Afsprakenkader zeegaande cruiseschepen
Zeegaande cruiseschepen die in Nederland aanmeren, voldoen ten minste
aan onderstaande afspraken en protocollen. Bij het opstellen van dit
afsprakenkader waren betrokken:









Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
GGD’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Kennemerland
Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland en
Kennemerland
Havenmeesters Rotterdam en Amsterdam
Cruiseterminals
HAL

Den haag, 23 juli 2021,
Protocollen:
1. COVID-19: EU Guidance for Cruise Ship Operations van European
Maritime Safety Agency (revision 1, may 2021)
(http://www.emsa.europa.eu/newsroom/pressreleases/weblink/21/4404/1.html)
2. Advice for restarting cruise ship operations after lifting restrictive
measures in response to the COVID-19 pandemic (version 2, april
2021) van Healthy Gateways
Als er wordt afgeweken van bovenstaande protocollen, vraagt de terminal
hiervoor akkoord van de veiligheidsregio en/of GGD.

Algemene afspraken:
Indien de algemene afspraken afwijken ten opzichte van de protocollen, zijn de
algemene afspraken leidend.

1. Terminals geven ten minste vier weken voor aankomst van het
betreffende schip in Nederland aan de veiligheidsregio door:
a. Wat de verwachte maximale bezetting van passagiers en
bemanning zal zijn
b. Wat de maximale capaciteit van het schip is
2. Zeegaande cruiseschepen verlenen hun medewerking aan:
a. Controles aan boord op de naleving van de in dit document
opgestelde afspraken en algemeen geldende COVID
maatregelen
b. Aanscherpen van maatregelen wanneer daar aanleiding toe is,
zoals bijvoorbeeld bij toename incidentie in Europa, toename
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incidentie aan boord van zeegaande cruiseschepen of
introductie van een nieuwe variant
3. Op het zeegaande cruiseschip dat Nederland wil bezoeken is een
systematiek geïmplementeerd om bij een casus (besmetting) aan
boord contacten te kunnen identificeren. Het schip moet in staat
zijn om bron- en contactonderzoek actief uit te voeren
4. Schepen houden zich gedurende verblijf in Nederlandse havens en
wateren aan de op dat moment geldende inreismaatregelen en
reisbeperkingen
Afspraken over passagiers en crew
1. Maximale percentage bezetting passagiers in de eerste twaalf
weken na dagtekening van dit document van 70%, daarna opnieuw
overleg;
2. Minimale vaccinatiegraad van alle personen aan boord (crew 1 en
passagiers) van 90% met vaccins die zijn goedgekeurd door de
EMA/WHO2 ;
of
Minimale vaccinatiegraad van alle personen aan boord (crew en
passagiers) aan boord van 70% met vaccins die zijn goedgekeurd
door de EMA/WHO met in achtneming van het volgende
testregime3 :
 Ongevaccineerde personen worden elke 48 uur getest
 Gevaccineerde personen worden tweemaal per week getest.
Wanneer niet voor aan boord gaan getest dan tenminste op
dag 1 en dag 4. Wanneer wel voor aan boord gaan getest dan
dag 3, en bij langere cruise ook op dag 6/7.
3. Passagiers en crewleden4 die niet gevaccineerd zijn en geen
herstelbewijs hebben, tonen, in lijn met de inreismaatregelen voor
Nederland, een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud of een
negatieve antigeentest van maximaal 48 uur oud voor het aan
boord gaan;
4. Passagiers en crewleden5 die niet gevaccineerd zijn en geen
herstelbewijs hebben, worden drie dagen na aan boord gaan onder
supervisie getest met een PCR of antigeentest, ook worden zij na
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Met in achtneming van geldende wet en regelgeving in relatie tot hun arbeidsrechtelijke positie
en arbeidsomstandigheden aan boord van schepen.
2
De vaccins die op dit moment zijn goedgekeurd door de EMA/WHO en door Nederland zijn erkend
zijn: Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Astra Zeneca EU, Janssen,
Moderna, Sinopharm, Sinovac, Het vaccinatiebewijs is geldig vanaf twee weken na volledige
vaccinatie. Voor eisen aan vaccinatiebewijzen zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus -covid-19/reizen-en-vakantie/inreizendoorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/eisen-vaccinatiebewijs-buiten-de-eu
3 Voor alle testen geldt: professioneel afgenomen en geanalyseerde PC R - of antigeentest.
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tussentijds bezoek aan wal, om de drie dagen onder supervisie
getest met een PCR of antigeentest;
5. Het cruiseschip heeft capaciteit om quarantaine en isolatie aan
boord plaats te laten vinden;
6. De GGD geeft advies ten aanzien van quarantaine / isolatie aan
boord / aan wal bij uitbraak van COVID 19.
7. Als met de autoriteiten besloten wordt dat quarantaine en isolatie
aan wal moet plaatsvinden is de rederij primair verantwoordelijk
voor locatie en medisch toezicht aan wal.
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