Gemoedsbezwaarden in het verkeer
handleiding voor de aanvraag
van een vrijstelling wegens
gemoedsbezwaren

Wat schrijft de Wet
aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen voor?
Wie in het verkeer met een auto, motor, bromfiets of ander
motorvoertuig schade toebrengt aan een ander, moet die schade
betalen. Om er voor te zorgen dat die schade ook echt wordt
vergoed, bepaalt de wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (W.A.M.) dat iemand die een motorvoertuig heeft,
verplicht is daarvoor een verzekering af te sluiten. Als eigenaar of
kentekenhouder bent u verantwoordelijk voor de verzekering
van uw motorvoertuig. Het maakt hierbij niet uit of er wordt
gereden met het motorvoertuig.

Hoe en onder welke voorwaarden krijgt u
vrijstelling van de verzekeringsplicht?
In principe kan iedereen in Nederland op grond van gemoedsbezwaren vrijstelling
krijgen van de verzekeringsplicht. Iemand die gemoedsbezwaren heeft, sluit
veelal vanuit geloofsovertuiging geen verzekeringen af. Om in aanmerking te
komen voor vrijstelling moet u dus vanwege uw geloofsovertuiging bezwaar
hebben tegen elke vorm van verzekeren. Bij het aanvragen van vrijstelling van
de verzekeringsplicht wordt gecontroleerd of u vanwege uw geloofsovertuiging
bent vrijgesteld van de sociale verzekeringswetten zoals de WW, AOW of WAO.
Ook rechtspersonen zoals BV’s kunnen vrijstelling krijgen. Er moet dan wel
sprake zijn van gemoedsbezwaren bij een meerderheid van de aanvragers van
de vrijstelling.
U kunt bij het Waarborgfonds Motorverkeer een formulier opvragen voor het
aanvragen van vrijstelling van de verzekeringsplicht. Op dit formulier geeft u
aan tegen elke vorm van verzekeren te zijn. Tevens verklaart u hiermee geen
verzekeringen te hebben afgesloten voor uzelf of uw eigendommen, maar ook
niet voor anderen en hun eigendommen. Het formulier kunt u vervolgens sturen
naar het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds Motorverkeer
/ Fonds Middelen Gemoedsbezwaren (FMG) beslist namens de Minister van
Financiën over uw aanvraag. De uitvoering van de vrijstellingsregeling voor
gemoedsbezwaarden door het FMG vindt strikt gescheiden plaats van de
overige werkzaamheden van het Waarborgfonds Motorverkeer.
Als uw gemoedsbezwaren door het Waarborgfonds Motorverkeer worden
erkend, ontvangt u een beschikking waarin staat dat u als gemoedsbezwaarde
bent vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Dit is de vrijstellingsbeschikking.
De vrijstellingsbeschikking is persoonsgebonden en geldt voor onbepaalde tijd
of tot wederzijdse opzegging.

Vrijstellingsbewijzen

Vervanging of verkoop motorrijtuig

Behalve de vrijstellingsbeschikking heeft u voor ieder motorvoertuig afzonderlijk
een vrijstellingsbewijs nodig. Het ontvangen van de vrijstellingsbeschikking
op zichzelf is dus onvoldoende voor vrijstelling van de verzekeringsplicht. Het
aanvraagformulier voor een vrijstellingsbewijs voor uw motorvoertuig(en)
is – net als het aanvraagformulier voor de beschikking - verkrijgbaar via het
Waarborgfonds Motorverkeer. Het vrijstellingsbewijs en het kentekenbewijs
horen op dezelfde naam te staan. Het vrijstellingsbewijs ontvangt u tegen
betaling van een bijdrage, die afhankelijk is van het soort voertuig. Deze bijdrage
wordt jaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld. Voor betaling van de
jaarlijkse bijdrage kunt u kiezen tussen acceptgiro of automatische incasso.

Wanneer u uw motorvoertuig verkoopt of (niet) vervangt door een
motorvoertuig uit een andere categorie voordat uw vrijstellingsbewijs is
verlopen, vindt er geen teruggave plaats over de periode dat uw bewijs nog
geldig was. Bij overgang naar een voertuig van een andere categorie moet de
bijdrage, behorende bij die categorie, worden voldaan.

Het vrijstellingsbewijs is één jaar geldig vanaf de ingangsdatum. Per deze datum
wordt ook melding gedaan van de vrijstelling aan de RDW.
Heeft u al een motorvoertuig maar nog geen vrijstelling? Vraag dan schorsing
van de voertuigverplichtingen (Motorrijtuigbelasting, verzekeringsplicht,
APKkeuring) aan om daarmee boetes te voorkomen. U kunt dan niet meer
gebruik maken van uw motorvoertuig. Het motorvoertuig mag vanaf dat
moment ook niet op de openbare weg worden geparkeerd. U kunt voor meer
informatie de folder “Uw auto of motor en het kentekenbewijs” ophalen op één
van de grotere postkantoren of hiervoor de website van de RDW raadplegen
(www.rdw.nl).

