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Welkom op de NautiV nieuwsbrief nr. 2 van maart 2020
Beste leden,
We hadden ons het 20-jarig bestaan van onze vereniging wel enigszins anders
voorgesteld dan in de gedwongen Corona-toestand waarin we ons bevinden :
de Belgian Boat Show was nog maar pas achter de rug of de eerste signalen
bereikten ons al uit China dat er iets ernstigs aan de hand was.
Intussen zijn we nog maar een paar weken verder en we zitten zelf volop in
deze sanitaire en economische crisis! We staan paraat om U te ondersteunen
in uw zoektocht naar passende oplossingen. Aarzel niet rechtstreeks uw
vragen te stellen via voorzitter@nautiv.be of 0475/25.53.94.
Voor onze beroepsvereniging stond er heel wat werk op de plank, maar talloze
vergaderingen en projecten worden nu voor onbepaalde tijd noodgedwonen on
hold gezet.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een SAVE THE DATE voor onze volgende
algemene statutaire vergadering, met name op 28 april 2020 in Gent. Maar
gelet op de moeilijke periode waarin we ons nu bevinden, zullen we deze
moeten uitstellen naar een latere datum.
Nochtans gaat het leven voort en hebben we toch interessant nieuws voor u
kunnen sprokkelen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief!
Raadpleeg ook af en toe www.nautiv.be voor actuele informatie;
Intussen wensen we U de nodige moed en volharing toe om deze moeilijke
periode te overbruggen!
Het NautiV-bestuur

Recreatievaart VERBODEN!
Belangrijke berichten van de FOD Mobiliteit
Geachte,
We willen u erop wijzen dat op 12 maart 2020 door de Eerste Minister is
aangekondigd dat België de federale fase van het crisisbeheer is ingegaan en
extra maatregelen zijn opgelegd (geldig vanaf 13 maart 24h tot 3 april 24h).
Dit omvat ook volgende maatregel:

‘alle zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore,
enz.) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar
of privé zijn’.
Deze maatregel geldt ook op de Belgische territoriale wateren.
Aanvullend op bovenstaande berichten, willen we onderlijnen dat elke vorm van
recreatievaart (zowel in groep als individueel) wordt verboden in de Belgische
territoriale wateren van de Noordzee (tot 3 april 24h).

Ter verduidelijking, ook het individueel beoefenen van brandingsporten is
verboden in deze periode.
Hoogachtend,
Bart Wackenier
Adviseur FOD Mobiliteit en Vervoer

Veiligheidsafstanden op zee
Bericht van de SPN Kust
Op 27 februari 2020 werd er een nieuw KB over
veiligheidsafstanden rond energieparken
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De veiligheidsafstand voor energieparken wordt
namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en
alle andere vaste constructies op zee.
Dit betekent dat naast de veiligheidsafstand van
500 meter rond windmolens, er nu ook een
veiligheidsafstand van 75 meter geldt rond
radartorens, masten en meetpalen.
De Scheepvaartpolitie SPN KUST publiceerde
recent een folder waarin deze beslissing wordt
toegelicht.
Lees er meer over op onze website
www.nautiv.be

Bericht van de FOD Economie
Coronavirus - handelszaken die getroffen worden

door de maatregelen
De evolutie van de verspreiding van het coronavirus wordt dagelijks
geëvalueerd. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale
Veiligheidsraad (NVR) op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg
met de ministers-presidenten bijeengekomen. De vergadering van de NVR
werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de
deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessment Group en de Risk
Management Group.
Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social
distancing maatregelen die de verspreiding van de epidemie moeten
tegengaan. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele
grondgebied vanaf vrijdag 13 maart 2020 middernacht tot en met 3 april 2020.
De evolutie van de situatie wordt dagelijks beoordeeld.
Alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, sociale activiteiten, feesten, folklore
enz.), zowel publiek als privé, worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en

of ze openbaar of privé zijn.
Administratieve dienstverlening mag worden voortgezet (huwelijk, officiële
aktes, etc.). Grote samenkomsten in de lokalen moeten wel vermeden worden.
Lees er alles over op de website van de FOD Economie

Coronacrisis: bijkomende maatregelen
om bedrijven te ondersteunen
Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds
meer verspreid. Gezondheid staat boven alles.
Voor veel bedrijven is er een ernstige impact.

Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te
voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse
Regering extra maatregelen.

