
Maak je een auto-ongeval mee? Heftig! We zetten hier op een rijtje wat je moet

doen.

Zijn er gewonden?

Zijn er gewonden die dringend naar het ziekenhuis moeten? Dan bel je best eerst

de hulpdiensten op 112. Zij verwittigen dan ook de politie.

Zijn er alleen lichtgewonden? Dan moet je de politie verwittigen: bel 101.

Ook als er maar 1 iemand gewond is, bijvoorbeeld alleen jijzelf, moet de politie

langskomen.

Zeg dit tegen de hulpdiensten of politie aan de telefoon:

Is er schade en zijn er andere mensen betrokken?

De politie moet niet komen als er:

Je moet dan wel samen met de andere betrokkenen een Europees

aanrijdingsformulier invullen, ondertekenen en elk aan jullie

verzekeringsmaatschappij geven.

De politie moet wel komen als:

Is er schade en zijn er geen andere mensen bij betrokken?

Dan moet de politie altijd langskomen.

Rij je bijvoorbeeld tegen een paaltje of een geparkeerde auto en is er niemand bij?

Dan mag je niet gewoon een papiertje achterlaten. Wettelijk gezien is dat

vluchtmisdrijf.

Ben je alleen getuige?

Dan moet je niks invullen.
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WAT MOET IK DOEN BIJ EEN AUTO-ONGEVAL?

Waar je bent: gemeente, straat en huisnummer, kruispunt, kilometerpaal ...•

Wat er precies gebeurd is: een auto-ongeval met hoeveel personen•

Of er gewonden zijn•

Wie je bent•

Alleen materiële schade is aan jullie eigen voertuig(en)•

Geen gewonden zijn•

Jullie niet akkoord zijn over hoe jullie het Europees aanrijdingsformulier

invullen

•

Er extra overtredingen zijn, bijvoorbeeld als iemand dronken of high is, of

geen verzekering of rijbewijs heeft

•

Er schade is aan 'het openbaar domein', bijvoorbeeld een verlichtingspaal,

vangrail, elektriciteitskast, olie op het wegdek ...

•

tel:112
tel:101
https://www.test-aankoop.be/geld/autoverzekeringen/dossier/aanrijdingsformulier


Je bent wel zoals iedereen verplicht om hulp te bieden aan mensen in nood.

Zie je bijvoorbeeld dat er gewonden zijn? Bied dan eerste hulp aan en bel de

hulpdiensten.
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