Let op

De procedure van aanvraag tot erkenning als gemoedsbezwaarde kan
enige tijd duren. Wij adviseren u dan ook de aanvraagformulieren van de
vrijstellingsbeschikking en het vrijstellingsbewijs tijdig aan te vragen en deze na
het invullen zo spoedig mogelijk te retourneren.
Zolang de gevraagde vrijstellingsbeschikking en het vrijstellingsbewijs nog niet
zijn verleend, mag u uw motorvoertuig niet op de openbare weg parkeren en
er ook niet mee deelnemen aan het verkeer.
U bent op grond van de W.A.M. strafbaar als u met een niet vrijgesteld en niet
verzekerd motorvoertuig deelneemt aan het verkeer.

Verkoopt u uw motorvoertuig voor de afloopdatum en komt hiervoor geen
ander motorvoertuig in de plaats, stuur dan het vrijstellingsbewijs terug naar het
Waarborgfonds. Het voertuig wordt dan afgemeld bij de RDW. Indien u binnen
de geldigheidstermijn toch weer een motorvoertuig aanschaft, meld dit dan
bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het eerder ingeleverde vrijstellingsbewijs
wordt dan aangepast en blijft geldig voor het nieuwe motorvoertuig, tot de
oorspronkelijke geldigheidstermijn verstreken is.

Wijzigingen
Het Waarborgfonds Motorverkeer dient zo spoedig mogelijk in kennis
te worden gesteld van:
ͭ
ͭ
ͭ
ͭ

adreswijziging van de vrijgestelde;
overlijden van de vrijgestelde;
verzekering door de vrijgestelde;
voor rechtspersonen; wijziging in samenstelling van het bestuur.

Als u een ander motorrijtuig in dezelfde categorie aanschaft, dient u het
ingevulde vrijstellingsbewijs binnen acht dagen op te sturen naar het
Waarborgfonds Motorverkeer. Vergeet u niet de meldcode te noteren
(dit zijn de laatste vier cijfers van het chassis- of identificatienummer,
dan wel de code vermeld op uw kentekencard). U wordt verzocht een
kopie van uw kentekencard mee te sturen. U krijgt dan zo spoedig
mogelijk het gewijzigde vrijstellingsbewijs terug. Deze blijft geldig tot de
afloopdatum van het oorspronkelijke vrijstellingsbewijs. Eventueel kunt
u hiervan een kopie maken voor eigen gebruik, totdat u het gewijzigde
vrijstellingsbewijs van ons heeft ontvangen.

Boete wegens onverzekerd rijden
Alle kentekenhouders worden gecontroleerd op het voldoen aan de
verzekeringsplicht volgens de W.A.M. De RDW voert deze controle
uit. Het kan voorkomen dat u een schikkingsvoorstel ontvangt van het
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) met het verzoek te betalen, dan
wel te zorgen voor een verklaring van het Waarborgfonds Motorverkeer
dat u bent vrijgesteld (een artikel 19-verklaring). Deze verklaring krijgt
u op voorwaarde dat u op de controledatum in het bezit was van een
geldig vrijstellingsbewijs voor het desbetreffende motorvoertuig.
In deze situatie dient u een kopie van de brief van de RDW aan het
Waarborgfonds Motorverkeer te sturen. Hierna beoordeelt het
Waarborgfonds of een verklaring kan worden afgegeven. Het is
daarom van groot belang alle veranderingen die van belang zijn voor
de vrijstellingsbeschikking en/of het vrijstellingsbewijs direct door te
geven aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Zorg ook altijd voor tijdige
betaling van uw bijdrage.

