
Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen aan boord 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Een lid van de dienstdoende minimum bemanning in de zin van het Reglement onderzoek 
schepen op de Rijn, en ieder andere persoon die zich aan boord bevindt, die tijdelijk zelfstandig 
de koers en de snelheid van het schip bepaalt, mogen in hun 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. 
Indien zij een alcoholconcentratie in het bloed hebben van 0,5 promille of meer, dan wel zij een 
hoeveelheid alcohol in het lichaam hebben die een zodanige alcoholconcentratie in het bloed 
oplevert, is het de in de eerste alinea genoemde 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: 
a. het leven van personen in gevaar wordt gebracht; 
b. 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; 
c. hinder voor de scheepvaart ontstaat; 
d. het milieu in ernstige mate kan worden beïnvloed. 
 
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 1.08. Bouw, uitrusting en bemanning van een schip 
1. 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. 
2. Ieder schip moet een bemanning hebben, voldoende in aantal en geschiktheid om de 
veiligheid van de opvarenden en die van de scheepvaart te verzekeren. 
3. Aan deze voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan wanneer krachtens het Reglement 
onderzoek schepen op de Rijn een schip is voorzien van een certificaat, 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 
eerdergenoemd Reglement van onderzoek. 
 
 


