
Tip 2:   Vul thuis alvast het Europees schadeformulier zover mogelijk in en leg dit in  
je voertuig. Of download de schademeldapp via www.mobielschademelden.nl

Bij een ongeval of pech op een auto- of snelweg is het belangrijk 
dat je zorgt voor je eigen veiligheid. Hiervoor kun je verschillende 
dingen doen. We zetten de diverse stappen in verschillende 
situaties op een rijtje.

• Zet je alarmlichten aan om het verkeer te waarschuwen
•  Trek een veiligheidshesje aan voordat je het voertuig verlaat.  

Dit geldt voor alle inzittenden
•  Zorg ervoor dat iedereen het voertuig verlaat bij ongeval of pech 

op de auto(snel)weg. Alleen bij (vermoeden van) letsel laat je 
personen wel in het voertuig zitten

• Blijf nooit op de rijbaan staan
• Ga nooit een auto aan de kant duwen
•  Houd altijd het verkeer in de gaten, dus ook eventueel verkeer  

op de vluchtstrook
•  Ga achter de vangrail (midden- of buitenberm) of in de berm staan, 

maar steek hiervoor geen rijstroken over
• Bel hulp

Waar sta je op de auto(snel)weg?
•  Geef bij ongeval of pech alle informatie van het  

dichtstbijzijnde hectometerbord door:
 - het wegnummer, hier de A4
 - de hectometeraanduiding, hier 50,8
  -  Li (links) of Re (rechts) en (indien vermeld)  

de zwarte letter op het gele vlak, hier de t

Ongeval  
of pech:  
wat doe jij?

foto: RTV Utrecht

Tips voor weggebruikers

Bij pech
•   Probeer met je voertuig naar de vluchtstrook te komen
•   Breng iedereen in veiligheid. Stap uit en neem plaats 

 achter de vangrail of in de berm
•   Trek een veiligheidsvestje aan
•   Bel voor je personenauto de pechhulpdienst
•   Bel 112 voor je vrachtauto
•   Wacht achter de vangrail of in de berm op hulp
•   Staat je voertuig op een gevaarlijke plek? Bel dan 112

Bij een ernstig ongeval
• Bel 112
•  Iedereen die zelf uit het voertuig kan komen, gaat naar  

een veilige plaats, achter de vangrail of in de berm
• Laat gewonden in het voertuig zitten
•  Wacht achter de vangrail of in de berm op hulp

Bij alléén blikschade
•  Probeer met je voertuig naar de vluchtstrook te komen
• Lukt dit niet? Bel dan 112
•  Rijden de voertuigen nog? Rijd dan samen naar een  

veilige plaats om de schade af te handelen

Tip 1:   Ligt er iets op de weg dat gevaarlijk 
is voor het verkeer? Bel dan 112.
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De melding komt binnen bij 
een regionale verkeerscentrale 
van Rijkswaterstaat 

Een weginspecteur 
en berger worden naar
het incident gestuurd

De wegverkeersleider sluit 
tijdelijk een rijstrook af met een rood kruis

De weginspecteur is vaak als 
eerste ter plaatse en neemt 
maatregelen zodat 
hulpverleners 
veilig hun werk 
kunnen doen

De weginspecteur verlaat altijd als laatste 
de locatie van het incident en gee� de
weg weer vrij voor het verkeer

!

De weginspecteur 
bepaalt in overleg met de 
verkeerscentrale en de 
hulpdiensten hoe het verkeer 
langs het ongeval kan rijden  

Bij ernstige ongevallen kan de 
politie op de plek van het incident 
onderzoek doen naar de oorzaak 

De weginspecteur 
beoordeelt of het 
wegdek beschadigd is 
en direct gerepareerd 
moet worden 

Via de borden boven 
de weg delen we 
informatie over omleidingen 
en vertragingstijden

A1 dicht ri A’dam

A’dam volg A27, A12, A1

Meer weten? Kijk op rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002

De 10 maatregelen van
Rijkswaterstaat na een ongeval
of pech op de snelweg
Bij pech of een ongeval op de snelweg zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat
hulpdiensten snel en veilig hun werk kunnen doen en dat verkeer weer zo snel
mogelijk kan doorrijden. Dit noemen we ook wel ‘incidentmanagement’. Lees
hieronder welke 10 maatregelen we stap-voor-stap nemen, voordat de weg weer
kan worden vrijgegeven voor het verkeer.

In opdracht van de 
weginspecteur worden 
de voertuigen
geborgen
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Bij pech of een ongeval op de snelweg zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat andere hulpdiensten snel en veilig hun werk  
kunnen doen en dat verkeer weer zo snel mogelijk kan doorrijden. Dit noemen we ook wel ‘incidentmanagement’. 
Lees welke 10 maatregelen we nemen, voordat we de weg weer kunnen vrijgeven voor het verkeer.

Ongeval of pech:  
wat doet Rijkswaterstaat?

De partijen achter Incidentmanagement – en degenen die aan deze folder hebben meegewerkt – heb-
ben de in deze folder opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van kennis en 
techniek. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleent. Het Rijk sluit iedere aansprakelijkheid 
uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien.
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Meer info over de IM-regelingen op hoofdwegen:

www.incidentmanagement.nl


