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ALGEMEENE INSTRUCTIE VOOR DE
BAKENMEESTERS IN DIENST BIJ DEN
RIJKSWATERSTAAT,
vastgesteld bij beschikking van den Directeur-Generaal
van den Rijkswaterstaat van 31 Januari 1936, n”. 361,
Directie van den Waterstaat.

Artikel i.
Deze instructie geldt voor de bakenmeesters, bedoeld in art. 2
van bet Koninklijk besluit van 5 Juni 1915 {Staatsblad n®. 234)
tot vaststelling van een reglement voor den bakendienst op
eenige openbare wateren.
Artikel 2.
Deze instructie verstaat onder:
hoofdingenieur-directeur: den hoofdingenieur-directeur, staande
aan bet hoofd van de directie, onder wiens bevelen de bakenmeester dienst doet;
ingenieur: den hoofdingenieur of den ingenieur, staande aan
bet hoofd van bet arrondissement, den hoofdingenieur of inge¬
nieur, belast met de leiding van een Rijkswaterstaatswerk of
toegevoegd aan een hoofdingenieur-directeur of hoofdingenieur
onder wiens bevelen de bakenmeester dienst doet;
onmiddellijke chef: den waterbouwkundige, technisch-hoofdambtenaar, tecnnisch-ambtenaar, havenmeester of opzichter, tot
wiens dienst de rivier of het riviervak behoort, waarin de bakenmeestersdienstkring is gelegen en volgens art. 4 (i) van het
Dienstreglement R. W. en Z. W. 1931 is aangewezen.
Artikel 3.
De bakenmeesters staan onder de bevelen van den hoofd¬
ingenieur-directeur en den ingenieur en voorts onder die van
hun onmiddellijken chef.
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Artikel 4.
1. De bakenmeesters mogen op eigen gezag ten laste van
het Rijk geen leveringen bevelen, bestellingen docn, werkzaambeden doen uitvoeren, noch uitgaven, uit welken hoofde 00k,
doen, zonder verkregen opdracht.
2. Eene uitzondering hierop maken die gevallen, waarin zij
tot lijfsbehoud, ter voorkoming van ernstige ongevallen of wel
uit hoofde van de verantwoordelijkheid voor hunne vaartuigen
zijn genoopt maatregelen te nemen tot het voorkomen van
verlies, ernstige schade of averij, dan wel in het belang van de
scheepvaart. Van zoodanige maatregelen geven zij zoo spoedig
mogelijk kennis aan hun onmiddellijken chef.
Artikel 5.
1. De arbeidstijd voor de bakenmeesters wordt door den
ingenieur geregeld.
2. Gedurende perioden van zeer laag water en in andere
buitengewone omstandigheden en verder steeds wanneer het
politietoezicht dit vereischt, moeten de bakenmeesters 00k des
nachts en op Zondag dienst doen. Dit geschiedt in den regel op
last van den ingenieur; de bakenmeesters zijn echter eveneens
gehouden om, 00k zonder lastgeving van den ingenieur, buiten
de gewone diensttijden dienst te doen, zoo dit naar het oordeel
van hun onmiddellijken chef of naar eigen oordeel gevorderd
wordt, zooals bijv. het geval kan zijn na het zinken van een
vaartuig, indien daardoor belemmering van- of gevaar voor de
scheepvaart ontstaat en bewaking of het geven van bijzondere
aanwijzingen aan de scheepvaart noodig of raadzaam is.
Artikel 6.
De bakenmeesters mogen zich, behalve om redenen van
dienstbelang, niet zonder verlof buiten hun dienstkring begeven,
of zich van hun standplaats verwijderen, tenzij zeer dringende
en zeer buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk doen
zijn, in welk geval zij zooveel mogelijk maatregelen treffen ter
voorziening in den dienst, terwijl voor onverwijlde kennisgeving
aan den onmiddellijken chef wordt zorggedragen.
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Artikel 7.
1. De bakenmeesters zijn verplicht, ieder voor zoover zijne
bevoegdheid strekt, te zorgen voor de handhaving van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen, en andere voorschriften, waarvan de zorg voor de naleving aan hen is of zal
worden opgedragen.
2. In helangrijke, twijfelachtige gevallen vragen de baken¬
meesters bevelen aan hun onmiddellijken chef; wanneer de
gelegenheid hiertoe ontbreekt, handelen zij op eigen verantwoordelijkheid. Zij geven dan van het door hen verrichte zoo
spoedig mogelijk kennis aan hun onmiddellijken chef.
Artikel 8.
1. De bakenmeesters zorgen voortdurend zoo goed mogelijk
op de hoogte te zijn met alles wat voor de goede uitoefening van
hun dienst nuttig kan zijn. In het bijzonder houden zij zich
steeds op de hoogte van den toestand van de rivier in hun
dienstkring. De richting en de plaats van het vaarwater wijzen
zij aan door bolbaken en voor zooveel noodig 00k door bakentonnen of andere kenteekenen.
