Artikel 1.03. Verplichtingen van de bemanning en van andere personen die zich
aan boord bevinden
1. Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen die hem door de
schipper binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid worden gegeven.
Hij moet ook zonder diens aanwijzing medewerken aan de naleving van de bepalingen
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 een schip bepaalt, is eveneens verantwoordelijk
voor de naleving van dit reglement.
Artikel 1.04. Voorzorgsmaatregelen
De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle
voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de
omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, 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,
dan wel aan oevers of aan
werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de
oevers daarvan bevinden;
c. de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.
Artikel 1.05. Afwijking van het reglement
De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart,
voorzover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich
bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 1.08
(niet overgenomen).
Artikel 1.09. Sturen van een schip
1. Een schip mag niet varen, indien het sturen niet wordt verricht door een daartoe
bekwaam persoon. Voor deze persoon geldt:
a. een minimum leeftijd van 18 jaar voor het sturen van een snelle motorboot;
b. een minimum leeftijd van 16 jaar:
1°. voor het sturen van een groot schip,
2°. voor het sturen van een klein motorschip niet zijnde een snelle
motorboot en niet zijnde een klein open motorschip met een lengte van
minder dan 7 m waarvan de hoogst bereikbare snelheid ten opzichte
van het water niet meer is dan 13 km per uur, en
3°. voor het sturen van een zeilschip met een lengte van 7 m of meer;
c. een minimum leeftijd van 12 jaar voor het sturen van een klein open motorschip
met een lengte van minder dan 7 m waarvan de hoogst bereikbare snelheid ten
opzichte van het water niet meer is dan 13 km per uur.
2. Op ieder snel schip moet tijdens de vaart het roer worden bediend door een persoon
die houder is van het vereiste vaarbevoegdheidsbewijs alsmede van het radarpatent.
Bij een snel schip moet tijdens het snel varen een tweede persoon die eveneens

houder is van het vereiste vaarbevoegdheidsbewijs en van het radarpatent zich in de
stuurhut bevinden.
3. Een schip mag niet varen indien degene die het sturen verricht niet in staat is alle in de
stuurhut binnenkomende of van daar uitgaande inlichtingen en aanwijzingen te
vernemen en te geven. In het bijzonder dient hij naar alle zijden een voldoende vrij
direct of indirect uitzicht te hebben en in de gelegenheid te zijn geluidsseinen te horen.
Indien geen vrij uitzicht mogelijk is kan dit worden gecompenseerd door een optisch
hulpmiddel, waarmede over een voldoende ruim gezichtsveld een helder en
onvertekend beeld wordt verkregen, dan wel door een uitkijk. Indien bijzondere
omstandigheden dit vorderen, dient een uitkijk of luisterpost die hem inlicht aanwezig
te zijn.

