Gemakkelijk voor de gebruiker &
inzicht in alle verkeersongevallen door
www.mobielschademelden.nl

Een verandering in ongevalsregistratie
vanaf februari 2016
Europees schadeformulier wordt digitaal
De app en website Mobielschademelden.nl vervangt het Europees schadeformulier.
Met Mobielschademelden.nl kunnen betrokkenen bij een verkeersongeval met schade
en/of letsel dit ongeval melden bij de verzekeraar en verkeersveiligheidsinstanties.

Waarom ondersteunt de politie Mobielschademelden.nl?
De politie is samen met het Verbond van Verzekeraars en VIA initiatiefnemer van een
betere en uitgebreidere registratie van verkeersongevallen. Door gegevens van de
politie en meldingen van de verzekeraar via Mobielschademelden.nl te combineren,
ontstaat een compleet beeld van de verkeersveiligheidssituatie. Ook de politie krijgt,
voor een gerichte verkeershandhaving, met VIA Signaal vrijwel real-time inzicht in
deze gegevens.

Voordelen voor de bestuurder
• Alle ongevallen, ook met fietsers,
bromfietsers en voetgangers,
kunnen gemeld worden
• Direct foto’s toe te voegen aan
de melding
• Makkelijker en sneller in te vullen
• Direct digitaal naar (beide) betrokken
verzekeraars
• In te vullen met smartphone,
tablet of PC

Voordelen voor de politie
• Geeft inzicht in alle ongevallen,
ook waar de politie niet bij is
• Daardoor beter inzicht in onveilige
locaties
• Waarmee zinvoller kan worden
gehandhaafd
• En de wegbeheerder betere informatie
krijgt om onveilige situaties aan
te pakken

Hoe kan je helpen?
Wijs de betrokkenen bij een ongeval op de
voordelen van Mobielschademelden.nl

Privacy
De privacy van melders wordt beschermd.
De verzekeraar ontvangt, zoals nu het geval
is, alle gegevens. De gegevens in de
landelijke ongevallen database zijn anoniem
gemaakt.

Proefmelding
Iedereen kan een proefmelding maken.
Zo leer je de app gebruiken en zijn je eigen
gegevens alvast opgeslagen voor het geval
je de app nodig hebt.

Wil je weten hoe Mobielschademelden.nl werkt? Maak zelf een proefmelding!

Proefmelding

Goed om te weten!
In welke gevallen kan je de app gebruiken?
Bij alle soorten ongevallen waarbij:
• Tenminste één van de betrokkene
een smartphone bij zich heeft en de
ander tenminste een mobiele telefoon
• Er sprake is van alleen Nederlandse
kentekens
• Er niet meer dan twee partijen
(voertuigen) zijn betrokken

Wie doen mee?
• 95% van de verzekeraars
• 70% van de leasemaatschappijen
Als een verzekeraar of leasemaatschappij niet mee doet, meldt de
app dat.

Wie ondersteunen Mobielschademelden.nl?
Mobielschademelden.nl wordt ondersteund in het kader van STAR (Smart Traffic Accident
Reporting). Voor meer informatie zie www.star-verkeersongevallen.nl. Partners zijn o. a.:
Politie, Verbond van Verzekeraars, Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten, Waterschappen,
ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, TeamAlert, SWOV, VIA en Veiligheid.nl.
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