Geachte mevrouw, heer,
De Vereniging van Bergings-en Mobiliteitspecialisten (VBM) is de brancheorganisatie voor
Bergingsbedrijven welke in opdracht van Politie, Rijkswaterstaat bergingen verricht van in
beslag genomen voertuigen en takelen en bergen van verongelukte (Vracht) auto’s op
Snelwegen en alle andere wegen in Nederland. VBM behartigt de belangen van circa 80%
van de Bergingsbedrijven in Nederland.
Via 260 rayons wordt geheel Nederland via onze hulpdienst Takel en Berging bediend.
Daarnaast zijn er met Rijkswaterstaat afspraken gemaakt voor het invullen van z.g.n. standby locaties gelegen op strategische locaties direct aan Hoofdwegennet (autobanen).
De aanrijdtijden tussen de 8 en 15 minuten zijn overeengekomen om alle
verkeersstremmingen bij circa 110.000 meldingen per jaar op het hoofdwegen binnen
voornoemde aanrijdtijden aan te rijden. De opdrachten worden aangestuurd via het
Landelijk Centraal Meldpunt (c.q. via alle verkeerscentrales van RWS in Nederland). Tevens
verzorgen de Bergingsbedrijven via het contract met de Stichting IMN de beveiliging van
Incidenten op de hoofdwegen wanneer RWS niet in staat is om tijdig Weginspecteurs aan te
sturen c.q. beschikbaar te hebben op plaats calamiteit.
Circa 1.500 Bergingsspecialisten en 200 meldkamermedewerkers zorgen er dagelijks voor
dat stremmingen ten gevolgen van aanrijdingen, pech op de wegen in Nederland zo spoedig
mogelijk worden opgelost, wegen z.s.m. vrij gemaakt worden voor doorgang Ambulance,
Brandweer, Politie en overige Hulpdiensten.
Wij vragen uw aandacht voor het feit dat de Bergingsbranche niet concreet worden
genoemd op de RIVM lijst van vitale beroepen. Rijkswaterstaat is van mening dat onze
branche c.q. Bergingsspecialisten dienen te vallen onder de noemer Hulpdiensten zoals
vermeldt op de voorlichtingssite van RIVM Cruciale beroepsgroepen voor Covid-19, Vitale
processen.
Namelijk bullet negen: Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds
vitaal verklaard).
Namens RWS en VBM bestuur verzoek wij u beleefd medewerking te verlenen om
medewerkers werkend binnen de Bergingsbranche gebruik te laten maken van de door u
verzorgde kinderopvang.
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Meer informatie en contactgegevens vindt u op: https://www.berging-mobiliteit.nl

