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Wettenbank

Rijnvaartpolitiereglement 1995
Geldend van 01-12-2018 t/m heden
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1.01. Betekenis van enige uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 een binnenschip met inbegrip van een klein schip en een veerpont, zomede een
drijvend werktuig en een zeeschip;

a. schip:

 een schip dat gebruik maakt van zijn eigen mechanische middelen tot
voortbeweging, met uitzondering van een schip waarvan de motor slechts wordt gebruikt
voor het zich verplaatsen over een kleine afstand (bijvoorbeeld in havens of op laad- en
losplaatsen) of ter verbetering van zijn bestuurbaarheid wanneer het wordt gesleept of
geduwd;

b. motorschip:

 een sleep, een duwstel of een gekoppeld samenstel;c. samenstel:

 een samenstel van één of meer schepen, drijvende inrichtingen of drijvende
voorwerpen, dat door één of meer motorschepen wordt gesleept; deze laatsten maken
deel uit van het samenstel;

d. sleep:

 een hecht samenstel van schepen, waarvan er ten minste één is geplaatst vóór
het motorschip, dat dient voor het voortbewegen van het samenstel, dan wel vóór de
beide motorschepen, die dienen voor het voortbewegen van het samenstel, en die
worden aangeduid als "duwboot" of "duwboten". Hieronder wordt ook verstaan een
duwstel dat is samengesteld uit een duwend en een geduwd schip waarvan de
koppelingen een beheerst knikken mogelijk maken;

e. duwstel:

 een schip dat is gebouwd of in het bijzonder geschikt is om te worden geduwd;f. duwbak:

 een duwbak die is gebouwd om aan boord van een zeeschip te kunnen
worden vervoerd en om de binnenwateren te bevaren;

g. zeeschipbak:

 een samenstel van langszijde van elkaar vastgemaakte schepen,
waarvan er geen is geplaatst vóór het motorschip dat dient voor het voortbewegen van
het samenstel;

h. gekoppeld samenstel:

https://www.overheid.nl/
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 een drijvend bouwsel, met mechanische werktuigen, dat is bestemd om
op vaarwegen of in havens te worden gebruikt, zoals een baggermolen, een elevator, een
bok, een kraan;

i. drijvend werktuig:

 een drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel niet
wordt verplaatst, zoals een badinrichting, een dok, een steiger, een botenhuis;

j. drijvende inrichting:

 een vlot, alsmede een ander voorwerp of samenstel van voorwerpen,
dat geschikt is gemaakt om te varen en dat geen schip of drijvende inrichting is;

k. drijvend voorwerp:

 een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt
overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont wordt aangemerkt;

l. veerpont:

: een schip waarvan de maximale lengte van de romp, zonder het roer en de
boegspriet, minder is dan 20 m met uitzondering van:

m. Klein schip

een schip dat andere dan kleine schepen mag slepen, mag duwen of langszijde
vastgemaakt mag medevoeren;

–

een schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren;–

een veerpont;–

een duwbak;–

 een schip dat uitsluitend onder zeil vaart. Een schip dat onder zeil vaart en
tegelijkertijd zijn mechanische middelen tot voortbeweging gebruikt is een motorschip;

n. zeilschip:

 een schip, een drijvend
voorwerp of een drijvende inrichting dat direct of indirect hetzij ten anker, hetzij aan de
oever gemeerd ligt;

o. stilliggend schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting:

 een schip, een drijvend voorwerp
of een drijvende inrichting dat noch direct of indirect ten anker of gemeerd ligt noch is
vastgevaren;

p. varend schip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting:

 een schip dat gebruik maakt van radar voor het varen bij slecht
zicht;

q. op radar varend schip:

 de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang;r. des nachts:

 de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang;s. des daags:

 een licht waarvan de kleur voldoet
aan de eisen van tabel 2 van de Europese norm EN 14744 : 2005;

t. wit licht, rood licht, groen licht, geel licht en blauw licht:
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 een licht waarvan de sterkte voldoet aan de
eisen van tabel 1 van de Europese norm EN 14744 : 2005;

u. krachtig licht, helder licht en gewoon licht:

 een periodelicht waarvan het aantal regelmatige
lichtverschijningen als flikkerlicht voldoet aan de eisen van regel 1 en als snel licht aan de
eisen van regel 2 of regel 3 van tabel 3 van de Europese norm EN 14744 : 2005;

v. flikkerlicht, snel flikkerlicht:

 een geluidssein, durende ongeveer 1 seconde;  een geluidssein,
durende ongeveer 4 seconden en waarbij de tijdruimte tussen de opeenvolgende stoten
ongeveer 1 seconde bedraagt;

w. korte stoot: lange stoot:

