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INLEIDING
In Nederland bestaat Incident Management (kortweg: IM) nu ruim 20 jaar. Het is een set van maatregelen die gericht is op het
beperken van de impact van een incident (zoals pech, een ongeval of afgevallen lading) op de veiligheid en de doorstroming
van het verkeer. In de praktijk betekent dit dat de weg na een incident zo spoedig mogelijk weer wordt vrijgemaakt, rekening
houdend met de verkeersveiligheid, de belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.
Algemeen wordt IM gezien als een effectief onderdeel van verkeersmanagement, een onderdeel dat onze samenleving
meer oplevert dan dat het kost. Echter, kan dit na ruim 20 jaar misschien beter? Nieuwe ontwikkelingen en inzichten geven
aanleiding om IM in de huidige vorm eens tegen het licht te houden.
Patrick Egberink en Evert Klem van Royal HaskoningDHV hebben daarom, in samenwerking met René van Zutphen van
Macaro, een visie ontwikkeld hoe een vernieuwd IM er uit kan zien, met daarbij een handreiking van 10 verbetervoorstellen. In
dit document leest u meer.
Amersfoort, mei 2022
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EVEN STILSTAAN BIJ
INCIDENT MANAGEMENT
Waar praten we over?
Incident Management is een set van maatregelen, die gericht is op het beperken van de impact van een incident (zoals pech,
een ongeval of afgevallen lading) op de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Dat betekent in de praktijk dat de
weg na een incident zo spoedig mogelijk weer wordt vrijgemaakt, rekening houdend met de verkeersveiligheid, de belangen
van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade. Dit alles wordt uitgevoerd en ondersteund door een
uniek samenwerkingsverband tussen private en publieke organisaties, waaronder hulpdiensten, bergers, pechhulpverleners,
verzekeraars, alarmcentrales en wegbeheerders, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.
In grafiek 1 en 2 zijn het aantal incidenten met vrachtauto’s, respectievelijk personenauto’s, in 2020 weergegeven met
daarbij de geraamde kosten en potentiële kostenbesparing voor wegbeheerders. Ook is er een inschatting gegeven van de
maatschappelijke kosten en kosten voor de transportsector. We kunnen hieruit concluderen, dat de kosten hoog zijn, maar dat
er ruimte is voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Incidenten met personenauto’s in 2020
Aantal volgens Landelijk Centraal
Meldpunt (LCM): 129.002

Incidenten met vrachtauto’s in 2020
Aantal volgens Centraal Meldpunt
Vrachtauto’s (CMV): 7.114
Verdeling:
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Geraamde kosten voor wegbeheerders:
€ 2.711.000,00

Geraamde kosten voor wegbeheerders:
€ 20.830.000,00

Samenstelling kosten CMV:
n Handling fee CMV
n Niet verhaalbare kosten
n Vergeefse ritten

Samenstelling kosten LCM:
n Handling fee LCM
n Pechverplaatsingen
n Vergeefse ritten

Potentiële kostenbesparing wegbeheerders:
€ 2.413.000,00

Potentiële kostenbesparing wegbeheerders:
€ 17.310.000,00

Maatschappelijke kosten
Aantal files t.g.v. incidenten:
Reistijdverlies t.g.v. incidenten:

Maatschappelijke kosten
Files t.g.v. incidenten:		
Reistijdverlies t.g.v. incidenten:

1.185
719.177 uur

Geraamde maatschappelijke kosten:
€ 7.192.000,00 à € 10.7880,00.00
Kosten transportsector t.g.v. ongevallen: € 1 à 1,5 miljard
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100

4.757
2.074.139 uur

Geraamde maatschappelijke kosten:
€ 20.741.000,00 à € 31.112.000,00
Bron: Panteia (2019)

De visie op Incident Management
van Royal HaskoningDHV
Incident Management is een effectief middel, maar kan efficiënter en effectiever
Incident Management is de afgelopen 20 jaar zeer effectief gebleken in het verlagen van de maatschappelijke kosten van
files. Toch staat die effectiviteit de laatste jaren steeds sterker onder druk. Tijd om de huidige IM-structuur te evalueren en
met een nieuwe blik tegen IM aan te kijken, met als motto: ‘Behouden wat goed is, veranderen wat beter kan’. Zoals altijd geldt
dat voorstellen voor verandering weerstand oproepen, ook hier. Logisch, omdat er veel en grote belangen mee zijn gemoeid.
Daarom zijn niet alleen sterke argumenten, maar is ook de open blik van alle betrokken partijen noodzakelijk om verandering
in gang te kunnen zetten. Royal HaskoningDHV is ervan overtuigd dat IM efficiënter en effectiever kan worden ingericht en
doet een voorstel hoe een vernieuwd IM er uit kan zien.

