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WAT I S H E T WA A R B O R G F O N D S

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in
1965 ingesteld bij de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
Het Fonds wordt voornamelijk gevoed
met bijdragen van de in Nederland op
het terrein van de w.a.-motorrijtuigenverzekering werkende verzekeringsmaatschappijen.
Het Waarborgfonds Motorverkeer is
gevestigd te Rijswijk.

WA A R O M B E S TA AT H E T
WA A R B O R G F O N D S

Iedere bezitter/houder van een motorrijtuig is volgens de wet VERPLICHT
zijn voertuig tegen de gevolgen van
wettelijke aansprakelijkheid (w.a.) te
verzekeren. Na een verkeersongeval zal
het slachtoffer in de regel de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker kunnen aanspreken voor schadevergoeding.
In deze folder wordt informatie

Het komt voor, dat de schade wordt

verstrekt, die van nut kan zijn,

toegebracht door motorrijtuigen

wanneer u zich tot het

(waaronder bromfietsen), terwijl er

Waarborgfonds wendt met een

geen veroorzaker of verzekeringsmaat-

verzoek om schadevergoeding.

schappij is, die voor schadevergoeding
kan worden aangesproken. Soms kan
het Waarborgfonds Motorverkeer dan
uitkomst bieden!
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WA N N E E R N A A R H E T WA A R B O R G F O N D S

Iedere benadeelde (bijv. voetganger, fietser, eigenaar motorvoertuig) kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in
Nederland schade is ontstaan, in het verkeer veroorzaakt door:
a

een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;

b

een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;

c

een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het
voertuig gestolen was;
(Schade aan uw gestolen motorrijtuig wordt niet vergoed)

d

een motorrijtuig, verzekerd bij een verzekeraar, die in staat
van onvermogen verkeert (failliete verzekeraar);

e

een motorrijtuigbestuurder, die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met
wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

WAT I S V E R E I S T

•

Er moet vaststaan dat niet uzelf, maar een tegenpartij

•

De schade moet zijn veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig

aansprakelijk is voor de schade.

of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen.
Onder een motorrijtuig wordt onder meer verstaan; een
(personen- of vracht)auto, een tractor, een motorfiets, een
bromfiets. Dat betekent dan ook dat schade, veroorzaakt
door personen als uiting van vandalisme (bekrassen, vernieling)
of met enig oogmerk van diefstal (inslaan van ruiten, forceren
van sloten enz.) niet wordt vergoed, evenmin als door dieren
veroorzaakte schade.
•

De schade moet zijn ontstaan onder een van de hiervoor bij
a t/m e genoemde omstandigheden.

•

U moet - indien de schadeveroorzaker onbekend is - alle
mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen.

Denk aan tijdige aangifte bij de politie!
Doe bij omwonenden navraag of zij iets
hebben waargenomen!
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Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een
aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief
voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om
schadevergoeding.

•

Voor materiële schade geldt een eigen risico van EUR 136,-.

•

Voor letselschade geldt geen eigen risico.

WELK BEWIJS

In beginsel - en dit geldt zeker voor schaden aan motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen - is bewijs door middel van

ooggetuigen vereist.
De alleenstaande verklaring van de benadeelde - zonder bijkomend
bewijs - is onvoldoende. Of aan een rapport of proces-verbaal
van de politie bewijs kan worden ontleend, is afhankelijk van de
vraag wat de politie uit eigen waarneming omtrent de feitelijke
ongevalstoedracht kan verklaren.
B E W I J S ‘ PA R K E E R S C H A D E ’

In geval van schade aan een geparkeerd voertuig kunnen tot het
bewijs bijdragen: Verklaringen van personen, die gezien hebben
dat uw motorrijtuig onbeschadigd werd geparkeerd en daarna op
dezelfde plaats met schade werd aangetroffen, zonder dat er

tussentijds mee is gereden. Ook hier geldt dat een enkele verklaring van een belanghebbende onvoldoende is.
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Voorts kunnen getuigen of de politie wellicht bevestigen gezien te
hebben, dat naast of onder uw geparkeerde auto afgereden
delen, glas, modder uit een spatbord, en dergelijke, op het wegdek zijn aangetroffen.
Daarnaast kunnen omwonenden eventueel bevestigen het geluid
van een botsing te hebben gehoord en een motorrijtuig te hebben
zien wegrijden.
Getuigen moeten uiteraard zo nodig bereid zijn hun verklaringen onder ede te bevestigen.