Intrekking en beëindiging vrijstellingsbeschikking

De verleende vrijstellingsbeschikking kan door het Waarborgfonds Motorverkeer
worden ingetrokken of beëindigd:
ͭ op verzoek van de gemoedsbezwaarde;
ͭ bij overlijden van gemoedsbezwaarde;
ͭ indien gedurende een periode van tenminste één jaar geen bewijs van
vrijstelling is uitgereikt;
ͭ indien de gemoedsbezwaarde in gebreke blijft binnen een maand het
bedrag, verschuldigd voor het verkrijgen van een vrijstellingsbewijs, te
betalen;
ͭ indien de gemoedsbezwaarde een verzekering heeft afgesloten.
Vanaf het moment dat uw vrijstellingsbeschikking is ingetrokken, zijn ook
afgegeven vrijstellingsbewijzen voor uw motorvoertuigen niet meer geldig. Als u
op dat moment nog in bezit bent van een vrijstellingsbewijs of bromfietsplaatje,
moet u dit opsturen naar het Waarborgfonds Motorverkeer.
Als u het niet eens bent met de intrekking van de vrijstellingsbeschikking kunt
hier bezwaar tegen aantekenen binnen zes weken na de datum die op de
intrekking staat vermeld. Vermeld in uw bezwaarschrift waarom u van mening
bent dat de intrekking onjuist is. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Aanvraag van een bewijs van schadevrij rijden
Wanneer uw vrijstellingsbeschikking is beëindigd dient u een verzekering af te
sluiten. Er kan dan gevraagd worden om een zogenaamd “bewijs van schadevrij
rijden”. Dit kunt u bij het Waarborgfonds Motorverkeer opvragen.

Wat gebeurt er bij schade?
Wanneer u met uw motorvoertuig schade toebrengt aan een ander en u bent
daarvoor aansprakelijk, komt het schadebedrag voor uw eigen rekening. Als
de tegenpartij een zogenaamde casco verzekering (all risk) heeft, dan is het in
opdracht van de verzekeringsmaatschappij opgestelde expertiserapport bewijs
van de hoogte van de schade.
Is de tegenpartij uitsluitend WA-verzekerd en bent u bereid de schade
rechtstreeks met de tegenpartij te regelen, dan is het verstandig om zelf een
expertisebureau in te schakelen. Op deze manier bent u er zeker van dat er niet
te veel wordt gevorderd.
Het kan zijn dat er sprake is van een verschil van mening over de schuldvraag of
dat u misschien niet in staat bent de kosten te betalen. Wanneer dit het geval is,
kan de tegenpartij een vordering indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.
In een dergelijke situatie verhaalt het Waarborgfonds het eventueel uitgekeerde
schadebedrag op u.
Als de tegenpartij schuld heeft aan de aanrijding, dan dient u de schade zelf te
claimen bij de tegenpartij.

Schade in het buitenland

Als u in het buitenland met uw motorvoertuig schade veroorzaakt
en u bent daarvoor aansprakelijk, vergoedt het nationale
groenekaartbureau in dat land, die schade aan de benadeelde,
met verhaal op het Waarborgfonds Motorverkeer. Vervolgens
wordt u door het Nederlandse Waarborgfonds Motorverkeer
voor die schade aangesproken.

Reizen naar het buitenland
Het is mogelijk om met een motorvoertuig waarvoor in
Nederland een vrij stellingsbewijs is afgegeven, te reizen in
het buitenland. Bent u van plan om naar het buitenland af
te reizen met uw motorvoertuig, controleert u dan op de
achterzijde van uw vrijstellingsbewijs in welke landen dit
geldig is. Per 1 januari 2014 wordt de bijdrage voor een aanhanger/oplegger afgeschaft.
Indien u echter met een aanhanger/oplegger naar het
buitenland gaat, dient u hiervoor een aparte vrijstelling
bij u te hebben. Deze kunt u in dat geval aanvragen bij het
Waarborgfonds Motorverkeer/FMG. Het spreekt voor zich dat
het vrijstellingsbewijs op het moment dat u naar het
buitenland reist geldig moet zijn en dat daarop het juiste
kenteken vermeld staat.
Voor landen waar uw vrijstelling niet geldig is, moet u alsnog
voor de duur van uw verblijf een zogenaamde grensverzekering
afsluiten aan de grens van het betreffende land.

Privacy
Wij nemen uw gegevens op in onze administratie. Wij gaan hiermee
zorgvuldig om zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
U kunt dit nalezen in het Privacy Statement op de website van het
Waarborgfonds Motorverkeer.

Meer informatie
Deze brochure bevat algemene informatie. Het kan zijn dat u nog vragen
hebt. Hiervoor kunt u zich wenden tot:
Waarborgfonds Motorverkeer / Fonds Middelen Gemoedsbezwaren
Postbus 3003
2280 MG Rijswijk
+31 (0)70 - 340 81 85
fmg@vereende.nl
fmg.vereende.nl

Het Waarborgfonds Motorverkeer / Fonds Middelen Gemoedsbezwaren
besteed de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van deze
informatie. Dit is echter een vereenvoudigde weergave van regelgeving.
Het WBF/FMG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele
onjuistheden of onvolledigheden in deze folder.

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
Handelskade 49
Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk
+31 (0)70 - 340 81 85
fmg@vereende.nl
fmg.vereende.nl