Aandachtspunten bij IM anno 2022
In de huidige opzet van IM is een aantal aandachtspunten aan te wijzen, die de effectiviteit van het huidige IM ondermijnt.
Hierbij zullen we deze aandachtspunten bespreken.
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Definitie van de term ‘incident’
Het begint met de definitie van ‘incident’, die nogal wat ruimte laat voor interpretatie. Grofweg geldt nu, dat als een
pechgeval een ‘aanvaardbaar risico voor doorstroming en veiligheid’ oplevert, het formeel geen incident is dat via IM
wordt afgehandeld. Die definitiekwestie heeft grote gevolgen voor de afhandeling en de financiën.

Onderscheid in regeling tussen personen- en vrachtauto’s
Ten tweede is er het onderscheid tussen de regeling voor personen- en die voor vrachtauto’s. Bij de pechverplaatsing
van een personenauto worden de kosten van een IM-berger betaald door de wegbeheerder, maar wanneer het een
vrachtauto betreft, worden de ze verhaald op de eigenaar.

Steeds strengere kwaliteitseisen wegbeheerder
De wegbeheerder stelt ook steeds hogere kwaliteitseisen aan de IM-bergers. Zij verwerken dat in hun tarief of, wanneer
zij niet aan die eisen willen/kunnen voldoen, haken ze af in de aanbesteding.

Concurrentie tussen IM-bergers en truckservicebedrijven
Bovendien ontstaat er bij pechhulp voor vrachtauto’s soms ‘concurrentie’ tussen enerzijds IM-bergers, die in opdracht
van de wegbeheerder hulp verlenen, en anderzijds de truckservicebedrijven, die door de eigenaar van het voertuig
worden ingeschakeld. Dat levert vergeefse (en ook steeds duurdere) ritten op en verstoort de normale markt voor
dienstverlening bij pech langs de weg. De concurrentie tussen IM en private pechhulpverlening heeft ook tot gevolg
dat de broodnodige uitwisseling van informatie tussen truckservicebedrijven en de wegbeheerder tot een minimum
beperkt blijft, hetgeen weer ten koste gaat van de efficiency bij de hulpverlening.
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De wegen van het RVM-netwerk en het IM-wegennet wijken van elkaar af
Wegen van het Regionaal VerkeersManagement (RVM)-netwerk, die een ‘belangrijke functie hebben voor de
bereikbaarheid van regio’s en stadscentra’, zijn op dit moment niet allemaal automatisch ook ‘IM-wegen’. Met
andere woorden: het RVM-netwerk en het IM-wegennet wijken momenteel van elkaar af. Het IM-wegennet is een
deelverzameling van de wegen in het RVM-netwerk en vormt geen logisch aaneengesloten geheel van wegen. Eén van
de oorzaken: het opnemen van een weg in het IM-netwerk kost de provincie of gemeente geld. Geld, dat nodig is om
bijvoorbeeld weginspecteurs of pechverplaatsingen te bekostigen. De vraag is of op die verschillende soorten wegen
wel dezelfde, zware en dus kostbare eisen van het IM-systeem gehanteerd moeten worden?

Gebrekkige samenwerking tussen de wegbeheerders
Bij incidentafhandeling is de samenwerking tussen de wegbeheerders niet altijd optimaal. Zo kan bijvoorbeeld het
delen van beschikbare informatie en van inzetbare capaciteit van de weginspecteurs beter. En daarmee dus ook de
efficiëntie en aanwezigheidsgraad.