BETROKKENHEID BEWIJZEN

Een voetganger, fietser of de eigenaar van een geparkeerd voertuig, behoeft slechts de betrokkenheid van een motorrijtuig bij het
ontstaan van de schade te bewijzen en niet de schuld van de
bestuurder van dit motorrijtuig.
Naast het bewijs door ooggetuigen is het soms mogelijk enig
bewijs te ontlenen aan constateringen door de politie op de
plaats van het ongeval.
De plaats waar het slachtoffer wordt aangetroffen, in onderlinge
samenhang met de aard en ernst van het letsel, kunnen eveneens
aanwijzingen geven.
BEWIJSMINIMA

U heeft nu kennis kunnen nemen van de belangrijkste aanwijzingen voor het verzamelen van bewijs. Samenvattend komt het er
op neer, dat voor schade aan een motorrijtuig dat aan het verkeer
deelneemt altijd meer bewijs nodig is dan voor schade toegebracht aan een voetganger, fietser of een geparkeerd voertuig.
Maar ook voor laatstgenoemde categorieën
gelden bewijsminima.
In de praktijk wordt iedere zaak op z’n eigen
waarde beoordeeld.
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WAT N U T E D O E N

Neem deze folder nog eens rustig door en overweeg of u over voldoende
bewijs en documentatie (eventuele rekeningen, schadebegrotingen e.d.)
beschikt. Volg de aanwijzingen bij het verzoek om schadevergoeding op
en zend het volledig ingevulde en ondertekende “verzoek om schadevergoeding” samen met een (foto)kopie van het Europees Schadeformulier
naar het Waarborgfonds. U krijgt vervolgens een spoedige reaktie en zonodig een nadere uiteenzetting over de verdere gang van zaken.
In het algemeen geldt een verjaringstermijn van drie jaar te rekenen vanaf
de ongevalsdatum jegens het Waarborgfonds. Daarom is het voor u van
belang dat u op tijd contact met ons opneemt.
Er wordt naar gestreefd een ongecompliceerd en goed gedocumenteerd verzoek om schadevergoeding binnen twee maanden na indiening af te handelen.
De mogelijkheid bestaat echter dat vertraging optreedt, welke buiten de
invloedssfeer van het Waarborgfonds ligt. Soms doet dat zich voor bij het
opvragen van noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld het politierapport.
Wij maken u er op attent dat voor verwerking van gegevens het Reglement Persoonsregistratie van het Waarborgfonds van toepassing is.
BENT U HET NIET EENS MET DE BESLISSING

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het Waarborgfonds
dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Schadeverzekering,
postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
HEEFT U KLACHTEN

Bij klachten over de wijze waarop het Waarborgfonds uw claim heeft afgehandeld, of - in het algemeen - waarop het Waarborgfonds u tegemoet is getreden,
dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Waarborgfonds
Motorverkeer, postbus 3003, 2280 MG Rijswijk, of desgewenst de
Ombudsman Schadeverzekering, postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
HOE TE BEREIKEN

Per telefoon: 070-3408200, bij voorkeur tussen 09.00 en 16.00 uur.
Per brief: Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk.
Persoonlijk: Na een vooraf gemaakte afspraak.
Het adres is: Waarborgfonds Motorverkeer, Verrijn Stuartlaan 14, Rijswijk.

Openbaar vervoer: buslijn 33 van de HTM, tramlijn 17 van de
HTM en buslijn 48, 50 en 51 van Connexxion.
Auto: afslag Rijswijk/Den Haag Zuid, vervolgens afslag “Plaspoelpolder”.

