
 
Definities 
 
1 Scheepsongeval 
Een voorval te water waarbij onbedoeld schade ontstaat en waarbij minimaal één vaartuig 
betrokken is. Hierbij dient voor de volledigheid 
in aanmerking genomen te worden: 

• Schade kent geen ondergrens 
• Slachtoffers vallen ook onder schade 
• Tijdverlies is ook schade en kent geen ondergrens 
• Vandalisme is geen schade, schade is altijd onbedoeld (vandalisme kan wel een 

oorzaak van een ongeval zijn) 
 
Onder schade als gevolg van een scheepsongeval wordt verstaan: 

• Slachtoffer(s) 
• Scheepsschade aan een of meer betrokken vaartuigen 
• Schade aan infrastructuur 
• Schade aan objecten 
• Milieuschade 
• Volledige stremming van een vaarweg 
• Restschade, zijnde: 

– Tijdverlies 
– Schade aan inboedel/huisraad 
– Overige schade 

 
2 Slachtoffer(s) 
a Dood;   

Er is sprake van een dodelijk slachtoffer(s) indien de bij een ongeval betrokken 
slachtoffer(s), als gevolg van het ongeval, op het moment van registratie is (zijn) overleden. 

 
b Vermist 

Er is sprake van een ongeval met vermisten indien de bij een ongeval betrokken 
slachtoffer(s), als gevolg van het ongeval zijn verdwenen. 

 
c Gewond 

i Zwaar gewonde (ziekenhuisgewonde) 
Slachtoffer dat als gevolg van het nautisch ongeval op het moment van registratie in het 
ziekenhuis opgenomen diende te worden. 
ii Licht gewonde 
Slachtoffer dat als gevolg van het nautisch ongeval op het moment van registratie niet in 
het ziekenhuis diende te worden opgenomen, maar zich wel onder behandeling van een 
EH-afdeling en of medicus diende te stellen. 

iii Overige gewonde 
Slachtoffer dat als gevolg van het nautisch ongeval gewond is geraakt maar op het moment 
van registratie niet in het ziekenhuis behoefde te worden opgenomen en zich niet onder 
behandeling van een EH-afdeling of een medicus diende te stellen. 
 
3 Vaarwegschade 
De kosten (in Euro’s) die gemoeid zijn met het herstel van de schade die is toegebracht aan 
de infrastructuur/object als gevolg van een nautisch ongeval (‘herstelkosten’). 
 
4 Scheepsschade 
De schade aan het schip die is toegebracht als gevolg van een nautisch ongeval. 
 
5 Ladingschade 



De schade (in tonnen (=1000kg) of in aantal(len) container(s)) die is toegebracht als gevolg 
van een nautisch ongeval. 
 
6 Milieuschade 
De schade aangebracht aan het milieu als gevolg van een nautisch ongeval. 
 
7 Stremming 
Het, voor een bepaalde tijdsduur, tot volledige stilstand komen of stagneren van het 
doorgaand verkeer of belemmering van de ‘vrije’ doorgang van het verkeer. 
 
 
 
 
 
 
 