 een reeks van ten minste 6 stoten, elk durende ongeveer 1/4
seconde en waarbij de tijdruimte tussen de opeenvolgende stoten ongeveer 1/4 seconde
bedraagt;

x. reeks zeer korte stoten:

 de zijden van de vaarweg gezien in de richting van de bron naar
de monding;

y. linker- en rechteroever:

 de richting naar de bronnen van de Rijn, met inbegrip van die
riviergedeelten waar de stroomrichting met het getij verandert;

z. stroomopwaarts:

 het in de bijlage bij het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over binnenwateren opgenomen Reglement (ADN);

aa. ADN:

 een motorschip, met uitzondering van een klein schip, dat met een snelheid
van meer dan 40 km per uur ten opzichte van het water kan varen (bijvoorbeeld een
draagvleugelboot, een luchtkussenvaartuig of een motorschip met meervoudige romp),
terwijl dit in het certificaat van onderzoek is aangetekend;

ab. snel schip:

 een apparaat dat op een schip is ingebouwd en in de zin van de
standaard «Tracing & Tracking in de Binnenvaart» (Besluit 2006-I-21) wordt gebruikt;

ac. Inland AIS-apparaat:

 alle elementen van het schip die vloeibaar aardgas (LNG) of aardgas
kunnen bevatten, zoals motoren, brandstoftanks, buffertanks en bunkerleidingen;

ad. LNG-installatie:

 de zone die in een omtrek van 20 m van de aansluiting voor het bunkeren
ligt;

ae. bunkerzone:

 aardgas dat vloeibaar is gemaakt door afkoeling tot een
temperatuur van – 161 °C;

af. vloeibaar aardgas (LNG):

 een met het schip verbonden tank, waarbij de tankwanden kunnen worden
gevormd ofwel door de scheepsromp zelf ofwel door wanden die onafhankelijk zijn van de
scheepsromp;

ag. vaste tank:
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 krachtens  als 
 opgenomen Europese standaard tot vaststelling van de technische

voorschriften voor binnenschepen. Voor de toepassing van ES-TRIN moet het begrip
«lidstaat» worden opgevat als één van de Rijnoeverstaten of België.

ah. ES-TRIN: artikel 8 van de Binnenvaartwet bijlage 1.1a van de
Binnenvaartregeling

Artikel 1.02. Schipper

Een schip alsmede een drijvend voorwerp moeten zijn gesteld onder het gezag van een
persoon die daartoe de vereiste bekwaamheid bezit. Deze persoon wordt hierna
aangeduid als «schipper». De schipper wordt geacht deze bekwaamheid te hebben,
indien hij houder is van:

1

een Rijnpatent voor het riviergedeelte waarop hij vaart en voor het soort schip dat hij
voert,

a.

een ander bewijs van vaarbekwaamheid, erkend volgens het 
 of

b. Reglement betreffende
het scheepvaartpersoneel op de Rijn

een als gelijkwaardig erkend bewijs volgens het 
,

c. Reglement betreffende het
scheepvaartpersoneel op de Rijn

voor het soort schip dat hij voert. Bij als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen
moet hij bovendien het volgens het 

 vereiste bewijs voor riviergedeelten bezitten.
Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op

de Rijn

Indien overeenkomstig het 
meerdere schippers voor het schip voorgeschreven zijn, moet uitsluitend de schipper die
het gezag over het schip voert, beschikken over het vereiste bewijs van het
desbetreffende riviergedeelte.

Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn

Een samenstel moet eveneens onder het gezag van een schipper zijn gesteld, die de
daartoe vereiste bekwaamheid bezit.

2

De schipper van het motorschip dat hoofdzakelijk voor het voortbewegen zorgt is de
schipper van het samenstel.

Wanneer meer dan één schip hoofdzakelijk voor het voortbewegen dient, moet de
schipper van het samenstel tijdig worden aangewezen.

Indien een duwstel door twee duwboten naast elkaar wordt voortbewogen, is de schipper
van de duwboot aan stuurboord de schipper van het samenstel.

Schepen van een duwstel, met uitzondering van de duwboot, behoeven geen schipper te
hebben, maar zij zijn gesteld onder het gezag van de schipper van de duwboot. Wanneer

3

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023009&artikel=8&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025958&bijlage=1.1&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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zich in een gekoppeld samenstel een duwbak bevindt, kan de schipper van dit samenstel
tegelijkertijd de functie van schipper van de duwbak vervullen.

Tijdens de vaart moet de schipper aan boord zijn; de schipper van een drijvend werktuig
moet tevens aan boord zijn wanneer het werktuig in bedrijf is.

4

De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement, onverminderd de
verantwoordelijkheid van derden.

5

De schipper van een samenstel is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement,
voor zover de bepalingen daarvan op samenstellen van toepassing zijn.

