PERSBERICHT
Interministeriële samenwerking verkeersveiligheid tussen
Ben Weyts – Maxime Prévot – Bianca Debaets
De drie ministers hebben vandaag een overeenkomst getekend
Brussel, 22 juni 2015 - Ten gevolge van de 6de staatshervorming is Verkeersveiligheid een
gewestelijke bevoegdheid geworden.
Niettemin is afstemming en overleg tussen de drie gewesten noodzakelijk.
Het is dan ook wenselijk om een permanent overleg te organiseren tussen de drie bevoegde
ministers om samenhang te brengen in de maatregelen die genomen worden ter
bevordering van de verkeersveiligheid.
Hiertoe nodigde Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets haar collega’s Ben Weyts en
Maxime Prévot uit. Dit resulteerde in een interministeriële samenwerking over onder
andere volgende punten:
• Structureel overleg: Minstens één maal per jaar zullen de gewestministers overleg
plegen over de verkeersveiligheid. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om
thematische werkgroepen in te richten. De ministers engageren zich ook om elkaars
uitgereikte brevetten en attesten te erkennen. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn
dat het brevet dat een rijinstructeur haalt om les te geven in het ene gewest, ook
erkend wordt in de andere gewesten.
• Rijopleiding en -examens: opkrikken van de kwaliteit van de rijopleiding. Dit door het
verbeteren van de basistechnieken, zoals de kennis van het verkeersreglement, maar
ook door andere vaardigheden zoals eco-driving en door het invoeren van de
risicoperceptietest.
• Sensibiliseringscampagnes: Verkeersveiligheid stopt niet aan de gewestgrenzen.
Daarom wordt enerzijds voorzien dat er gezamenlijk campagnes gevoerd kunnen
worden rond thema’s die de gewestgrenzen overschrijden zoals bv. alcohol (Bobcampagnes) en snelheid. Anderzijds kunnen de gewesten campagnes uitwerken in
functie van de regionale accenten.
• Informaticatoepassingen: de gewestministers gaan samen de noden in kaart
brengen, en, op basis van de analyse ervan, nagaan of een intergewestelijke
samenwerking een optimale gegevensuitwisseling kan bevorderen.

Waals Minister Maxime PRÉVOT: “Ik verheug me dat de drie gewesten een
gemeenschappelijke visie hebben op de kwalitatieve verbetering van de rijopleiding. De
opleiding zal een combinatie zijn van basisvaardigheden (kennis van de wegcode, beheersing
van het voertuig) en bijkomende vaardigheden (risicoperceptie, zelfevaluatie, de
risicofactoren, de rijstijl en eco-driving, …). Het is dus essentieel dat de drie gewestministers
de koppen bij elkaar steken om samen de concrete maatregelen te bepalen. Vooral om dat
kandidaten vanaf 1 januari 2015 kunnen kiezen waar ze hun opleiding genieten of hun
rijexamen afleggen.”
Vlaams Minister Ben WEYTS: “De overdracht van verschillende bevoegdheden op vlak van
verkeer, heeft de zaken er niet eenvoudiger op gemaakt. Willen we als minister een goed
verkeersveiligheidsbeleid voeren, zijn we dan ook wel enigszins op elkaar aangewezen.
Iedereen voert autonoom zijn eigen beleid. Dat is evident maar samenwerking is nu eenmaal
nodig om minstens enkele basisprincipes op elkaar af te stemmen. Dit akkoord bewijst
trouwens dat we als volwassen deelstaten perfect kunnen samenwerken zonder bemoeienis
of nieuwe structuren.”
Brussels Staatssecretaris Bianca DEBAETS: “Ik ben blij dat mijn collega’s op mijn uitnodiging
om tot een interministeriële samenwerking te komen, zijn ingegaan. Deze samenwerking
moet de coherentie en efficiëntie inzake verkeersveiligheid verhogen. Brussel trekt immers
vele pendelaars aan uit de andere twee gewesten. Zo is het belangrijk om vb. gegevens uit te
wisselen inzake rij-examens en autokeuringen. Het staat elke burger immers vrij zijn auto te
laten keuren in het gewest van zijn keuze. Anderzijds is het goed we eigen accenten kunnen
leggen, gelet op onze grootstedelijke context.”

Perscontacten:

Audrey JACQUIEZ – Woordvoerder Minister Maxime PREVOT – 0497/161.861
Jeroen TIEBOUT – Woordvoerder Minister Ben WEYTS – 0477/99.80.88
Pierre MIGISHA – Woordvoerder Brussels Staatssecretaris Bianca DEBAETS – 0475/720.412