2. De bebakening van het vaarwater moet geschieden volgens
het bestaande stelsel of door op last van den ingenieur in te
voeren andere kenteekenen, zoodanig, dat het vaarwater steeds
nauwkeurig is aangeduid, zoodat omtrent den te volgen vaarweg
hij de belanghehenden geen onzekerheid bestaat.
3. De bakenmeesters zorgen vender voor de aanduiding van
vooruitspringende gedeelten der oevers, van de koppen der kribben, van strekdammen, onder water aanwezige en andere niet
in het oog loopende, zij het 00k boven water uitstekende voorwerpen, welke voor de scheepvaart gevaar kunnen opleveren,
randen van ondiepten, e. d.
4. Indien veranderingen in het vaarwater dit noodig maken
of indien bakens, tonnen, bleezen, e. d. verloren dan wel van
de goede plaats en uit den juisten stand zijn geraakt, verrichten
de bakenmeesters zoo spoedig mogelijk datgene, wat vereischt
wordt om de bebakening weder in orde te brengen.
5. De bakenmeesters zijn verplicht om den hoofdingenieurdirecteur, den ingenieur of hun onmiddellijken chef bij inspectiereizen in hun dienstkring te vergezellen, indien dezen dit vorderen.
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6. De bakenmeesters verleenen hulp bij peilingen, stroomdrijvingen en andere metingen, zoomede bij de plaatsing van
peilraai- en andere palen, een en ander voor zoover de ingenieur
of de onmiddellijke chef bun daartoe opdracht verstrekt.
Artikel 9.
Wanneer schepen, vlotten, baggermaterieel of andere voorwerpen aan den grond zitten of gezonken zijn, zoodanig dat zij
gevaar of hinder voor de scheepvaart kunnen opleveren en de
opvarenden dan wel eigenaars of beheerders ervan niet onmiddellijk de bij de politiereglementen en bet binnenaanvaringsreglement voorgeschreven veiligheidsmaatregelen tot aanduiding
van de plaats, enz. nemen, moeten de bakenmeesters zelf
zoo spoedig mogelijk voor die aanduiding zorgen.
Artikel 10.
1. Zoodra de vaart op een rivier of riviertak zoodanig
door ijsgang beperkt is, dat de bebakening en (of) betonning,
00k in verband met den waterstand, zonder groot gevaar voor
de scheepvaart verwijderd kunnen worden, nemen de baken¬
meesters zooveel mogelijk de tonnen en, indien noodig, 00k de
krib- en bolbaken weg.
2. Zcjodra bet ijs voldoende is verdwenen en de scheepvaart
kan worden hervat, moeten de betonning en bebakening, nadat
de noodige peilingen zijn verricht, weder in goeden toestand aangebracht of hersteld worden.
3. Van werkzaamheden, als onder i en 2 bedoeld, geeft
de bakenmeester onmiddellijk kennis aan den ingenieur, aan
zijn onmiddellijken chef en aan de bakenmeesters van de aangrenzende dienstkringen.
Artikel 11.
Van alle overtredingen van de in art. 9 bedoelde wetten,
besluiten, reglementen en andere voorschriften en van alle
schade, aan de rivierwerken en bet varend- en ander materieel
van den bakendienst toegebracht, maken de bakenmeesters
proces-verbaal op. Zij doen bun processen-verbaal en verdere
berichten of aangiften terzake van strafbare feiten met de in
beslag genomen voorwerpen onverwijld toekomen aan den
Commissaris van Politie of, in gemeenten waar geen Commis-
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saris van Politic is, aan den Burgemeester, tenzij de Officier van
Justitie of de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij bet
Kantongerecht in bijzondere gevallen gelast, dat een en ander
hem rechtstreeks zal worden toegezonden. Afschrift van deze
processen-verbaal zenden zij aan hun onmiddellijken chef, aan
wien ook de processen-verhaal wegens schadevaring behooren
te worden toegezonden.
Artikel 12.
De bakenmeesters zijn verplicht van alle belangrijke voorvallen
in hun dienstkring, zooals van het aan den grond geraken of
zinken van schepen, vlotten, bagger- en ander materieel, zoomede
van na het uitbrengen van hun laatste maandrapport min of
meer plotseling ontstane verondiepingen of verdiepingen en
verleggingen van de vaargeul en van schade aan de Rijksrivierwerken, zoodra mogelijk, telegrafisch of telefonisch, bericht
te geven aan den ingenieur en aan hun onmiddellijken chef,
en, zoo daartoe aanleiding is, ook aan de bakenmeesters in de
aangrenzende dienstkringen. Zij moeten, in geval schade aan de
werken door andere dan natuurlijke oorzaken is ontstaan, de
oorzaken daarvan opsporen en trachten verklaringen van ooggetuigen bij te brengen.
Artikel 13.