De schipper van een schip dat gesleept wordt moet de bevelen van de schipper van de
sleep opvolgen. Hij moet evenwel, ook wanneer zulke bevelen niet worden gegeven, alle
maatregelen nemen die voor het op juiste wijze voeren van zijn schip door de
omstandigheden worden geboden. Dezelfde voorschriften gelden voor de schipper van
een schip van een gekoppeld samenstel, voor zover hij geen schipper van het samenstel
is.

Indien voor een stilliggend schip of drijvend voorwerp een persoon op grond van 
 met de bewaking of het toezicht is belast, treedt deze persoon op als schipper.

6 artikel
7.08

De schipper mag in zijn functioneren niet worden belemmerd door oververmoeidheid of
de gevolgen van het gebruik van alcohol, van medicijnen of van drugs, dan wel door
enige andere oorzaak.

7

Indien hij een alcoholconcentratie in het bloed heeft van 0,5 promille of meer, dan wel hij
een hoeveelheid alcohol in zijn lichaam heeft die een zodanige alcoholconcentratie in het
bloed dan wel een daarmee overeenkomende alcoholconcentratie in de uitgeademde
lucht oplevert, is het de schipper verboden het schip te voeren.

Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord

Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen, die hem door
de schipper van het schip binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid worden
gegeven. Hij moet medewerken aan de naleving van dit reglement.

1

Ieder ander die zich aan boord van een schip bevindt moet de aanwijzingen opvolgen, die
hem door de schipper in het belang van de veiligheid van de scheepvaart of van de
goede orde aan boord worden gegeven.

2

Een lid van de bemanning en ieder ander persoon die zich aan boord bevindt en die
tijdelijk zelfstandig de koers en de snelheid van het schip bepaalt, is eveneens
verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

3
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De dienstdoende leden van de minimumbemanning in de zin van het Reglement
betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn, en andere personen aan boord die
tijdelijk zelfstandig de koers en de snelheid van het schip bepalen, mogen in hun
functioneren niet worden belemmerd door oververmoeidheid of de gevolgen van het
gebruik van alcohol, medicijnen of drugs, dan wel door enige andere oorzaak.

4

Indien zij een alcoholconcentratie in het bloed hebben van 0,5 promille of meer, dan wel
een hoeveelheid alcohol in het lichaam hebben die een dienovereenkomstige
alcoholconcentratie in het bloed dan wel een daarmee overeenkomende
alcoholconcentratie in uitgeademde lucht oplevert, is het deze personen verboden de
koers en de snelheid van het schip te bepalen.

Artikel 1.04. Algemene plicht tot waakzaamheid

De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle
voorzorgsmaatregelen nemen die door de algemene plicht tot waakzaamheid en door goede
zeemanschap worden gevorderd, teneinde met name te voorkomen dat:

het leven van personen in gevaar wordt gebracht;a.

schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, aan oevers
of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers
daarvan bevinden;

b.

hinder voor de scheepvaart ontstaat;c.

het milieu in ernstige mate kan worden beïnvloed.d.

Artikel 1.05. Gedrag onder bijzondere omstandigheden

De schipper moet bij dreigend gevaar alle maatregelen nemen die de omstandigheden vorderen,
zelfs indien deze ertoe zouden nopen af te wijken van dit reglement.

Artikel 1.06. Gebruik van de vaarweg

Onverminderd de , , , ,  en  moeten de lengte, de
breedte, de hoogte boven water, de diepgang en de snelheid van een schip of een samenstel
verenigbaar zijn met de karakteristiek en de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

artikelen 8.08 9.02, tiende lid 10.01 10.02 11.01 11.02

Artikel 1.07. Eisen met betrekking tot de belading, het uitzicht en het ten hoogste toegelaten
aantal passagiers

Een schip mag niet zodanig zijn beladen dat het inzinkt tot over het vlak door de
onderkant der inzinkingsmerken.

1
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Het vrije uitzicht mag door de lading of de trim van het schip niet meer worden beperkt
dan tot 350 meter vóór de boeg.

2

Indien tijdens de vaart het directe uitzicht naar achteren wordt beperkt, mag dit worden
gecompenseerd door een optisch hulpmiddel, waarmede over een voldoende ruim
gezichtsveld een helder en onvertekend beeld wordt verkregen.

Indien bij het doorvaren van een brug of een sluis als gevolg van de lading geen
voldoende direct uitzicht naar voren mogelijk is, mag dit tijdens de doorvaart worden
gecompenseerd door een periscoop met vlakke spiegels of een radarapparaat dan wel
door het opstellen van een uitkijk die constant in hoor- en spreekcontact met de stuurhut
staat.

