De rol van de FCVV in de SGVV
Martine Indot, Voorzitster van de Federale Commissie voor de
Verkeersveiligheid & Directeur-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid FOD Mobiliteit en Vervoer

Wettelijk kader: KB van 13 oktober 2017 betreffende de
FCVV
Art. 2. De Commissie heeft als opdracht :
1) het organiseren van overleg op nationaal vlak tussen de verschillende bevoegde overheden en de
belangenvertegenwoordigers van de groeperingen die betrokken zijn bij het wegverkeer en de verkeersveiligheid;
2) het uitwisselen van informatie tussen de verschillende vertegenwoordigers;
3) het formuleren van adviezen en aanbevelingen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de bevoegde overheden,
over voorstellen tot wijziging van de verkeers- en vervoersreglementering;
4) het formuleren van aanbevelingen ter bestemming van de actoren actief in het domein van verkeersveiligheid;
5) het bevorderen van aanbevelingen op basis van studies in verband met verkeersveiligheid en accidentologie in het
bijzonder;
6) het kennis nemen en het bespreken van de verkeersongevallenstatistieken en andere relevante gegevens m.b.t. de
verkeersongevallen;
7) het kennis nemen en het bespreken van nationale en internationale studies en initiatieven met betrekking tot de
verkeersveiligheid ;
8) het inhoudelijk voorbereiden van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid, op verzoek van de bevoegde
minister;
9) het voorstellen van kwantitatieve doelstellingen inzake de verkeersongevallen en de verkeersslachtoffers.
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Rol van de leden v/d FCVV in de SGVV
We zullen in deze presentatie stilstaan bij volgende fases:
- de voorbereiding van de SGVV:
1. Voorbereiding federaal actieplan;
1.1. Advies over de voorstellen en toevoeging van maatregelen;
1.2. Actieve deelname aan de burgerpanels;

2. Voorbereiding van het interfederaal plan;

- het evenement zelf;
- het vervolg en de follow-up na het evenement.

3

Voorbereiding van de SGVV (1/3)
Elk lid van de FCVV:
• brengt zijn/haar expertise aan binnen de FCVV;
• consulteert hierbij de partnerorganisaties en verenigingen die
hij/zij vertegenwoordigt binnen de FCVV;
• geeft advies over de aanbevelingen en maatregelen voorzien
in het federaal actieplan;
• stelt bijkomende initiatieven voor in het kader van dit federaal
actieplan.
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Voorbereiding van de SGVV (2/3)
Principes voor toevoeging van maatregelen:
• Het betreft maatregelen binnen de federale bevoegdheid;
• Het betreft maatregelen die de verkeersveiligheid positief kunnen
impacteren;
• De doelstellingen zijn concreet en meetbaar;
• De initiatieven worden overlegd met de partnerorganisaties en
verenigingen binnen het expertisedomein van ieder lid van de FCVV.
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Voorbereiding van de SGVV (3/3)
Drie thematieken zijn voorzien in het participatief traject via burgerpanels
(september):
1.
2.
3.

Risicogedragingen & sociale normen;
Het delen van de openbare ruimte - hoffelijkheid - diversiteit van de weggebruikers;
Recidive & sancties.

De leden van de FCVV en alle partnerorganisaties en verenigingen worden
uitgenodigd om actief deel te nemen en tussen te komen vanuit hun
expertise (modaliteiten inschrijving volgen nog)
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Het evenement (de SGVV)
Tijdens het evenement (november 2021) kunnen de leden ook een actieve
rol opnemen, bijvoorbeeld:
- Deelnemen aan een debat over een bepaalde thematiek;
- Deelnemen aan het voorstellen van de resultaten van de
burgerbevraging;
- Bemannen van een stand;
- Enz.: alle suggesties zijn welkom!
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Vervolg en follow-up van de SGVV
- Het federaal actieplan (inclusief resultaten burgerbevraging) en de
regionale plannen worden geïntegreerd tot een “interfederaal plan”.
- Ook in 2022 wordt de burgerparticipatie verdergezet om het interfederale
plan te voeden.
- Actieve rol FCVV in 2022:
- Deelname aan het burgerparticipatietraject in 2022;
- Advies geven over het “interfederaal plan”;
- Tussentijdse monitoring van de realisatie van het “federaal” en het “interfederaal
plan”.
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Timings/to do
• Reacties van de leden op het federale actieplan: vóór 6 september; per email bezorgen op cfsr.fcvv@mobilit.fgov.be
• Inschrijven op de burgerpanels (modaliteiten volgen):
• Het delen van de openbare ruimte - hoffelijkheid - diversiteit van de weggebruikers
(7/09 NL en 9/09 FR);
• Risicogedragingen & sociale normen (14/09 FR en 16/09 NL);
• Recidive & sancties (21/09 NL en 23/09 FR).

• Volgende vergadering van de FCVV op 14 oktober (bespreking eerste
resultaten burgerpanels).
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Vragen? Reacties?

Bij vragen: cfsr.fcvv@mobilit.fgov.be

Bedankt voor uw aandacht!
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