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Een gedenkplaats in Brussel voor verkeersdoden
Ter nagedachtenis aan de tienduizenden doden en zwaargewonden elk jaar in Europa

Brussel Minister-president Rudi Vervoort en Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid
Bianca Debaets steunen het idee om een gedenkplaats voor Brusselse verkeersdoden op te
richten. Het initiatief wordt door de Europese Vereniging van verkeersslachtoffers (FEVR) gedragen
die onlangs haar vijfentwintigjarig bestaan vierde en die binnenkort haar zetel, momenteel in
Luxemburg, in de hoofdstad van Europa zal vestigen.
Op 25 jaar tijd zijn wereldwijd ongeveer 250 miljoen verkeersslachtoffers (doden of
zwaargewonden)gevallen. Onder deze slachtoffers stierven meer dan 40 miljoen mensen op de
plaats van het ongeval of binnen 30 dagen. Op Europees niveau gaat het over 4 miljoen, waarvan
750.000 doden, dat is gemiddeld 30.000 per jaar. In België gaat het in 2015 om 755 doden, waarvan
27 in het Brussels Gewest.
"Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers lijkt het ons goed een Belgische en Europese gedenkplaats
op te richten, midden in de hoofdstad", geven Rudi Vervoort en Bianca Debaets aan. "We zullen
deze aanvraag van de Europese Vereniging van verkeersslachtoffers (FEVR) steunen zodat we er snel
werk van kunnen maken. De specifieke vorm van het eerbewijs moet nog bepaald worden maar het
zou een plaats van herdenking worden, waarmee we alle weggebruikers eraan willen herinneren
waakzaam te zijn en we een hart onder de riem willen steken voor ieder die ooit een naaste verloren
is in het verkeer.”
"We bedanken Minister-president Rudi Vervoort en Staatssecretaris Bianca Debaets voor hun steun
en we zijn er van overtuigd dat dit monument of deze gedenkplaat bijvoorbeeld, binnenkort zal
kunnen opgericht worden. En dit, des te meer gezien onze project ook gesteund wordt door de EUcommissaris voor Vervoer, Mevrouw Violeta Bulc. Deze gedenkplaats zou een primeur zijn op
Europees niveau", aldus Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de Belgische
vereniging ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’, en ook lid van de FEVR.
De FEVR is opgericht in 1991 en telt in totaal 25 verenigingen van 17 Europese landen. De FEVR
organiseert elk jaar op de derde zondag van november de Werelddag ter nagedachtenis van
verkeersslachtoffers, erkend door de Verenigde Naties, sinds 1995. De zetel van de FEVR zal
binnenkort van Heffingen (het Groothertogdom Luxemburg) naar Brussel verhuizen.
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