In afwijking van de eerste volzin van het tweede lid mag het vrije uitzicht bij het
gelijktijdige gebruik van radar en camera-installaties tot 500 meter vóór de boeg worden
beperkt, indien:

3

door bedoelde hulpmiddelen het uitzicht van 350 meter tot 500 meter vóór de boeg
wordt gewaarborgd,

a.

aan de eisen van , wordt voldaan,b. artikel 6.32, eerste lid

de radarantennes en de camera’s aan de boeg van het schip zijn geïnstalleerd,c.

deze hulpmiddelen overeenkomstig artikel 7.02 van ES-TRIN als geschikt zijn erkend.d.

De wijze van de belading mag de stabiliteit van het schip en de hechtheid van de romp
niet in gevaar brengen.

4

De stabiliteit van schepen die containers vervoeren moet te allen tijde zijn gewaarborgd.
De schipper moet aantonen dat vóór het begin van het laden en het lossen alsmede vóór
vertrek een stabiliteitscontrole is uitgevoerd.

5

De stabiliteitscontrole kan handmatig of met behulp van een beladingscomputer worden
verricht. Het resultaat van de stabiliteitscontrole en het actuele stuwplan moeten aan
boord worden bewaard en te allen tijde geraadpleegd kunnen worden.

De schepen moeten bovendien de stabiliteitsbescheiden overeenkomstig artikel 27.01
van ES-TRIN aan boord bewaren.

Een stabiliteitscontrole is niet vereist bij schepen die containers vervoeren, indien het
schip in de breedte:

ten hoogste drie rijen containers kan laden en vanaf de laadruimbodem in slechts één
laag containers is geladen, of

a.
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vier of meer rijen containers kan laden en uitsluitend met containers in ten hoogste
twee lagen vanaf de laadruimbodem is geladen.

b.

Een schip dat is bestemd voor het vervoer van passagiers mag niet meer passagiers aan
boord hebben dan door de bevoegde autoriteit is toegestaan. Onverminderd de eerste
volzin mogen zich aan boord van een snel schip niet meer personen bevinden dan er
zitplaatsen beschikbaar zijn.

6

Artikel 1.08. Bouw, uitrusting en bemanning van een schip

Een schip moet zodanig zijn gebouwd en uitgerust, dat de veiligheid van de opvarenden
en die van de scheepvaart zijn verzekerd en dat aan dit reglement kan worden voldaan.

1

Ieder schip moet een bemanning hebben, voldoende in aantal en geschiktheid om de
veiligheid van de opvarenden en die van de scheepvaart te verzekeren.

2

Aan deze voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan wanneer het schip krachtens het
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn van een certificaat of van een volgens dit
reglement als gelijkwaardig erkend certificaat is voorzien, en de bouw en de uitrusting
overeenstemmen met de in dat certificaat vermelde gegevens en wanneer de bemanning
en de bedrijfsuitoefening in overeenstemming zijn met de voorschriften van het
Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn.

3

Onverminderd het derde lid, moeten de in onderdeel 44 van het certificaat van onderzoek
vermelde individuele reddingsmiddelen voor passagiers geschikt zijn, qua aantal en
verdeling per type overeenkomen met het aantal aan boord zijnde volwassenen en
kinderen en aan boord beschikbaar zijn, waarbij voor kinderen met een lichaamsgewicht
tot en met 30 kg of maximaal 6 jaar oud uitsluitend harde zwemvesten als bedoeld in
artikel 13.08, tweede lid, van ES-TRIN zijn toegestaan.

4

Artikel 1.09. Bediening van het roer

Tijdens de vaart moet het roer worden bediend door ten minste één daartoe bekwaam
persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

1

De voorwaarde aangaande de leeftijd geldt niet voor kleine schepen zonder motor.2

Teneinde te verzekeren dat het schip op de juiste wijze wordt gevoerd moet de
roerganger in staat zijn alle in de stuurhut binnenkomende of van daar uitgaande
inlichtingen en aanwijzingen te vernemen en te geven. In het bijzonder moet hij in de
gelegenheid zijn geluidsseinen te horen en moet hij naar alle zijden een voldoende vrij
uitzicht hebben.

3
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Indien bijzondere omstandigheden dit vorderen, moet een uitkijk of luisterpost die de
roerganger inlicht aanwezig zijn.

4

Op ieder snel schip moet tijdens de vaart het roer worden bediend door een persoon die
houder is van een Rijnpatent of een vaarbevoegdheidsbewijs dat volgens het Reglement
betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn als gelijkwaardig erkend of toegelaten is
en vereist is voor het te bevaren riviergedeelte, alsmede een radargetuigschrift dat is
afgegeven of als gelijkwaardig erkend volgens het Reglement betreffende het
scheepvaartpersoneel op de Rijn.

