Toelichtingsnota betreffende de regels waaronder pleziervaart,
brandingsporten en watersporten toegelaten zijn
Algemene bemerking
De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, duurzaam onderhouden nauw
contact, dragen van een mondmasker, groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden.
Bijkomende of bijzondere maatregelen kunnen opgelegd worden op regionaal of lokaal niveau.
Regels betreffende social distancing
Iedereen neemt de nodige maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het
bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Er kan afgeweken worden van deze regel door een protocol (sport, sportkampen, jeugdsector, evenementen…).
De regels van social distancing zijn in ieder geval niet van toepassing:
- op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
- op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
- op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact;
- tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.
Geldigheid
Deze regels zijn geldig vanaf 29 maart 2021 tot en met 25 april 2021. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe
beslissingen in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.
Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten onder volgende
voorwaarden (bovenop de regels betreffende social distancing en de algemene bemerking):
(1)tussen 5h en 24h (buiten die uren kunnen enkel essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen);
(2)samenscholingen tot en met 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet mee geteld) zijn toegelaten in
open lucht (niet in de kajuit);
(3)ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per
keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen; een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden
nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment;
verder mag één persoon tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en kortstondig betreden (met
mondmasker vanaf de leeftijd van 13 jaar) (deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam
onderhouden nauw contact);
(4)activiteiten in georganiseerd verband met 1 of meerdere groepen van maximaal 10 personen tot en met 18
jaar (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of
toezichter () (zonder overnachting; enkel buitenactiviteiten, voor kinderen tot en met 12 jaar in de mate van het
mogelijke buitenactiviteiten; zonder publiek, behalve voor niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer
vergezeld mag worden door maximaal 1 lid van hetzelfde huishouden) (jeugdkampen vallen niet onder de reikwijdte
van dit protocol, gelieve het protocol van de jeugdsector te raadplegen);
(5)professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder
publiek;
(6)er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties
hieromtrent opgesteld;
(7) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het
nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ;
Informatie over de bijkomende of bijzondere maatregelen opgelegd door de gewesten moeten geraadpleegd worden
(info Vlaanderen, Wallonië, Brussel,).

Vaartochten met schipper (inclusief vaarlessen aan boord)
Vaartochten met schipper (inclusief vaarlessen aan boord) zijn toegelaten mits het respecteren van de regels opgesomd in
deze nota en het respecteren van het protocol ‘vaartochten met schipper’.

Verhuur en verkoop
De toelating voor ‘verhuur en verkoop van vaartuigen’ wordt bepaald door de FOD Economie en is onderhevig aan de
algemene voorwaarden gesteld door de FOD Economie.
Buitenland
(1) Om te weten of u naar een bestemming in het buitenland kan vertrekken, en/of onder welke voorwaarden u
kan terugkeren, dient u de reisadviezen te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
(2) raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer
informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid.
Passagiersvaart en riviercruises
(1) Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) op de binnenwateren vallen buiten de reikwijdte
van deze nota. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië).

