
 

Q en A protocollen  
12 mei 

Wat is de status van de protocollen?  
“De veiligheidsregio en/of gemeenten maken hierover concrete afspraken met deze sectoren. Ook dienen de 

sectoren de algemene hygiënemaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalve meter maatregel, in acht te 

nemen, te implementeren en te handhaven.  We hebben deze sectoren gevraagd protocollen op te stellen, die 

gaan over veilig werken en samenleven en werkwijzen bevatten gericht op afstand houden, hygiëne en 

bescherming. Protocollen hebben zelf geen juridische status, maar zijn een uitwerking voor de werkvloer. De 

sector stelt zelf een protocol op voor de eigen werksituatie. Het toezicht op naleving van het protocol ligt 

binnen de sector. Een bedrijf of instelling moet zelf zijn medewerkers en bezoekers informeren over het 

protocol.” 

bron:  kamerbrief van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge 

Waarom duurt het zolang voordat we weten of de protocollen goedgekeurd worden?  
Het is allemaal wat onduidelijk, daar zijn we ons zeer van bewust. Een reden hiervoor is dat het oorspronkelijk 

de bedoeling was dat alle protocollen centraal beoordeeld zouden worden. Pas sinds een paar dagen is 

besloten dat niet het ministerie maar naar alle waarschijnlijkheid de veiligheidsregio’s de protocollen moeten 

beoordelen.  

Hoe moet ik het protocol aan mijn schip aanpassen en waar moet ik dat indienen? 
Waarschijnlijk wordt alleen het basis protocol beoordeeld.  Welke ruimte er voor elk individueel schip is om het 

protocol aan te passen is nog onduidelijk. Eind van deze week weten we hopelijk meer over de exacte 

procedure.  

Kunnen de protocollen aangepast worden als er nieuwe inzichten zijn? 
Ja, dat kan. De protocollen zijn niet in beton gegoten, aanpassingen zijn noodzakelijk.  

Als ik voldoe aan de protocollen dan kan ik per 1 juni weer varen, maar ik kan nog geen definitieve 

afspraken maken met klanten. Hoe zit dat?  
Je kunt pas definitieve afspraken maken met een klant als de protocollen goedgekeurd zijn én de havens weer 

toegankelijk zijn. Onze protocollen zijn op dit moment nog niet goedgekeurd en de meeste havens zijn nog 

bezig om een havenprotocol op te stellen. 

 

Waarom staat er dan toch dat er vanaf 1 juni weer gevaren kan worden?  
Omdat deze datum in ieder geval op papier mogelijkheden biedt. Voor 1 juni is het in ieder geval niet mogelijk 

om te varen.  

 

Waarom mag er maar 1 persoon in een hut?  
Op de meeste schepen is de afstand tussen de bedden geen 1,5 meter.  In een enkel geval is de afstand tussen 

de bedden weliswaar 1,5 meter, maar is het niet mogelijk te voldoen aan de 1,5 meter afstand bij het  in- en 

uitstappen van het bed.  

Geldt 1 persoon per hut ook bij gezinnen? 

Nee, een huishouden geldt als 1 persoon 

 



Mag ik wel met jeugdgroepen varen?  

Op dit moment is er voor jeugdgroepen alleen de uitzondering gemaakt wat betreft sport- en 
schoolactiviteiten. We hebben het specifiek nagevraagd bij het ministerie, schoolreisjes vallen (nog) niet onder 
de uitzonderingsregel.  

Kunnen we mondkapjes gebruiken in een situatie waarin het een keer te krap zou kunnen worden? 
Het gebruik van mondkapjes is geen alternatief voor afstand houden. Het is voorlopig alleen in Openbaar 
Vervoer verplicht, niet als alternatief, maar omdat 1,5 meter afstand niet realistisch is. Openbaar Vervoer 
wordt gezien als essentieel onderdeel van de samenleving, een vaartocht niet.  

Kunnen we niet iets doen met tests?  
Testen is op dit moment nog niet op grote schaal mogelijk en nog niet toegestaan door de Nederlandse 
overheid. Zodra dat wel kan kunnen we de protocollen aanpassen.  

 

 


