbod op 
recreatieve overnachting en sluiting van de sanitaire voorzieningen van kracht blijft. Dat zal met 
name afhangen van de gefaseerde aanpak om tot een 1,5 meter samenleving te komen. 
 
Teneinde de continuïteit van de exploitatie van de jachthaven te waarborgen noopt dit ons tot het 
maximeren van de totale korting tot de helft van het totale factuurbedrag voor het hele seizoen  
minus de toeristenbelasting. 
 
Op basis van cijfers uit onze vorige brief ter verduidelijking het volgende voorbeeld: 
 
Stel dat de Noodverordening pas vanaf 3 augustus wordt ingetrokken. 
 
De korting op basis van de formule zou dan  
 
18/26 x (0.75 x (1514.34 -/- 55.50) = 757.04 bedragen. 
 
De korting wordt echter gemaximeerd op: 
 
50% van (1514.34 -/- 55.50) = 729.42 welk bedrag dan aan u gecrediteerd wordt. 
 
Wij zijn van mening dat we hiermee een zeer faire regeling aanbieden ook al leidt dit tot aanzienlijke 
negatieve resultaten voor de Jachthaven BV. We hebben bewust gekozen voor een cash-back 
regeling en niet voor vouchers die pas over een jaar gebruikt kunnen worden daar dit niet fair zou 
zijn ten opzichte van diegenen die stoppen met varen, hun boot verkopen of om andere redenen 
volgend jaar geen ligplaats nodig hebben. 
We hebben zelfs de betalingstermijn opgerekt tot 16 april 2020 om alle ligplaatshouders die hun 
factuur nog niet voldaan hebben in de gelegenheid te stellen toch gebruik te maken van de korting. 
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Verder: 
Onder voorbehoud van naleving van de COVID maatregelen mag er in Nederland gevaren worden. 
We onderzoeken de mogelijkheden om de sanitaire voorzieningen weer in gebruik te kunnen nemen 
met inachtneming van de COVID regels (min 1.5 meter afstand, beschikbaarheid 
ontsmettingsmiddelen, beperking aantal mensen dat tegelijk toegang heeft etc.). 
In dit verband zijn er wellicht mogelijkheden om de druk op de sanitaire voorzieningen te verlichten 
indien zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de toiletten aan boord (vooropgesteld dat u een 
zwartwatertank heeft). Leging van de tanks kan dan kosteloos bij de uitpompinstallatie. 
We proberen tot een goed, werkbaar en handhaafbaar protocol te komen op basis waarvan 
toestemming van de Veiligheidsregio voor openstelling van de sanitaire faciliteiten verkregen kan 
worden. Uw medewerking en discipline is hier uiteraard essentieel voor. 
 
Voor de toestemming om weer aan boord te mogen overnachten zijn we uiteraard afhankelijk van 
de snelheid waarmee de COVID maatregelen verzacht kunnen worden. 
 
Ten aanzien van verlaging c.q. kwijtschelding van de toeristenbelasting sluiten wij ons aan bij de 
gezamenlijke acties van de recreatiebedrijven.  
 
Voor diegenen waarvan  de boot in Nederland gestald is zijn er in principe geen beletsels om de boot 
te water te laten en naar de haven te (laten) brengen. Wij adviseren om hiervoor tijdig afspraken te 
maken om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. 
 
Tenslotte is gebleken dat een aantal ligplaatshouders behoefte heeft aan nadere toelichting en 
achtergrond omtrent het economisch-juridisch kader en de contractuele relatie (dit met name 
vanwege het verschil in door de Nederlandse c.q. Belgische overheid opgelegde beperkingen) 
vooraleer men besluit de uitstaande factuur te betalen en  gebruik te maken van de kortingsregeling.  
 
Hieronder een samenvatting van het economisch-juridisch kader waarbinnen wij opereren. 
 

1. Jachthaven Breskens B.V. is een Nederlandse onderneming  die op Nederlands grondgebied 
de jachthaven exploiteert. Derhalve vallen zowel de BV en de jachthaven onder de 
Nederlandse veiligheidsvoorschriften in het kader van de Covid maatregelen. 

2. De jachthaven is open voor gebruik van de ligplaatsen, edoch door de Noodverordening 
COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland zijn er beperkingen opgelegd in de vorm van een verbod  
op recreatieve overnachting en sluiting van de sanitaire voorzieningen.  

3. De kortingsregeling is een tegemoetkoming (onverplicht) voor deze beperkingen in het 
gebruik. 

4. De kortingsregeling is NIET voor het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de ligplaats als 
stalling voor uw boot. Zoals u weet wordt er immers nooit korting gegeven als u door 
omstandigheden (bv ziekte of gebrek aan kraancapaciteit) geen gebruik maakt van de 
gehuurde ligplaats.  
In dit verband wijzen we tevens op het standpunt van de HISWA-RECRON (de 
ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie in Nederland) : Indien 
een Belgische gast niet kan of wil komen vanwege het feit dat hij niet naar het buitenland 
wil of mag reizen, ligt dit in de risicosfeer van de Belgische gast. Daarom is een 
tegemoetkoming of restitutie niet verplicht. 

5. Het zomerseizoen is vanaf 01-04-2020 ingegaan. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst 
van huur en verhuur van de ligplaats  is niet mogelijk. Gezien de jachthaven open is en de 
ligplaatsen voor gebruik ter beschikking staan wordt de overeenkomst door de jachthaven, 
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ook al zijn er beperkingen door de overheid opgelegd, gewoon uitgevoerd. In de 
voorwaarden is opgenomen dat de huurder de huursom verschuldigd blijft, ook indien hij 
van het gehuurde geen gebruik maakt. 

 
 
We begrijpen de frustratie van diegenen die door overheidsmaatregelen geen gebruik kunnen  
maken van hun boot.  
Wij achten het echter zeker tegen de achtergrond van onze onverplichte pro-actieve actie ongepast 
en onacceptabel om de rekening hiervoor volledig bij de jachthaven neer te leggen middels het niet 
voldoen aan uw contractuele verplichtingen.  
Wij gaan er tevens vanuit dat ook aan Belgische zijde de ondernemers/stallingsbedrijven een 
kortingsregeling zullen toepassen zodat in combinatie met onze actie er per saldo geen sprake is van 
dubbele lasten. 
 
Voor de volledigheid wijzen we u op de consequenties onder Artikel 6 van het Havenreglement van 
de Jachthaven Breskens B.V. indien u niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, die er kort 
samengevat (naast de eventuele juridische invorderingsacties) op neerkomen dat zolang de factuur 
niet betaald is u geen gebruik kunt maken van de haven (ook niet als passant) en zolang de factuur 
uitstaat geen ligplaats voor de komende jaren kunt reserveren. 
 
Ervan uitgaande dat u noch wij in een dergelijke situatie willen terechtkomen verzoeken we u met 
klem om uw uitstaande factuur voor het liggeld zomerseizoen 2020 zo snel mogelijk volledig te 
voldoen.  
 
Het zijn voor iedereen moeilijke en vervelende tijden en soms lopen de emoties door allerlei 
omstandigheden hoog op. Om te voorkomen dat dit tot ongewenste beslissingen leidt geven we nog 
eenmaal uitstel tot woensdag 22-04-2020 om aan uw verplichting te voldoen en in aanmerking te 
komen voor de korting. 
 
Niet alleen de jachthaven maar ook uw steigergenoten rekenen op u. 
 

Directie Jachthaven Breskens B.V. 


