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Uitvoeringsregeling in het kader van COVID 19 

 

art. 12.1 Reserveringsregeling Passagiersvaart  
  

Havenbedrijf Amsterdam N.V.  
 

 

1. Landelijke Corona maatregelen en Noodverordening 
Rederijen, schepen, bemanning en passagiers dienen zich te houden aan de Corona 

maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid, 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-

antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal 

 

De volgende artikelen uit de Noodverordening zijn van toepassing op 

Passagiersvaartuigen: 

 

Artikel 2.1. 

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde 
een woning of een daarbij behoren erf, te organiseren, te laten organiseren, te laten 

plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:  

a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden 
gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;  

b. hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;  
c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar 

kunnen houden;  

d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de 
dichtstbijzijnde persoon; en  

e. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik 

maken.  

 

Artikel 2.1.2 

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden een samenkomst in een gebouw, 

voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, te organiseren, te laten organiseren, te laten 

plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren en, indien de 

samenkomst uit meer dan 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte bestaat, 

zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering.  

 

Artikel 2.1.4 

Onverminderd het bepaalde in het eerste en derde lid is het verboden een samenkomst op 

een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of een buitenterras op een 

evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten 

ontstaan zonder de aanwezigen te placeren. 

 

Artikel 2.8. 

Overig personenvervoer  

1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde 

openbaar vervoer, verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.  

2. De aanbieder van overig bedrijfsmatig personenvervoer, niet zijnde de aanbieder van 
openbaar vervoer of veerdiensten, verifieert voorafgaand aan het vervoer de gezondheid van 

de reiziger en werkt uitsluitend op basis van reservering. 
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2. Aanvullend kader cruiseschepen 
Voor cruiseschepen geldt het volgende aanvullende kader, zoals is vastgesteld door GGD 
Amsterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Kennemerland in samenwerking met het RIVM. 

 
3. Protocollen 

Het is de verantwoordelijkheid van de rederij om ervoor te zorgen dat op het schip aan de 

voorwaarden wordt voldaan. 

Havenbedrijf  Amsterdam eist van rederijen dat zij zich minimaal houden aan de richtlijnen 

die gegeven zijn in de volgende branche protocollen: 

 

3.1. Riviercruise 
Riviercruise schepen dienen de richtlijnen zoals voorgeschreven in het IG 

Rivercruise/EBU protocol Guideline for a Minimum Standard for the Resumption of 

River Cruises in Europe under COVID-19 te implementeren en te volgen. 

https://www.igrivercruise.com/pdf /Concept-River-Cruise-Minimum-Standard-Covid-

19_10_EN2.pdf  

 

 

4. Maatregelen op de kade 
De rederij is eraan gehouden dat de passagiers en bemanning zich op de kade en steigers 
houden aan de geldende maatregelen en ervoor zorg dragen dat er geen wachtrijen op de kade 
ontstaan. 

Ingeval de steiger door meerdere schepen wordt gebruikt, zal het aan boord en van boord gaan 
onderling moeten worden afgestemd, zodat er niet teveel mensen ineens op de steiger lopen en 
de afstand van 1,5 m kan worden gegarandeerd.  

 

 
5. Reserveren en annuleren 

Zolang de Noodverordening van kracht is gelden specif ieke regels voor het reserveren en 

annuleren.  

Reserveringen voor de volgende kalendermaand kunnen tot en met de 15e dag van de 

lopende kalendermaand kosteloos worden geannuleerd. Reserveringen voor de volgende 

kalendermaand die na de 15e dag van de lopende kalendermaand nog in aanvraag staan 

zullen in rekening worden gebracht, tenzij deze wordt geannuleerd door Havenbedrijf  

Amsterdam.  
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