Digitale ontsluiting van informatie biedt mogelijkheden
Tot slot: de snelle ontwikkeling van de digitale ontsluiting van informatie biedt volop mogelijkheden die nu nog niet
ten volle worden benut. Natuurlijk moeten daarvoor ook nog wel enkele hobbels worden genomen, zoals het koppelen
van publieke- en private informatiesystemen en het opstellen van bedrijfsmatige- en juridische kaders. De huidige
rolverdeling - met de overheid als opdrachtgever en private partijen als opdrachtnemer – is echter niet ideaal voor het
nemen van die hobbels en stimuleert ook de innovatie niet.
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De 10 verbetervoorstellen
van Royal HaskoningDHV
Voor het opstellen van de verbeteringsvoorstellen voor een vernieuwd IM zijn de volgende uitgangspunten als leidraad
genomen:

Uitgangspunten voor verbetering van IM

Aanpak incidenten:

voorkomen is beter dan genezen.

Kosten:

Definities:

behoud wat goed is,
pas aan wat beter kan.

minimaliseer de ruimte
voor interpretatie.

de vervuiler betaalt.

de overheid waar nodig,
de markt waar mogelijk.

Rolverdeling:

Werkrelatie (OG-ON):

Werkrelatie (stakeholders):

Afhandeling:

Data en ICT:

alleen ben je sneller,
samen kom je verder.
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Aanpak verbeteringen:

differentieer om efficiënt te zijn.
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minder hiërarchie,
meer samenwerken.

gebruik de kracht van innovatie.

In het onderstaande zullen we de
10 verbetervoorstellen bespreken
1

2

Behoud wat goed is, pas aan wat beter kan
Zoals aangegeven werkt het IM-systeem over het algemeen goed. Met name bij ongevallen heeft de toepassing van
Incident Management als verkeersmanagementmaatregel aantoonbare effecten op de veiligheid en doorstroming.
Dit betreft met name het direct aansturen en op pad sturen van hulpdiensten en de onderlinge communicatie en
afstemming. Ook de financiële afhandeling is via de verzekeraars goed geregeld. Voorgesteld wordt dat het huidige
IM-systeem gehandhaafd blijft bij het optreden van hulpdiensten bij ongevallen op IM-wegen.

Verhoog inzet op preventie
De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen hebben voor het overgrote deel een directe relatie tot het
ongeval, zoals medische kosten, materiële- en immateriële schade. Slechts een beperkt deel van de kosten, zoals inzet
hulpdiensten en filekosten, heeft een relatie met de afhandeling van ongevallen. Het voorkomen van incidenten is
daarom de meest effectieve maatregel voor de maatschappij en het in toom houden van de maatschappelijke kosten.
Preventiemaatregelen zouden dan ook een belangrijker onderdeel van IM moeten uitmaken.
Enkele ideeën:
n
n
n

maak via rijopleidingen bestuurders ervan bewust hoe incidenten kunnen worden voorkomen.
beloon positief rijgedrag van bestuurders (in samenwerking met leasemaatschappijen, verzekeraars en werkgevers)
en/of bestraf ongewenst gedrag (handhaving snelheid, alcoholcontrole, telefoongebruik tijdens rijden).
vraag meer aandacht voor goed onderhoud en beheer van voertuigen. Incidenten komen ook voort uit 			
achterstallig onderhoud en gebrekkig beheer, zoals versleten banden en slechte remmen.

Kortom: vanuit IM-perspectief kan investeren in preventiemaatregelen heel lonend zijn. De kracht van de samenwerking
tussen private en publieke organisaties binnen IM biedt de mogelijkheid om zowel de kosten voor de private partijen
als de kosten voor de publieke partijen beheersbaar te maken.

