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Uw kenmerk

Onderwerp Toepassen versnelde en uitgestelde berging

Bijlage(n)

Geachte chauffeur,
Een ongeval of pechgeval waarbij vrachtauto’s zijn betrokken heeft vaak lange en
langdurige files tot gevolg, die zorgen voor een aanzienlijke economische schade.
Er is daarom veel baat bij een snelle afhandeling van incidenten met vrachtauto’s.
Sinds 1 januari 2008 kan een vrachtauto eerder weggesleept worden (versneld
bergen) of kan zo worden neergezet dat deze geen overlast voor het verkeer
veroorzaakt (uitgesteld bergen). Op een rustiger tijdstip wordt de vrachtauto dan
alsnog weggehaald. Het versneld of uitgesteld bergen kan tot gevolg hebben dat
er extra schade ontstaat aan uw voertuig en/of lading. Mocht er ten gevolge van
het toepassen van deze nieuwe werkwijze extra schade aan uw voertuig en/of
lading zijn toegebracht, dan kunt u deze, onder voorwaarden, van Rijkswaterstaat
vergoed krijgen.
U dient Rijkswaterstaat schriftelijk te verzoeken om vergoeding van de extra
financiële schade aan voertuig en/of lading, ten gevolge van het toepassen van
een versnelde of uitgestelde berging. Hierbij dient de volgende informatie vermeld
te worden:

1. Voertuiggegevens
—

,

—

—

—

—

Kenteken(s) van het beschadigd voertuig, oplegger en/of
aanhanger
Naam kentekenhouder voertuig

2. Ongevalgegevens
—

—

—

Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Locatie ongeval (snelwegnummer en hectometeraanduiding)

3. Opgave schade (bijlagen)
—

—

Schaderapport inzake de
extra schade (schade ex
pert)
Prijsopgave reparatie
schade (dealer)

Adresgegevens
Telefoonnummer
Contactpersoon

Bovenstaande informatie kunt u sturen aan Rijkswaterstaat, per adres:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging

(CMV)

O.v.v. Extra schade versnelde/ uitgestelde berging
Postbus

2300

536

AM LEIDEN
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Indien er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met het CMV:
-

telefoonnummer: 071-5249439

Rijkswaterstaat Verkeer
enWatermanagement
Ing. R.P.J.M. Salden
ZB/PBIM/G]V/00048

Zodra Rijkswaterstaat uw verzoek en bovengenoemde informatie heeft ontvangen,
wordt deze in behandeling genomen. U ontvangt een schriftelijke
ontvangstbevestig ing.
Vaak zal een voertuig-, lading- en milieudeskundige (VLM, voorheen STI) ter
plaatse.zijn. Deze deskundige adviseert de hulpdiensten en maakt ovr de gehele
afhandeling een rapport op. De kosten van de inzet van deze deskundige worden
door CMV over de eigenaren/houders van de betrokken vrachtauto’s verdeeld en
zijn overwegend op de verzekeraar(s) te verhalen. Uw verzekeraar heeft recht op
het ontvangen van een kopie van het (Nederlandstalige) rapport.
Nadere informatie vindt u op https://www.stimva.nl/

Met vriendelijke groet,
De MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
De directeur Wegverkeersmanagement VWM,

Ing. R.P.].M Salden
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