De bakenmeesters zenden periodiek aan hun onmiddellijken
chef een rapport volgens verstrekt model, houdende opgaaf van
veranderingen in de richting van het vaarwater, van het gebruikte hakenmaterieel, van de verplaatsingen daarvan, van verloren gegaan materieel, van den diepgang waarmede hij den
laagsten waterstand de ondiepste plaatsen konden worden bevaren, van belemmeringen (of) oponthoud door de scheepvaart
ondervonden, van overtredingen en van alle verdere vermeldenswaardige omstandigheden betreffende de rivier en de scheep¬
vaart binnen hun dienstkring.
Artikel 14.
I.
Zoolang zich ijs op de rivieren vertoont, zenden de
bakenmeesters dagelijks aan den hoofdingenieur-directeur, den
ingenieur, aan hun onmiddellijken chef en aan andere hun tot
dit doel door den ingenieur of hun onmiddellijken chef mede
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te deelen adressen, volgens daaromtrent te geven bijzondere
voorschriften, een bericht omtrent de ijsbeweging o£ de ijsbezetting in bun dienstkring of in bet riviervak, dat de ingenieur of
de onmiddellijke chef bun voor de waarneming van bet ijs heeft
aangewezen, een en ander tenzij en voor zoover op grond van
andere voorschriften en instructien, de waarnemingen betreffende
bet ijs en (of) de verzending der ijsberichten onder bepaalde
omstandigheden door anderen geschiedt en in verband hiermede
de ingenieur of bun onmiddellijke chef hen er van verwittigt,
dat zij van de hiervoor genoemde werkzaamheden geheel of ten
deele ontheven zijn.
2. Eveneens zenden zij bij hoog opperwater, wanneer bun
onmiddellijke cbef bun dit beeft opgedragen, dagelijks aan dien
chef bericht van den waterstand aan de Rijkspeilschalen, met
vermelding van den was of den val in de laatste 24 uren, van
den toestand van de veren en van bet inloopen van de buitenpolders in bun dienstkring.
Artikel 15.
1. De bakenmeesters verrichten bet noodige om de vaartuigen en bet bakenmaterieel, voor de uitoefening van bun
dienst beschikbaar, met alles wat daartoe beboort, geheel naar
den eisch in werkvaardigen en bruikbaren, zindelijken en netten
staat te houden, waartoe mede beboort bet desgevorderd verrichten
van verf-, teer- en poetswerk. Zij zijn verplicht de vaartuigen
en bet verdere materieel van den bakendienst met zoodanige
zorg te behandelen en te bedienen, dat schade en onnoodige
slijtage zooveel mogelijk worden voorkomen en verrichten daar¬
toe op de grootere vaartuigen, althans voor zooveel daarop geen
gezagvoerder en (of) dekknecht dienst doet, ook al datgene wat
in den regel door gezagvoerder en dekknecht geschiedt.
2. De bakenmeesters zijn verder verantwoordelijk voor al
bet materieel, den inventaris en verdere voorwerpen, behoorende
tot de vaartuigen en de bebakening, in dezen zin, dat zij er
voor zorgen, dat een en ander, behoudens onvermijdelijke verliezen door ijs, stroom, aanvaring, breuken enz., compleet blijft,
voor zooveel bet niet wegens onbruikbaarheid met machtiging
van den onmiddellijken cbef buiten dienst gesteld en(of) opgeruimd wordt. Zij houden den inventaris van bet materieel, enz.
nauwkeurig bij en doen tijdig aan den onmiddellijken chef voorstellen tot herstelling, vernieuwing of aanvulling daarvan.
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Artikel i6.
De bakenmeesters, die hun dienst met een stoom- of motorvaartuig uitoefenen, houden een scheepsjournaal, waarin zij aanteekening houden van alles wat betrekking heeft op de reizen
van bet vaartuig, van hunne verrichtingen tijdens deze reizen
en van de eenigszins belangrijke feiten, welke tijdens de reizen
worden geconstateerd, tenzij aan boord een gezagvoerder, geen
bakenmeester zijnde, dienst doet.
Artikel 17.
1. De briefwisseling van de bakenmeesters geschiedt, voor
zover niet anders is bepaald, met den onmiddellijken chef.
2. In spoedeischende of belangrijke gevallen zijn zij bevoegd zich rechtstreeks tot den ingenieur te wenden; alsdan
zenden zij echter gelijktijdig of zoodra mogelijk een afschrift
van den brief aan den onmiddellijken chef.
3. Zij zijn verplicht al de aan hen in hunne betrekking
gerichte brieven, minuten of afschriften van hunne brieven en
andere bescheiden en voorwerpen, den dienst betreffende, zorgvuldig te ordenen en te bewaren.
4. Zij geven bij verplaatsing of ontslag bet materieel en de
tot hun dienst behoorende voorwerpen en bescheiden over aan
dengene, die den dienst overneemt of, bij diens afwezigheid,
aan hun onmiddellijken chef.
Art. 18.
Bij bijzondere instructie kan de hoofdingenieur-directeur
andere werkzaamheden dan die, welke uit deze algemeene
instructie voortvloeien, aan de bakenmeesters opdragen.