3

Eén uniforme regeling voor auto’s en vrachtauto’s en kosten pechhulp voor voertuigeigenaar
Voor de afhandeling van incidenten zou er geen onderscheid meer gemaakt moeten worden tussen personenauto’s en
vrachtauto’s. De kosten van de IM-berger worden in ons voorstel altijd verhaald op de eigenaar van het voertuig. Hij/zij
kan zich daarvoor verzekeren of ervoor kiezen om deze kosten zelf te dragen.
Serviceverleners kunnen de kosten voor deze dienstverlening opnemen in hun servicecontracten. Verzekeraars krijgen
een belangrijkere rol bij de afhandeling en bij het innen/betalen van de bergingskosten. Deze gedachte sluit aan op de
IM-beleidsregels, waarin wordt gesteld dat pech in feite een private aangelegenheid is waarvoor de voertuigeigenaar
zelf verantwoordelijk is.
Behalve meer duidelijkheid, levert dit voorstel voor de wegbeheerder een directe kostenverlaging en een vermindering
van de administratieve lasten op en zit de meerwaarde van de dienstverlening voor de markt in nieuwe vormen van
pechhulpverzekeringen en servicecontracten.
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Ministerie van I&W stelt kaders voor afhandeling pech
Zoals gezegd: pechhulpverlening zou eigenlijk een private aangelegenheid moeten zijn, een situatie waarin bijvoorbeeld
de ANWB nu een belangrijke propositie heeft voor personenauto’s met pech. De afhandeling van pechgevallen is bij
de ANWB een aangelegenheid tussen de pechklant en de pechhulpverlener, op basis van een zakelijke overeenkomst
(pechverzekering of onderhoudscontract). Het is dan een zuivere commerciële businesscase voor serviceverleners
en verzekeraars. Daarvoor moet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat echter wel nieuwe kaders en de
randvoorwaarden voor het afhandelen van pech op de IM-wegen opstellen.
Een voordeel is dat de businesscase van zulke private pechhulpverleners niet wordt ‘verstoord’ door IM. Zij kunnen zich
binnen de kaders en randvoorwaarden bij klanten onderscheiden op prijs en kwaliteit van hun dienstverlening. Een
ander voordeel is dat de grote belemmering voor servicebedrijven om met de wegbeheerder afspraken te maken over
het delen van meldingsinformatie, de wijze van afhandeling en de procesinformatie, hiermee wordt weggenomen.
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Een flexibele schil met weginspecteurs
Private marktpartijen zouden een flexibele schil met weginspecteurs kunnen aanbieden, als aanvulling op de bij de
wegbeheerders beschikbare capaciteit. Dat biedt wegbeheerders mogelijkheden voor specialisatie en focus bij de
afhandeling van complexere incidenten (ongevallen). De (relatief eenvoudige) beveiliging van pechgevallen kan dan
bijvoorbeeld worden overgelaten aan de private weginspecteurs. Die kunnen vaak eerder en bij meer incidenten ter plekke
zijn om daar de eerste veiligheidsmaatregelen te treffen, zodat de hulpverleners een veiligere werkomgeving hebben.
Andere voordelen voor de wegbeheerders zijn dat er een kleinere organisatie nodig is en dat de eigen, hooggekwalificeerde
weginspecteurs gerichter ingezet kunnen worden op plekken waar zij de meeste toevoegde waarde hebben: zoals bij
complexe incidenten of incidenten met grote impact. In dit kader is het ook relevant om op te merken dat een deel van
de eigen weginspecteurs van de wegbeheerders beschikt over ‘opsporingsbevoegdheid’ – een BOA, in de volksmond. Zij
mogen verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven. In
sommige omstandigheden is die bevoegdheid zeer gewenst. Al met al krijgt de wegbeheerder door de toevoeging van
zo’n flexibele schil meer mogelijkheden om de gewenste regie te houden, met beter zicht op en beter inzicht in wat er
op haar wegen gebeurt.
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Meer marktwerking opent deur naar innovatie
Marktwerking zorgt er ook voor dat er meer ruimte komt voor ontwikkeling, adaptatie en invoering van nieuwe
technologieën op het gebied van ICT en data binnen IM. De technische innovaties in de markt bieden de overheid
handvatten om beter de regie over IM te kunnen voeren en incidenten sneller en veiliger af te laten handelen. Wel
moeten zulke nieuwe technologieën snel en eenvoudig, maar ook stap voor stap, worden getest en geïmplementeerd.
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Publiek-private governancestructuur nodig
Als er meer marktwerking binnen IM wordt toegelaten, moet er ook worden nagedacht over een nieuwe governancestructuur,
zeker wanneer de uitvoering van incidentafhandeling geheel of grotendeels aan de markt wordt vrijgegeven. Belangrijk
hierbij is dat er geen incidenten tussen wal en schip vallen en dat de overheid altijd voor een vangnet zorgt.
Hiervoor is het allereerst noodzakelijk dat de overheid een duidelijk wettelijk kader schept met spelregels voor de
uitvoerende partijen. Toezicht en handhaving moeten worden geborgd in de nieuw op te zetten governancestructuur,
waarbij de uitvoerende partijen zelf ook een grote verantwoordelijkheid dragen bij de samenwerking tijdens de
afhandeling van incidenten. Zo’n governancestructuur moet leiden tot meer duidelijkheid over de verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen IM en tot een prettige, stabiele samenwerking tussen de stakeholders.
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Netwerk van IM aanpassen op netwerk van RVM
Het IM-netwerk zou een belangrijker deel van het RVM-netwerk moeten afdekken, zeker waar het wegen betreft die
belangrijk zijn voor de regionale doorstroming van het verkeer. Dat betekent dat bestaande IM-netwerken moeten
worden uitgebreid en logischer op elkaar aansluiten. Bij incidenten zijn dan de IM-maatregelen leidend.
Bij de afhandeling van incidenten op het overige deel van het RVM-netwerk (de overige belangrijke stedelijke wegen) en
op de gemeentelijke wegen, is een meer op stedelijke incidentafhandeling gerichte werkmethode op zijn plaats - maar
wel bij voorkeur met een landelijk kader, voor herkenbaarheid en uniformiteit, in samenwerking met andere landelijk
opererende (pech)hulpverleners. Het is daarbij niet realistisch om van gemeenten te verlangen dat voor deze wegen
aan de landelijke criteria en prestatieafspraken van het IM-systeem (en de bijbehorende kosten) moet worden voldaan.
Een nieuwe indeling op basis van het type weg en de functie van de weg biedt de kans om een logischer verdeling te
maken, wat meer helderheid oplevert voor partijen waar IM wel of niet van toepassing is. Uitgangspunt is dat er nog
winst te behalen valt door wegen toe te voegen aan het IM-netwerk. In deze opzet zijn de kosten voor de wegbeheerder
geen belemmering (meer) om een weg als ‘IM-weg’ aan te merken.
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Meer samenwerking tussen wegbeheerders
Door incidentafhandeling binnen Regionaal VerkeersManagement te organiseren en op een grotere schaal vorm te
geven, zou de inzet van mensen, middelen en systemen, en ook het delen van informatie in het gehele IM-netwerk
efficiënter en effectiever georganiseerd kunnen worden. Dat leidt uiteindelijk tot een snellere inzet van medewerkers,
wat vervolgens de veiligheid ten goede komt. De wegbeheerder behoudt de regie, weet wat er gebeurd is en dat er
veilig is gesteld. Dit past ook perfect binnen de thema’s ‘één overheid’ en ‘meer efficiëntie’.