5

Een tweede persoon die eveneens houder is van de twee bovengenoemde bewijzen,
moet zich in de stuurhut bevinden, behalve tijdens het aanleggen en afvaren, in de
sluizen of in de voorhavens van de sluizen.

Artikel 1.10. Scheepsbescheiden en andere documenten aan boord

Aan boord van een schip moeten de volgende bescheiden en andere documenten, voor
zover deze door de daartoe gestelde bijzondere bepalingen voorgeschreven worden,
aanwezig zijn:

1

het certificaat van onderzoek voor het schip of het document dat hiervoor in de plaats
treedt, of een krachtens het  als gelijkwaardig
erkend certificaat;

a.
Reglement onderzoek schepen op de Rijn

een Rijnpatent of een volgens het 
 als gelijkwaardig erkend of toegelaten vaarbevoegdheidsbewijs voor het te

bevaren riviergedeelte, en voor de overige leden van de bemanning het naar behoren
bijgehouden dienstboekje of een volgens dit reglement afgegeven groot patent of als
gelijkwaardig erkend vaarbevoegdheidsbewijs; bij de als gelijkwaardig erkende
vaarbevoegdheidsbewijzen moet de schipper bovendien voor bepaalde riviergedeelten
het volgens het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn vereiste
bewijs voor riviergedeelten bezitten;

b. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op
de Rijn

het naar behoren bijgehouden vaartijdenboek met inbegrip van de verklaring
overeenkomstig 

 of een kopie van de bladzijde met de aantekeningen van de vaar- en
rusttijden uit het vaartijdenboek van het schip waarop de laatste reis van het
bemanningslid heeft plaatsgevonden;

c.
bijlage A4 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel

op de Rijn

de verklaring inzake de afgifte van het vaartijdenboek;d.

de verklaring inzake het behoren tot de Rijnvaart;e.

de meetbrief van het schip;f.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007858&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&bijlage=A4&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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de verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van de tachograaf, alsmede de
voorgeschreven registratiebladen van de tachograaf;

g.

een radargetuigschrift dat is afgegeven of als gelijkwaardig erkend volgens het
; dit document hoeft niet

aan boord te zijn, indien de patentkaart de vermelding «radar» bevat of een ander
volgens dit reglement toegelaten vaarbevoegdheidsbewijs de overeenkomstige
vermelding bevat. Indien de Centrale Commissie voor de Rijnvaart het
vaarbevoegdheidsbewijs en het radargetuigschrift van een staat als gelijkwaardig heeft
erkend, is het radargetuigschrift niet vereist, wanneer het vaarbevoegdheidsbewijs een
overeenkomstige vermelding bevat;

h.
Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

de volgens artikel 7.06, eerste lid, van ES-TRIN vereiste verklaring betreffende de
inbouw en het functioneren van de radarinstallatie en de bochtaanwijzer;

i.

het marifoon bedieningscertificaat, bedoeld in de bijlage 5 van de Regionale regeling
betreffende de marifoondienst in de binnenvaart;

k.

de vergunning of vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte of het
registratiebewijs voor het gebruik van de frequentieruimte;

l.

het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart, algemeen deel en regionaal deel
Rijn/Moezel;

m.

het behoorlijk bijgehouden olie-afgifteboekje;n.

de bescheiden betreffende de stoomketels en andere onder druk staande vaten;o.

de verklaring betreffende de installaties voor vloeibaar gemaakte gassen;p.

de bescheiden betreffende elektrische installaties;q.

de keuringsbewijzen betreffende draagbare blustoestellen en vast ingebouwde
brandblusinstallaties;

r.

het keuringsbewijs betreffende de kranen;s.

de bescheiden vereist door het ADN, nrs. 8.1.2.1, 8.1.2.2 en 8.1.2.3;t.

bij containervervoer de door de Commissie van Deskundigen gekeurde
stabiliteitsgegevens van het schip, met inbegrip van het stuwplan of de ladinglijst voor
de onderhavige beladingstoestand en het resultaat van de stabiliteitsberekening voor
de onderhavige, of een vergelijkbare vorige, dan wel een standaard beladingstoestand.
De toegepaste berekeningsmethode moet daarbij opgegeven worden;

u.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&g=2020-03-23&z=2020-03-23


3/23/2020 wetten.nl - Regeling - Rijnvaartpolitiereglement 1995 - BWBR0006923

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006923/2018-12-01/0/DeelI/Hoofdstuk1/afdrukken 11/16

de verklaring betreffende de duur en de geografische begrenzing van de
bouwwerkzaamheden, waar een schip bestemd voor bouwwerkzaamheden mag
worden gebruikt;

v.

