
Vragenformulier Artikel 185 W.V.W 
 

 
1. Wilt u een duidelijke tekening van de situatie maken? U kunt      hiervoor een aparte bijlage 
gebruiken.                                

 
Wilt u op de situatietekening het volgende aangeven:                  
- exacte plaats van de aanrijding;                       
- exacte plaats van de aanraking;                                     
- route tot de ongevalsplaats van het motorrijtuig en de tegenpartij  
vanaf het moment van waarneming;                                      
- eventuele verkeersborden en verkeerstekens op de weg alsmede        
verkeerslichten.                                                      

 
2. Wilt u aan de hand van de situatietekening de volgende vragen      
beantwoorden:                                                         

 
- Heeft u de tegenpartij opgemerkt?                                   
Zo nee, waarom niet?                        
Zo ja, waar bevond u zich op dat moment? (A.u.b. op de tekening       
aangeven als "A").                                                    

 
______________________________________________________________________

 
- Waar reed de tegenpartij op dat moment? (A.u.b. op de tekening      
aangeven als "B").                                          

 
______________________________________________________________________

 
- Wat was de afstand tussen u en de tegenpartij?                      

 
______________________________________________________________________

 
3. Hoe was de weersgesteldheid ten tijde van het ongeval? Was het     
donker, licht, schemer, regen, mist, sneeuw, vorst, dooi, droog?      

 
______________________________________________________________________

 
4. Brandde de wegverlichting? Ja/nee                                  
Wilt u op de situatietekening aangeven waar lantaarnpalen zijn        geplaatst?          

 
5. Wat was de aard van het wegdek ter plaatse (klinkers, asfalt) en    
was dit glad, nat, stroef, droog?                           

 
______________________________________________________________________ 

 

6. Heeft de tegenpartij u opgemerkt?                                  
Zo ja, vanaf welk punt? (A.u.b. op de tekening aangeven als punt "O") 
Zo nee, waarom niet?                                                  

 
______________________________________________________________________ 

 
7. Hoe reageerde u, toen u de tegenpartij zag?                         
Hoe reageerde de tegenpartij, toen hij u zag?                          

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Stamp



 
8. Indien u meent dat de fietser of voetganger schuldig is, wilt u dan 
omschrijven waarom?                                                    

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
9. Was u met de verkeerssituatie bekend?                               

  
______________________________________________________________________

 
10. Wilt u op de achterkant van dit formulier een uitgebreide      
toedrachtsomschrijving geven aan de hand van de situatietekening.     

 
______________________________________________________________________

 
11. Wilt u hieronder aangeven waar u met uw motorrijtuig de           
tegenpartij raakte?                                                   

 
______________________________________________________________________

 
12. Weet u de geboortedatum van de tegenpartij?                       
Zo nee, hoe oud schat u de tegenpartij?                               

  
______________________________________________________________________

 
13. Zijn er getuigen die de aanrijding hebben zien gebeuren?  Zo ja, wilt u namen en adressen 
opgeven? (Dit kunnen ook inzittenden  
en/of familieleden zijn)                                              

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 
  

14. Heeft u nog aanvullende informatie?                               
Zo ja, welke?                                                         

  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


