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VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 6 MEI 
  
Hoe lang blijft de 1,5 meter van kracht?  
De 1,5 meter maatregel blijft van kracht totdat deze afgekondigd wordt. Het lijkt erop dat het nu in 
ieder geval tot 1 september is. In de persconferentie werd geen einddatum genoemd. In alle nu 
voorliggende maatregelen en stappen is 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Rijksoverheid.nl: “Het 
versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft 
altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer 
worden teruggedraaid.” 
 

Als het OV mondkapjes mag gebruiken als alternatief voor de 1,5 meter, waarom mogen wij dat dan 
niet?  

“Het openbaar vervoer blijft alleen voor noodzakelijke reizen. Het gebruik van mondkapjes is geen 
alternatief voor afstand houden, maar omdat voldoende afstand houden op een bepaald moment 
binnen het OV niet meer goed mogelijk is. Op stations, perrons en bij haltes blijft anderhalve meter 
afstand de norm. Maar in de trein, bus, tram en metro is dat niet realistisch. Per 1 juni is de regel dat 
iedereen in het OV een mondkapje draagt.“ Een vaartocht maken met gasten zal niet gezien worden als 
een echt noodzakelijke activiteit. 
 

Doet de BBZ iets met het "flexibel omgaan met de anderhalve meter"?  
Nee. We schikken ons naar de opvattingen van de overheid en we laten zien dat we de maatregelen 
serieus nemen. Een slordige omgang met de regels kan ons meer kwaad dan goed doen. 

 

Mag ik na 1 juni twee gezinnen aan boord nemen?  

Ja, als de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden (tussen de twee gezinnen) en de groep niet 
groter is dan 30 personen.  
 

Mag ik na 11 mei al gaan varen met een gezin?   

De basisregels (1,5 meter afstand, extra hygiëne maatregelen, etc.) blijven van kracht. Wanneer hier 
aan kan worden voldaan, kan er met ondergenoemde protocollen (na afstemming met de 
veiligheidsregio) na 1 juni weer gevaren worden.   

 

Voor terrassen geldt geen beperking tot 30 personen, is die er voor ons dan wel?  
Bij terrassen is inderdaad (tot 1 juli) geen beperking van de groepsgrootte genoemd.  Dit kan niet 
zomaar vertaald worden naar de situatie aan boord.  Voor georganiseerde samenkomsten is namelijk 
wel degelijk een beperking van de groepsgrootte genoemd.   
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Hoe zit het nu met die openbare toiletten? En wat betekent het voor de situatie aan boord?  
Er is onduidelijkheid ontstaan door de opmerking tijdens de persconferentie:  "En per 1 juli mogen dan 
ook de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open."  
In andere branches zoals uitvaartcentra, kappers en musea (per 1 juni) mogen de toiletten gebruikt 
worden zolang er voldaan wordt aan een goedgekeurd schoonmaak-protocol. 

 

Vallen schippers onder de contactberoepen? 
Nee. “De contactberoepen die weer aan de slag mogen zijn: kappers, schoonheidsspecialisten, 
pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten, et cetera. Ook de rijinstructeurs vallen hieronder. 
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op 
straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer.“ 

Protocollen, wie wanneer en wat dan?  
De BBZ heeft contact opgenomen met de 25 veiligheidsregio’s in Nederland voor de goedkeuring van 
de speciaal voor de sector ontwikkelde corona-protocollen. Omdat schepen varen tussen 
verschillende regio’s is het belangrijk dat er onderlinge afstemming komt en dat verrassingen door 
verschillende opvattingen over de protocollen worden uitgesloten.  

Vandaag liet het ministerie van IenW weten dat niet zij, maar de regio’s de goedkeuring voor hun 
rekening gaan nemen. IenW heeft zich positief uitgelaten over de protocollen die opgesteld zijn door 
de BBZ en met die aanbeveling gaan we nu het gesprek met de regio’s aan. Daarbij zullen we 
aandringen op zoveel mogelijk onderlinge afstemming en regie in het belang van de duidelijkheid. 

De aanbeveling is om gebruik te maken van de BBZ protocollen. Ze moeten uiteraard aangepast 
worden aan het schip, maar wijk zo min mogelijk af van het basisprotocol om problemen te 
voorkomen. 

Voortschrijdend inzicht kan uiteraard ook weer leiden tot aanpassing van de protocollen. 

De basisregels (1,5 meter afstand, extra hygiëne maatregelen, etc.) blijven van kracht. Wanneer hier 
aan kan worden voldaan kan er met deze protocollen (na afstemming met de veiligheidsregio) na 1 
juni weer gevaren worden 

 

Kan ik op basis van de conceptprotocollen al afspreken met klanten?  
Nee, geen definitieve afspraken. Wel verkennende gesprekken. Op basis van de uitwisselingen met het 
ministerie verwachten we dat we met de huidige concepten op het goede spoor zitten en de 
aanpassingen niet groot zullen zijn. Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de haven protocollen, deze 
worden nu gemaakt.   

 

Bronnen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
app/documenten/mediateksten/2020/05/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-
en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-
houd-15-meter-afstand 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/de-
persconferentie-van-6-mei-in-eenvoudige-taal 
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