op het riviergedeelte tussen Basel en Mannheim voor schepen met een lengte van
meer dan 110 m het bewijs bedoeld in artikel 28.04, tweede lid, onderdeel c, van ES-
TRIN;

w.

de overeenkomstig 
 vereiste kopieën van het certificaat van typegoedkeuring en van het proces-

verbaal van de motorkenmerken van iedere motor;

x. artikel 8a.02, derde lid, van het Reglement onderzoek schepen op
de Rijn

de verklaring voor de volgens artikel 13.02, derde lid, onderdeel a, van ES-TRIN
voorgeschreven stalen trossen;

y.

de verklaring betreffende de inbouw en het functioneren van het Inland AIS-apparaat;z.

de verklaringen die volgens het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op
de Rijn voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen zijn
voorgeschreven;

aa.

de bunkerverklaring als bedoeld in Bijlage 2, Deel A, artikel 3.04, eerste lid, van het
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
(CDNI), met inbegrip van de kwitanties van de vergoedingstransacties van het SPE-
CDNI over een periode van ten minste twaalf maanden. Indien de laatste afname van
gasolie meer dan twaalf maanden geleden heeft plaatsgevonden, dient ten minste de
laatste bunkerverklaring aan boord aanwezig te zijn;

ab.

de bij , voorgeschreven losverklaring;ac. artikel 15.08, tweede lid

voor schepen die het kenteken voeren, bedoeld in , de gedetailleerde
gebruiksaanwijzing zoals voorgeschreven in bijlage 8, onder 1.4.9, van ES-TRIN en de
veiligheidsrol zoals voorgeschreven in artikel 30.03,eerste lid, van ES-TRIN;

ad. artikel 2.06

voor schepen die het kenteken voeren, bedoeld in , de verklaringen van de
schipper en van de bemanningsleden die betrokken zijn bij de bunkerprocedure zoals
voorgeschreven in 

.

ae. artikel 2.06

artikel 4a.02 van het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn

De aanwezigheid van de in het eerste lid, onderdelen a, e en f, bedoelde bescheiden is
evenwel niet vereist aan boord van duwbakken waarop een metalen plaat is aangebracht
met een opschrift overeenkomstig het volgende model:

2

UNIEK EUROPEES SCHEEPSIDENTIFICATIENUMMER:.......... – R

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007858&artikel=8a.02&g=2020-03-23&z=2020-03-23
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&artikel=4a.02&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK

NUMMER:.................–

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN:.....................–

GELDIG TOT:........................–

waarbij uit een hoofdletter R, aangebracht achter het uniek Europees
scheepsidentificatienummer, blijkt dat er een verklaring inzake het behoren tot de
Rijnvaart is afgegeven.

Indien de duwbak over een officieel scheepsnummer beschikt, moet dat begrip en het
officiële scheepsnummer op de metalen plaat worden aangebracht.

De gevraagde gegevens moeten, in goed leesbare letters met een hoogte van ten minste
6 mm, ingehakt of ingeslagen zijn.

De metalen plaat moet een hoogte van ten minste 60 mm en een lengte van ten minste
120 mm hebben. Zij moet op het achterschip aan stuurboordzijde op een goed zichtbare
plaats zijn bevestigd.

De overeenstemming tussen de gegevens op de plaat, met uitzondering van de letter R,
met die in het certificaat van onderzoek van de duwbak moet worden bevestigd door een
Commissie van Deskundigen door middel van het aanbrengen op de plaat van een
stempel.

De in het eerste lid, onderdelen a, e en f, genoemde bescheiden moeten worden bewaard
door de eigenaar van de duwbak.

De aanwezigheid van de in het eerste lid, onderdeel x, bedoelde bescheiden is evenwel
niet vereist, wanneer op de metalen plaat tevens het nummer van de typegoedkeuring,
bedoeld in 

 wordt vermeld.
Bijlage J, deel I, onderdeel 1.1.3, van het Reglement onderzoek schepen op

de Rijn

Op schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden, bedoeld in artikel 1.01, lid 1.24, van
ES-TRIN, waar een stuurhut of een woning ontbreekt, is de aanwezigheid van de in het
eerste lid, onder ,  en , bedoelde bescheiden niet vereist. Deze bescheiden moeten
echter in ieder geval steeds in de nabijheid van de bouwwerkzaamheden voor handen
zijn. Op schepen bestemd voor bouwwerkzaamheden moet een door de bevoegde
autoriteit afgegeven verklaring betreffende de duur en de geografische begrenzing van de
bouwwerkzaamheden, waar het schip mag worden gebruikt, aanwezig zijn.

3

a e f

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007858&bijlage=J&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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De bescheiden en andere documenten als bedoeld in het eerste lid moeten op verzoek
van de ambtenaren van de bevoegde autoriteit worden overhandigd.

