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.  ln de vergadering van de Board handhaving van 21 maart j . l .  stond o.a. op de agenda het
bergen (wegslepen) van voertuigen.
Gebleken is dat bi j  het wegslepen van personenauto's er regelmatig irr i tat ies of
onduidel i jkheden optreden, bi j  zowel de bergers als pol i t ie en meldcentrales die namens
verzekeringsmaatschappijen en wegbeheerders een schakelfunctie vervul len naar de
bergers.
ln nagenoeg al le geval len die niet naar tevredenheid verl iepen, is dit  terug te voeren op
onduidel i jkheid over  of  vermenging van de verschi l lende ro l len d ie de pol i t ie  in  het
bergingsproces kan vervullen: namelijk die van opdrachtgever of van melder.
In het algemeen worden bi j  de berging van personenauto's twee hoofdprocessen
onderscheiden d ie kor tweg worden aangeduid a ls  ' inc identberg ing '  en 'po l i t ieberg ing ' .

Inc identberg ing

Het meest voorkomende hoofdproces is de incidentberging. Meestal is dit  een
verkeersongeval, maar soms, bi j  de toepassing van lncident Management ( lM), ook een
ander incident dat leidt tot verkeersgevaarl i jke situaties. Bi j  deze incidenten vervult  de pol i t ie
de rol van melder. De pol i t ie meldt een incident, waarbi j  een personenauto moet worden
weggesleept, aan het Landeli jk Centraal Meldpunt (LCM). Voor de uitvoeringsdetai ls is het
van belang of het wegslepen plaats vindt op het (hoofd)wegennet waarop
incidentmanagement van toepassing is of op het onderl iggende wegennet waarop lM niet van
toepassing is. Voor de pol i t ie is het eindresultaat echter he2elfde, nameli jk dat het LCM zorgt
dat er een berger ter plaatse komt en dat de berger geen rekening presenteert aan de pol i t ie.
Overigens, de manier waarop de pol i t ie wordt gevri jwaard van f inanci6le aansprakel i jkheid
verschi l t  tussen lM en n iet - lM wegen.

Pol i t ieberg ing.
De pol i t ieberging neemt de uitvoering van de pol i t ietaak als uitgangspunt. Doorgaans zi jn er
drie situaties waarin sprake is van een pol i t ieberging:

1. de opdracht tot berging vindt plaats ten dienste van pol i t ie of just i t ie,
2. de opdracht vloeit  voort uit  een bestuurl i jke wegsleepregeling (bv. gemeente/RWS)

op grond van bestuurl i jk mandaat,
3. de opdracht vindt plaats in het kader van zaakwaarneming volgens het burgerl i jk

recht.
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Van deze drie geval len komen uiteindel i jk al leen de opdrachten ten dienste van pol i t ie en
justi t ie (nr 1)definit ief ten laste van het pol i t iebudget.

Oploss in  g.

De door de board Handhaving gekozen oplossing, die hieronder wordt uitgewerkt, is
gebaseerd op drie uitgangspunten:
1.  Ind ien de pol i t ie  het  wegslepen van een personenauto noodzakel i jk  acht  v indt  inschakel ing

van een berger (ongeacht of de pol i t ie hierbi j  de rol van melder of opdrachtgever vervult)
alt i jd plaats door de centrale meldkamer van het korps.

2. De meldkamer van de pol i t ie onderscheidt de incidentberging van de pol i t ieberging en
maakt voor de te nemen acties een keuze uit  een van deze twee hoofdprocessen.

3. Indien sprake is van een incident kiest de meldkamer in principe voor het hoofdproces
' incidentberging',  ook als er een pol i t iebelang is bi j  de berging of de opslag (bi jvoorbeeld
de noodzaak tot technisch onderzoek).

Ter toel icht ing dient het volgende:
De keuze voor de centrale meldkamer voor het in gang zetten van een bergingsprocedure
zal voorkomen dat op meerdere niveaus in het korps meldingen of opdrachten plaatsvinden.
De centrale meldkamer is een logisch coordinatiepunt. Op dat niveau is eveneens de routine
beschikbaar voor het bepalen van het hoofdproces datzal worden opgestart:  incidentberging
of pol i t ieberging. Meldkamermedewerkers zi jn, meer dan al le pol i t iefunctionarissen van het
korps die met de afhandeling van incidenten zi jn belast, op de hoogte van de actuele
afspraken die op korpsniveau over pol i t iebergingen zi jn gemaakt. Tot slot vormt de
documentatie door de meldkamer een geschikte basis voor het beoordelen van de f inanciOle
aansprakel i jkheid van de pol i t ie.
De rol van de centrale meldkamer garandeert niet in al le geval len dat vanuit de pol i t ie slechts
66n procedure wordt opgestart voor het inschakelen van een berger. Het kan nameli jk
voorkomen dat burgers een verkeersongeval dubbel melden aan de pol i t ie, waarbi j  de ene
melding binnenkomt bi j  het KLPD en een andere bi j  de meldkamer van een regiokorps. Deze
situatie kan zich zeker op lM-wegen voordoen, omdat de pol i t iemelding aan het LCM op die
wegen al kan plaats vinden zonder dat de pol i t ie ter plaatse is en de kentekens van de
betrokken voertuigen nog niet bekend zi jn. Ook kan het zi jn dat vanuit de wegbeheerder al
een bergingsprocedure is opgestart bi j  het LCM, zonder dat de pol i t ie hiervan op de hoogte is
(en omgekeerd). In al deze geval len van dubbele meldingen heeft het LCM de taak te
onderzoeken of inderdaad sprake is van een dubbele melding of well icht toch van twee
afzonderl i jke incidenten op dicht bi j  elkaar gelegen locaties.

