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Gevraagde actie

Ter kennisneming

Misdrijf PV's verkrijgbaar via Stichting Processen Verbaal
Vanaf heden zijn er via de Stichting Processen Verbaal (Stichting PV) ook ProcessenVerbaal (PV’s) te verkrijgen waarbij sprake is van een strafbaar feit, zoals alcoholgebruik,
doorrijden na een aanrijding of roekeloos rijden. Voor deze PV’s kunt u nu bij de Stichting
Processen Verbaal terecht en is het derhalve niet langer nodig een aanvraag te doen bij
het Openbaar Ministerie.
Voor welke doeleinden kan ik een misdrijf PV opvragen?
Een afschrift van het PV wordt verstrekt aan verzekeraars en andere belanghebbenden voor het
regelen van schade als gevolg van een verkeersongeval / aanvaring waar het PV betrekking op
heeft. De informatie mag alleen voor dat doel worden gebruikt.
Hoe kan ik een misdrijf PV opvragen?
Een misdrijf PV kunt u eenvoudig aanvragen via de reguliere aanvraag, zoals u die ook voor
gewone PV’s verricht. Meer of andere informatie is niet nodig.
Bescherming Privacy
Verzekeraars hebben belang bij waarheidsvinding en verificatie van de toedracht. Daarmee kunnen zij verzekeringsfraude tegengaan en onverschuldigde betalingen voorkomen. Verzekeraars
mogen de informatie uit een PV alleen toepassen voor afhandeling van de specifieke claim op
grond waarvan het PV ter beschikking wordt gesteld.
De Stichting PV toetst voor toezending of zij voldoende aanleiding ziet dat de verzekeraar een
belang kan hebben bij de informatie.
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De Stichting PV is blij dat zij met deze dienstverlening kan voldoen aan een reeds langer bij
verzekeraars levende wens om bij de Stichting ook misdrijf PV’s op te kunnen vragen.
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