Crisiswaarborg
Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier
kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor
bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de
bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee
kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75%
gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Hinderpremie mogelijk
Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor
ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de
coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels
kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige
sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen
hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor
ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie
van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze
een vergoeding van 160 euro per dag.
Lees verder op de website van het Agentschap Innoveren &
Ondernemen

Neem deel aan de Vlaams-Nederlandse Handelsdag
op dinsdag 19 mei 2020

Als buurland blijft Nederland aantrekkelijk voor Vlaamse bedrijven om
internationale ervaring op te doen. Maar ook voor meer ervaren bedrijven blijft
het goed zakendoen bij onze noorderburen.
Wil u weten hoe u succesvol zakendoet in Nederland? Wil u leren uit ervaringen
van andere ondernemers? Kom dan naar de vijfde editie van de VlaamsNederlandse Handelsdag, georganiseerd door Flanders Investment & Trade in
samenwerking met Kamer van Koophandel in Nederland, VOKA KvK MechelenKempen, Enterprise Europe Network, stad Turnhout en de Nederlandse
ambassade in België.
Leer er hoe u de Nederlandse markt het best benadert en hoe u uw kansen op
succes verhoogt.
U kan ook afspraken maken met potentiële partners en raad krijgen van experts
op het netwerkplein.
Programma en inschrijvingen

NautiV op de Belgian Boat Show
2020
Ook dit jaar werd er weer een nieuwe formule
doorgevoerd voor deze watersportbeurs : er werd
geopend op woensdag en geëindigd op zondag.
De publieksopkomst was niet zo groot en het
aantal standhouders was ook relatief minder ten
opzichte van vorige edities.
Bovendien kregen we gedurende verschillende
dagen te kampen met uitzonderlijke koude en
natte weersomstandigheden die de mensen ertoe
aanzetten om binnen in huis te blijven en zich de
trip naar Flanders Expo te besparen.
Op vrijdag 7 februari hebben we op onze NautiVstand nochtans opnieuw een netwerkreceptie
georganiseerd en hebben we de 20ste verjaardag
van NautiV met een hapje en een drankje
bezegeld! De afwezigen hadden ongelijk!

Bedrijven in de kijker

Charter d'or:
Zorgeloos varen in Vlaanderen
Bijna nergens ter wereld vind je zo veel variatie op
zo’n beperkte oppervlakte als in Vlaanderen.
Het bruisende stadsleven, de kabbelende rust van het water, het nautisch
erfgoed, natuurgebieden, de middeleeuwse stadskernen, historische
gebouwen, bossen of een dagje strand. En natuurlijk kun je op vele plaatsen
genieten van gastronomie en culinaire hoogstandjes.
Hierbij kun je makkelijk vele steden bezoeken. Denken we maar aan Brugge,
Oostende, Diksmuide, Rijsel, Ieper, Gent, Kortrijk, Veurne, enz. Zo kun je een
mooi stuk langs Vlaamse kunststeden varen, de Leiestreek, Flanders field met
de oorlogsgeschiedenis, alsook Noord Frankrijk verkennen. Op verschillende
plaatsen kun je lekker genieten van de typische Belgische bieren en
chocolade.
Vanuit onze basis te Beernem kun je ook gemakkelijk doorvaren naar Gent,
Antwerpen of richting Nieuwpoort, de Westhoek en zelfs Frankrijk.

Thuishaven:
BWSV Beernem,
Oude vaartstraat 7A,
Beernem
Telefoon:
+32 (0)476 84 95 73
E-mail:
info@charterdor.be
www.charterdor.be

Huysman Yacht Insurance /
Financing
Watersport liefhebbers én
jachtexperts
Huysman Yacht heeft meer dan 30 jaar ervaring in de verzekering en
financiering van boten. We bouwden een ongeëvenaard, wereldwijd netwerk op
in de zeilwereld en zijn zelf ook fervente zeilers. We voelden dat we daar iets
mee moesten doen. Op vraag van onze klanten bieden we daarom voortaan
ook verhuur, verkoop en aankoop van jachten aan.
Door onze passie voor de wind, de zee en watersport begrijpen wij hoe
belangrijk het voor u is om tot rust te komen op het water. Die (gemoeds)rust
kunnen wij u bieden.
Huysman Yacht verzekert uw jacht, stelt een magnifieke Dehler 38 ter
beschikking om te huren en begeleidt u in de verkoop of aankoop van uw
droomboot.
Zakenkantoor Huysman nv (afdeling Yacht)
T. +32 (0)9 376 14 51
E. yacht@huysmanyacht.com
W. www.huysmanyacht.com
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