Verbeteringen IM introduceren via een ‘lean & agile transitiepad’
Tot slot: we stellen voor om de vernieuwing van IM stapsgewijs te realiseren volgens een ‘lean & agile transitiepad’.
Dit betekent concreet dat bij elke stap de toegevoegde waarde van de verandering centraal staat en dat aanpassingen
plaatsvinden in gezamenlijke ontwikkeling. Daarbij geldt steeds dat ‘het goede uit het huidige IM’ behouden blijft,
maar dat ‘wat beter kan’, wordt aangepast.
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DISCUSSIE
De opstellers van deze visie zijn allen vanaf het begin van Incident Management betrokken bij de ontwikkeling van IM. Dit zowel
vanuit de betrokkenheid bij het Programmabureau IM als bij provinciale- en gemeentelijke projecten. Voor de totstandkoming
van deze visie en de 10 verbetervoorstellen is door de opstellers uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers vanuit zowel
het publieke als het private domein. De ontvangen opmerkingen en ideeën zijn in dit document verwerkt. Het beeld dat
uit de gesprekken is ontstaan, is dat de gedachtegang zoals die hierboven verwoord is, wordt onderschreven en dat er een
momentum is om verbeteringen in Incident Management door te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Royal HaskoningDHV team:

Bart Humblet

Director Sustainable Mobility

Consultant Sustainable Mobility

+31 6 29098214

+31 6 52018713

bart.humblet@rhdhv.com

evert.klem@rhdhv.com

Patrick Egberink

Consultant Sustainable Mobility
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Evert Klem

René van Zutphen
Consultant Sustainable Mobility

+31 6 50809053

+31 6 40526696

patrick.egberink@rhdhv.com

rene.van.zutphen@rhdhv.com
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