4

Artikel 1.11. Rijnvaartpolitiereglement 1995 aan boord

Aan boord van een schip, met uitzondering van een klein schip en een duwbak, moet een
bijgewerkt exemplaar van dit reglement, met inbegrip van de op grond van ,
uitgevaardigde voorschriften, aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op
ieder moment geraadpleegd kan worden, is eveneens toegestaan.

artikel 1.22, derde lid

Artikel 1.12. Gevaren verbonden aan het zich aan boord bevinden van voorwerpen; verlies
van voorwerpen; hindernissen

Een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting mag geen voorwerpen
hebben uitsteken die zouden kunnen leiden tot één van de in artikel 1.04 bedoelde
ongewenste omstandigheden.

1

Indien de ankers zijn gelicht, mogen zij niet onder de bodem of kiel van het schip
uitsteken.

2

De schipper van een schip of een drijvend voorwerp dat een voorwerp verliest waardoor
een belemmering van of een gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan, moet daarvan
onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit en daarbij zo
nauwkeurig mogelijk de plaats aangeven waar het voorwerp is verloren. Zo mogelijk moet
hij bovendien deze plaats met een kenteken aanduiden.

3

De schipper van een schip dat een hindernis in de vaarweg aantreft, moet daarvan
onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit en daarbij zo
nauwkeurig mogelijk de plaats aangeven waar de hindernis is aangetroffen.

4

Artikel 1.13. Bescherming van verkeerstekens

Een schip mag verkeerstekens (boeien, drijvers, bakens, waarschuwingsvlotten met
verkeerstekens, enz.) niet gebruiken om daaraan te meren of daaraan te verhalen, niet
beschadigen en niet ongeschikt voor hun bestemming maken.

1

Indien een schip of een drijvend voorwerp een verkeersteken heeft verplaatst of een
inrichting heeft beschadigd, die deel uitmaakt van het stelsel van verkeerstekens van de
vaarweg, moet de schipper daarvan onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde
bevoegde autoriteit.

2

In het algemeen genomen heeft de schipper de verplichting het in het ongerede of
beschadigd zijn van verkeerstekens (het niet functioneren van een licht, de verplaatsing
van een boei, de vernieling van een verkeersteken) onverwijld ter kennis van de
dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit te brengen.

3
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Artikel 1.14. Beschadiging van kunstwerken

Indien een schip of een drijvend voorwerp een kunstwerk (sluis, brug, krib, enz.) heeft beschadigd,
moet de schipper daarvan onverwijld kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit.

Artikel 1.15. Verbod tot het te water doen geraken van voorwerpen of vloeistoffen

Het is verboden vaste voorwerpen of vloeistoffen die hinder of gevaar voor de
scheepvaart of voor andere gebruikers van de vaarweg kunnen veroorzaken te water te
doen geraken.

1

Indien zodanige voorwerpen of vloeistoffen te water geraken of dreigen te geraken, moet
de schipper onverwijld daarvan kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit
en daarbij zo nauwkeurig mogelijk de aard van deze voorwerpen of vloeistoffen en de
plaats waar zij te water zijn geraakt of dreigen te geraken aangeven.

2

Artikel 1.16. Redding en bijstand

Bij een ongeval dat de opvarenden van een schip in gevaar brengt moet de schipper alle
hem ten dienste staande middelen tot hun redding aanwenden.

1

De schipper van een schip dat zich in de nabijheid bevindt van een schip of drijvend
voorwerp dat door een ongeval is getroffen, waarbij personen gevaar lopen of waardoor
het vaarwater dreigt te worden versperd, is verplicht, voor zover dit met de veiligheid van
zijn schip is te verenigen, onverwijld bijstand te verlenen.

2

Artikel 1.17. Vastgevaren of gezonken schepen; aangifte van ongevallen

De schipper van een schip of een drijvend voorwerp dat is vastgevaren of gezonken moet
zo spoedig mogelijk daarvan kennis geven aan de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit. De
schipper of een ander lid der bemanning moet aan boord of in de nabijheid van de plaats
van het ongeval blijven zolang de bevoegde autoriteit hem niet heeft toegestaan zich te
verwijderen.

1

Tenzij dit klaarblijkelijk niet nodig is, moet de schipper, onverminderd , zo
spoedig mogelijk naderende schepen of drijvende voorwerpen laten waarschuwen op
daarvoor geschikte plaatsen en op zodanige afstand van de plaats van het ongeval, dat
deze schepen of drijvende voorwerpen tijdig de nodige maatregelen kunnen nemen.

2 artikel 3.25

Indien op de wachtplaats van een sluis of in een sluis een ongeval is geschied moet de
schipper onmiddellijk de dienstdoende sluismeester daarvan in kennis stellen.