Het onderscheid tussen incidentberging en pol i t ieberging is cruciaal voor de gekozen
oplossing. Het onderscheid veronderstelt  kennis bi j  de pol i t iefunctionaris wat onder het begrip
' incident '  wordt verstaan, zowel op hoofdwegennet als op het onderl iggende wegennet. Het is
daarbi j  ookvan belang of op de betreffendeweg lM van toepassing is of niet.  Bovendien is
denkbaar dat t i jdel i jk lM van toepassing is verklaard. Deze kennis mag niet bi j  elke
poli t iefunctionaris aanwezig of actueel worden geacht.
De keuze uit  een van de hoofdprocessen is bepalend voor het verdere vervolg van de
procedure. ls een bergingsprocedure eenmaal gestart als incidentberging, dan wordt niet
meer overgeschakeld naar de procedure van pol i t ieberging. Het (eventueel later gebleken)
pol i t iebelang wordt bi j  een incidentberging verzekerd in de procedure van de incidentberging
zel'f .

De incidentberging is goed gereguleerd. Tussen verzekeringsmaatschappijen en Stichting
Incident Management Nederland (SIMN) enerzi jds en bergers anderzi jds is afgesproken dat
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incidentbergingen plaatsvinden op basis van contractafspraken. Gecontracteerde bergers
hebben de verpl icht ing voertuigen weg te slepen naar een opgegeven locatie die niet verder
dan 25 km is verwijderd van de plaats van het incident. Daarnaast worden voor de opslag van
een geborgen voertuig gedurende de eerste drie dagen op het bedri j f  van de berger zelf ,  geen
kosten in rekening gebracht. Voor de pol i t ie betekent dit  dat bi j  het in gang zetten van een
incidentbergingsprocedure het eventuele pol i t iebelang (bv. voor technisch onderzoek) zonder
extra kosten kan worden gerealiseerd binnen de 25 km grens voor wat betreft de sleepkosten
en ten aanzien van de opslagkosten binnen de termijn van drie dagen voor zover niet wordt
afgeweken van de opslaglocatie van de slepende berger. Kosten die wel ten laste van de
poli t ie val len, zi jn de (aanvullende) kosten voor het wegslepen naar een onderzoekslocatie
buiten de 25 km-grens, kosten voor opslag van een voertuig langer dan drie dagen bi j  de
slepende berger ( indien dit  gebeurt in opdracht van de pol i t ie, bi jvoorbeeld omdat het
technisch onderzoek niet binnen drie dagen kan worden afgerond), alsmede kosten voor
opslag op een andere locatie dan bi j  de slepende berger (waarbi j  opgemerkt, dat op deze
situatie de drie dagen termijn niet van toepassing is).

Financi6le afwi kkel ing.
Kosten voor bergingen in het kader van de incidentregel ing komen niet ten laste van de
poli t ie. Dit geldt niet voor eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten door de
poli t ie. In dat geval zi jn de (meer)kosten voor rekening van de pol i t ie. Kosten voor
pol i t iebergingen op grond van bestuurl i jke wegsleepregelingen worden, voor zover deze met
in achtneming van het mandaat plaats vinden (met name voor wat betreft door het bestuur
gecontracteerde bergers) ten laste gebracht van het betreffende bestuursorgaan.
Kosten voor zaakwaarneming worden door de pol i t ie voldaan aan de berger en in rekening
gebracht bi j  de eigenaar van het voertuig.
Kosten voor pol i t iebergingen ten dienste van pol i t ie en just i t ie komen ten laste van de pol i t ie.
Kosten voor bergingen of opslag in opdracht van een pol i t iefunctionaris in af lrui jking van deze
bergingsregeling komen ten laste van de pol i t ie.

Om de irr i tat ies of onduidel i jkheden bi j  het wegslepen van personenauto's, bi j  al le part i jen die
betrokken zi jn te voorkomen heeft de board handhaving besloten dat de regel ing zoals
hlerboven omschreven bi j  de pol i t iekorpsen geimplementeerd dient te worden.
Voor de afhandeling van opdrachten voor pol i t iebergingen adviseer ik u om hiervoor een
interne regel ing op te stel len en in te voeren.

Volledigheidshalve is het OAR-verslag bi jgevoegd.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

F.P.  Goudswaard,
Portefeui l lehouder Verkeer Raad van Hoofdcommissarissen


