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WIJZIGING van het geldige
RIJNVAARTPOLITIEREGLEMENT
vanaf 1.1.2022
Wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement
(Besluit 2020-II-22)
Het secretariaat verzoekt de versie (verzameling losse bladzijden) van het Rijnvaartpolitiereglement als
volgt te wijzigen:
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“snel schip”: 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;
“Inland AIS-apparaat”: 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;
“LNG-installatie”: alle elementen van het schip die vloeibaar aardgas (LNG) of aardgas kunnen
bevatten, zoals motoren, brandstoftanks, buffertanks en bunkerleidingen;
“bunkerzone”: de zone die in een omtrek van 20 m van de aansluiting voor het bunkeren ligt;
“vloeibaar aardgas (LNG)”: aardgas dat vloeibaar is gemaakt door afkoeling tot een temperatuur
van - 161 °C.
“vaste tank”: 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;
“ES-TRIN”: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen,
in de editie 2021/14. Voor de toepassing van ES-TRIN moet het begrip "lidstaat" worden opgevat als
een van de Rijnoeverstaten of België.

Artikel 1.02
Schipper
1.

Een schip alsmede een drijvend voorwerp moeten zijn gesteld onder het gezag van een persoon die
de daartoe vereiste bekwaamheid bezit. Deze persoon wordt hierna aangeduid als "schipper". De
schipper wordt geacht deze bekwaamheid te hebben, indien hij houder is van:
- een Rijnpatent voor het riviergedeelte waarop hij vaart en voor het type en de afmetingen van
het schip dat hij voert,
- een ander bewijs van vaarbekwaamheid, erkend volgens het Reglement betreffende het
Scheepvaartpersoneel op de Rijn, of
- een als gelijkwaardig erkend bewijs volgens het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn, voor het type en de afmetingen van het schip dat hij voert.
Naast de als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen moet hij bovendien voor bepaalde
riviergedeelten het volgens het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn
vereiste bewijs voor riviergedeelten bezitten.
5

Indien overeenkomstig het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 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.
2.

Een samenstel moet eveneens onder het gezag van een schipper zijn gesteld, die de daartoe
vereiste bekwaamheid bezit.
De schipper van het motorschip dat hoofdzakelijk voor het voortbewegen zorgt is de schipper van
het samenstel.
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Onderdelen ad t/m af werden definitief aangenomen (Besluit 2018-I-9).
Onderdeel ag werd definitief aangenomen (Besluit 2017-I-11).
Onderdeel ah werd definitief aangenomen (Besluit 2020-II-22).
Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN), editie 2021/1, aangenomen door het Europees
Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) bij Besluit 2020-II-1 van 13 oktober 2020.
Deze zin werd definitief aangenomen (Besluit 2017-II-16).
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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.
3.

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 zich in een gekoppeld samenstel een duwbak bevindt, kan de schipper van dit samenstel
tegelijkertijd de functie van schipper van de duwbak vervullen.

4.

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.

5.

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

6.

Indien voor een stilliggend schip of drijvend voorwerp een persoon op grond van artikel 7.08 met
de bewaking of het toezicht is belast, treedt deze persoon op als schipper.

7.

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