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

Den Haag, 1 januari 2022,
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 3, september 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 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
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Afspraken over capaciteit, vaccinatiegraad en/of herstelstatus en quarantaine/isolatie
1. Maximale percentage bezetting passagiers is ongelimiteerd, met in achtneming van punt 2;
2. Het cruiseschip heeft capaciteit om quarantaine en isolatie aan boord plaats te laten vinden.
Hierin worden de EU Healthy Gateways guidelines gevolgd wat inhoud dat een aantal kamers
dat voorziet in 5% van de passagierscapaciteit en 5% van de crewcapaciteit moet worden
gereserveerd voor individuele quarantaine en isolatie;
3. Ministens 90% van alle personen van 18 jaar en ouder aan boord (crew1 en passagiers) hebben
een boosterprik ontvangen, hebben recent (<8 weken) een infectie doorgemaakt of na 1
januari 2022 een infectie doorgemaakt (voor personen tussen de 12 en 17 is een volledige
vaccinatie i.p.v. een boosterprik ook voldoende)3.
4. De GGD geeft advies ten aanzien van quarantaine / isolatie aan boord / aan wal bij uitbraak van
COVID 19.
5. Quarantaine en isolatie vindt in principe plaats aan boord van het schip. Als na overleg 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.
Afspraken over opvarenden
1. Passagiers die niet geen een boosterprik hebben ontvangen, niet recent (<8 weken) een
infectie hebben doorgemaakt of na 1 januari 2022 een infectie hebben doorgemaakt , tonen, in
lijn met de inreismaatregelen voor Nederland, een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur
oud of een negatieve antigeentest van maximaal 24 uur oud voor het aan boord gaan;
2. Immune passagiers wordt ook gevraagd een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of
een negatieve antigeentest van maximaal 24 uur oud voor het aan boord gaan te tonen;
3. Alle passagiers, worden drie of vier dagen na aan boord gaan onder supervisie getest4 met een
PCR of antigeentest. Wanneer de cruise 7 of meer nachten betreft worden zij elke vier
dagen te beginnen op dag drie of vier onder supervisie getest met een PCR of
antigeentest;
4. Er geldt een dringend advies dit beleid ook te hanteren voor alle bemanningsleden.

__________________________________________________________________________________
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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 moeten zijn goedgekeurd door de EMA/WHO en door Nederland Het vaccinatiebewijs is geldig vanaf twee
weken na volledige vaccinatie. Eisen aan vaccinatiebewijzen zie: hier
3 Aangetoond met een positieve testuitslag van een NAAT-test, afgenomen in de Europese Unie, de Caribische delen van
het Koninkrijk of een land dat de DCC-equivalentieprocedure heeft doorlopen en waarvoor een Europees
uitvoeringsbesluit is aangenomen, van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud. Voor meer informatie zie: hier
4 Voor alle testen geldt: professioneel afgenomen en geanalyseerde PCR- of antigeentest.
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