3

Artikel 1.18. Verplichting tot vrijmaking van het vaarwater

Indien een schip of een drijvend voorwerp dat is vastgevaren of gezonken, dan wel een
door een schip of een drijvend voorwerp verloren voorwerp, het vaarwater geheel of

1
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gedeeltelijk verspert of dreigt te versperren, moet de schipper de nodige maatregelen
nemen om het vaarwater zo spoedig mogelijk vrij te maken.

Een overeenkomstige verplichting geldt voor de schipper wiens schip of drijvend
voorwerp dreigt te zinken of onmanoeuvreerbaar wordt.

2

De verplichting schepen of drijvende voorwerpen die zijn vastgevaren of gezonken, dan
wel voorwerpen die zijn verloren, uit de rivier te verwijderen wordt geregeld door de
nationale wetgeving.

3

De bevoegde autoriteit kan onmiddellijk tot opruiming overgaan, wanneer hij van oordeel
is, dat dit niet kan worden uitgesteld.

4

Artikel 1.19. Verkeersaanwijzingen

Een schipper is verplicht aan een verkeersaanwijzing gevolg te geven die hem door de ambtenaren
van de bevoegde autoriteit ter verzekering van de veiligheid en de goede orde van de scheepvaart
wordt gegeven. Dit geldt ook in geval van een grensoverschrijdende achtervolging.

Artikel 1.20. Toezicht

De schipper moet de ambtenaren van de bevoegde autoriteit de nodige medewerking verlenen, in
het bijzonder het onmiddellijk aan boord komen van hen vergemakkelijken, teneinde hen in staat te
stellen zich er van te vergewissen dat de bepalingen van dit reglement worden nageleefd.

Artikel 1.21. Bijzondere transporten; amfibievoertuigen

Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:1

van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan de  en 
;

a. artikelen 1.06 1.08, eerste
lid

van een drijvende inrichting;b.

van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of
gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.

c.

Een dergelijk transport is slechts toegestaan met een bijzondere vergunning die is
afgegeven door de bevoegde autoriteit van het gedeelte van de vaarweg waarop zal
worden gevaren. Deze autoriteit zal voor ieder bijzonder transport de voorwaarden
vaststellen waaraan dit transport moet voldoen. Voor ieder bijzonder transport moet een
schipper worden aangewezen, waarbij met  rekening dient te worden
gehouden.

artikel 1.02

Een amfibievoertuig wordt voor de toepassing van dit reglement beschouwd als een klein
schip.

2
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Artikel 1.22. Voorschriften van tijdelijke aard

De schipper moet de voorschriften van tijdelijke aard naleven die in bijzondere gevallen
met het oog op de veiligheid en de goede orde van de scheepvaart door de bevoegde
autoriteit worden vastgesteld en die door middel van een bekendmaking zijn afgekondigd.

1

Deze voorschriften kunnen met name verband houden met werken die in de vaarweg
worden uitgevoerd, met militaire oefeningen, met openbare evenementen in de zin van

 of met de gesteldheid van de vaarweg. Krachtens deze voorschriften kan op
bepaalde gedeelten, waar bijzondere voorzorgsmaatregelen worden vereist en die door
tonnen, bakens of andere tekens of door het opstellen van waarschuwingsposten zijn
aangeduid, het varen des nachts of het varen met schepen met te grote diepgang worden
verboden.

2

artikel 1.23

Het eerste lid betreft eveneens de voorschriften die kunnen worden vastgesteld, wanneer
het nodig blijkt maatregelen van orde voor de scheepvaart te nemen in afwachting van
een wijziging van dit reglement of bij wijze van proef. Deze voorschriften hebben een
geldigheidsduur van ten hoogste drie jaren. Zij treden in alle Oeverstaten op hetzelfde
tijdstip in werking en worden onder dezelfde voorwaarden buiten werking gesteld.

3

Artikel 1.23. Toestemming voor evenementen

Voor het houden van sportevenementen, festiviteiten te water en andere evenementen, die de
veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in gevaar kunnen brengen, is
toestemming van de bevoegde autoriteit vereist.

Artikel 1.24. Toepasselijkheid in havens en op laad- en losplaatsen

Dit reglement is eveneens van toepassing op wateroppervlakten die deel uit maken van havens en
van laad- en losplaatsen, onverminderd de bijzondere voorschriften voor de scheepvaart die voor
deze havens en laad- en losplaatsen zijn vastgesteld in verband met de plaatselijke
omstandigheden en de eisen van het laden en het lossen.

Artikel 1.25. Voorschriften, toestemmingen en vergunningen

Voorschriften, toestemmingen en vergunningen kunnen door de bevoegde autoriteiten van
voorwaarden en voorbehouden worden voorzien.


