Wat te doen bij een auto-ongeval?
Vul het aanrijdingsformulier goed in! Een handig hulpmiddel hierbij is ‘tips voor
het goed invullen van het aanrijdingsformulier’.
Enkele belangrijke vragen en hun antwoord:
1

Waarom is een correct ingevuld aanrijdingsformulier zo belangrijk?

Iedereen zal het er wel over eens zijn: het allerbelangrijkste na een verkeersongeval
is de correcte en vooral snelle afhandeling van het schadedossier. Als een dossier
snel kan afgehandeld worden, dan is er gewoon een correct en volledig
aanrijdingsformulier nodig. Zonder dit document kan de verzekeringsmaatschappij
geen oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Hierdoor zal het schadedossier lang
aanslepen, en mogelijk niet correct worden afgehandeld omwille van de
onduidelijkheid en interpretaties.
2

Dus een correct ingevuld aanrijdingsformulier leidt tot een snelle
afhandeling?

Correct ! Als u alles correct en volledig hebt ingevuld, kan er direct overgegaan
worden tot aanstellen van expert, en afspraak maken bij een garagist. Dit alles
gebeurd erg snel, in de zogenaamde RDR-regeling.
Welke regels zijn er verbonden voor een RDR-regeling
Voorwaarden :
1. Ongeval in België
2. Aanrijding tussen twee voertuigen
3. De betrokken maatschappijen moeten BEIDE tot de conventie zijn
toegetreden
4. Het moet gaan om verzekeringsplichtige voertuigen (auto = wettelijke
verplichte polis)
5. De verzekerden dienen een aanrijdingsformulier ingevuld te hebben, dat
onweerlegbaar vastlegt wie aansprakelijk is, volgens de daarvoor voorziene
barema’s.
3

Als de Politie ter plaatse is, moet er toch geen aanrijdingsformulier
ingevuld worden, of wel?

Fout ! De politie zal een proces-verbaal opstellen. Dit proces gaat niet naar de
verzekeringsmaatschappij, maar eerst naar het parket. Het duurt vaak enkele
maanden vooraleer zulk proces-verbaal bij de verzekeringsmaatschappij
terechtkomt. De procureur des Konins moet zich immers eerst nog uitspreken over
de zaak. Zolang de maatschappij geen bewijsstuk heeft over de aansprakelijkheid…
wordt er niet uitgekeerd.
Dus vul alsnog uw aanrijdingsformulier in, zodat alles vlot kan verlopen.

4

Ben ik verplicht de politie te roepen?

Als er gewonden zijn ten gevolge van het ongeval, bent u verplicht de politie te
bellen.
Zijn er geen gewonden… dan mag je kiezen.
Weet dat een ongeval zonder gewonden een erg lage prioriteit heeft bij de politie en
dat zij dus dikwijls laat en soms gewoonweg niet komen opdagen, gezien ander
werk voorrang krijgt.
5

Wanneer roep ik best de politie erbij?

Laten we ons gezond verstand gebruiken :
Als het aanrijdingsformulier correct is ingevuld en de aansprakelijkheid vaststaat, is
er geen reden om de politie erbij te roepen.
U kan de politie best inschakelen als :
• Er gewonden zijn
• Tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt
• Tegenpartij weigert een correct ingevuld aanrijdingsformulier te
ondertekenen
• Tegenpartij niet in orde is met zijn verzekering, keuring, …
• Er elementen zijn die u dermate verontrusten dat u argwaan krijgt.

