
Een ongeval met stoffelijke schade, wat nu…. 
 

 

Bent u betrokken bij een ongeval met stoffelijke schade...blijf niet bij de pakken zitten 
maar vul samen met de tegenpartij een Europees Aanrijdingsformulier in. Een juist en 
volledig ingevuld formulier kan veel problemen voorkomen en versnelt de schaderegeling.  

U rijdt uit een parking, of u voert een maneuver uit, moet plots uitwijken of kort remmen en er 
volgt een aanrijding. 

Wanneer een Europees Aanrijdingsformulier (EAF) invullen? 

 Zijn er gewonden? Of vermoedt u dat de tegenpartij drugs of alcohol gebruikt heeft? 
Of is er discussie? Bel de politie.  

 Is er enkel stoffelijke schade? Vul een EAF in. U moet slechts 1 aanrijdingsformulier 
invullen. Het aanrijdingsformulier bestaat uit doorschrijfpapier waardoor u automatisch over 
2 exemplaren beschikt, één voor u en één voor de tegenpartij. Wie welk exemplaar houdt, 
speelt geen rol. Beide exemplaren mogen pas gescheiden worden wanneer alle gegevens 
ingevuld zijn, want na het losmaken mag niemand nog iets veranderen aan het document! 
Zoniet wordt het ongeldig. 

 Is er geen ander  voertuig in betrokken, maar bv. een voorwerp  (bv. omheining)? EAF 
invullen 

Hoe zo’n EAF invullen? 

Hierna volgt een volledig stappenplan om een dergelijk formulier correct in te vullen. We raden u 
dan ook aan dit uit te knippen en te bewaren bij uw boorddocumenten. De achterkant van het 
formulier kan ieder voor zich later invullen, thuis of in het verzekeringskantoor. 

Wat te doen indien….? 

De andere bestuurder een buitenlander is? Vul het EAF samen met hem/haar in. Vermits de 
rubrieken dezelfde betekenis hebben in alle landen waar het formulier erkend is, is er voor u geen 
belet om een vaststelling in een vreemde taal in te vullen.  

Enkele bemerkingen 

 Vul de ongeval aangifte onmiddellijk in. 

 Controleer de door de andere partij ingevoerde gegevens:  
o Naam, polisnummer  van de verzekeringsmaatschappij  groene kaart 
o Geldigheidsdatum verzekering  groene kaart 
o identiteitsgegevens  identiteitskaart 
o Merk, model en kenteken auto 

 Bezorg het EAF zo spoedig mogelijk aan de verzekeringsmaatschappij. 

 

 

 

 

 



Uw aanrijdingsformulier stap voor stap invullen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datum en uur  en plaats en straat 2. Gewonden: ja/nee? 
Zelfs bij lichte pijn zet u 
een kruisje bij ‘ja’ 
 3. Materiële 

schade aan… 
hier kruist u ‘ja’ 
aan indien er 
vb. een paaltje 
van de 
gemeente of 
een andere 
eigendom of 
een derde 
voertuig werd 
beschadigd. 

4. Getuigen? Vermeld steeds de naam en het 
adres van die getuigen, zelfs als dit 
boedverwanten of passagiers zijn. 

5.blauwe en 
gele strook: 
gegevens van 
voertuig A en B 
(wie A of B is 
maakt niet uit). 

6.vermeld de 
verzekeringsnemer. 
Opgepast ! Dit is de 
persoon of de firma op 
wiens naam de 
verzekering staat. Zie uw 
groen verzekeringsbewijs.  

7. Merk en 
nummerplaat 
van het 
voertuig. 8. Vul de naam en het 

polisnummer in van de 
verzekeringsmaatscha
ppij waar het voertuig 
verzekerd is.  Ook 
deze gegevens vindt u 
op het groen 
verzekeringsbewijs. 
Noteer goed het juiste 
polisnummer, dit is erg 

belangrijk! 

9. Bij 
bestuurder mag 
u ‘idem’ 
schrijven indien 
dit dezelfde 
persoon is als 
de 
verzekeringsne
mer (vak 6), 
zoniet vult u de 
gegevens van 
de bestuurder 
in. 

10. Hier plaatst 
u een pijl waar 
het voertuig 
beschadigd is.  

11. In vak 11 
kan u de 
schade verder 
toelichten. Vb. 
bumper 
vooraan, linker 
deur,…. 14. Gaat u niet 

akkoord met de 
verklaring van de 
tegenpartij, 
vermeld dit dan in 
het vak 14. 

13. Een kleine schets in vak 13 kan verheldering 
brengen. Opgepast ! Als u een tekening maakt, zorg 
dan dat de verhoudingen zo juist mogelijk zijn. Vergeet 
niet de rijrichting van de voertuigen op de schets te 
vermelden en vergeet evenmin aan te geven hoe de 
voertuigen precies op de plaats van het ongeval 
stonden. Geef ook altijd hun positie in verhouding tot de 
kant van de weg aan en duid eventuele verkeerslicht –of 
borden aan. 

12. Vak 12, ‘toedracht’ (de middelste, witte kolom). U ziet diverse ongevalsituaties staan. Stel dat voertuig A geparkeerd stond en voertuig B 
achteruit reed bij het wegrijden uit een parkeerstand, dan zet u een kruisje links bij nr. 1 ‘stond geparkeerd’ en zet u een kruisje rechts in vakje 
2 en/of vakje 14. Het merendeel van de ongevallen kan u met deze kruisjes beschrijven. Een verdere toelichting kan nog gegeven worden in 
vak 14, maar dit is niet nodig wanneer de kruisjes duidelijkheid genoeg geven. Vermeld steeds het aantal aangekruiste vakjes. 

15. Beide bestuurders 
moeten dit 
aanrijdingsformulier 
ondertekenen. 


