
RICHTLIJNEN PLEZIERVAART 

Ondanks het verbod om te varen of brandingsporten te beoefenen, krijgen wij via de verenigingen heel wat vragen met betrekking 
tot het verblijf aan boord in de jachthavens. 

Ik begrijp dat de huidige weersomstandigheden optimaal zijn om te kuieren in de haven of kleine werkzaamheden aan boord uit te 
voeren. 

Helaas moeten we allemaal beseffen dat de huidige bijzondere omstandigheden dito maatregelen noodzaken. 

Als iedereen nauwgezet deze richtlijnen respecteert, vergroten we met zijn allen de mogelijkheid tot afbouw van deze maatregelen 
en kunnen we hopelijk binnenkort weer genieten van een aangenaam verblijf in de jachthavens. 

De huidige algemene richtlijnen zijn :  

Iedereen moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.  

Uitzonderingen op dit principe?  

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals 
bijvoorbeeld:  

• Woon- werkverkeer;  

• Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, 
bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, etc.);  

• Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van social distancing maatregelen.  

Voor wat betreft buitenactiviteiten, enkel fiets- wandel- en looptochten zijn toegelaten in familiale kring die onder hetzelfde dak 
wonen ; zonder daarbij onnodige verplaatsingen te maken. 

Dit betekent voor de pleziervaart :  

Verplaatsingen in het kader van recreatie zijn verboden.  Pleziervaart is recreatie. 

Sporten is wel toegestaan, dus wandelen tot aan uw vaartuig kan als beweging worden beschouwd op voorwaarde dat de 
social distancing wordt gerespecteerd. 

Het kan niet de bedoeling zijn om aan boord van uw vaartuig te blijven, want in dit geval stopt de sportieve activiteit. 

Voor personen van buiten de gemeente waar de jachthaven is gelegen, blijft het ten alle tijde een onnodige verplaatsing, 
want sporten kan je in de gemeente waar je woont en is een extra verplaatsing naar de desbetreffende jachthaven 
verboden. 

Ik hoop te kunnen rekenen op jullie medewerking en jullie burgerzin om de actuele richtlijnen nauwgezet op te volgen, 
zodat we zo snel mogelijk opnieuw naar een normale toestand kunnen evolueren. 

Alvast bedankt voor jullie begrip en blijf gezond. 

Met vriendelijke groeten 

Peter De Clerck   00 32 477 93 11 03 
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