
Europees Handvest over de verkeersveiligheid - 
Awards voor uitmuntendheid in 
verkeersveiligheid 2023

Richtlijnen voor indiening

Het Europees Handvest over de verkeersveiligheid is het grootste 
maatschappelijke platform voor verkeersveiligheid. Onder leiding van de 
Europese Commissie hebben meer dan 3500 publieke en private entiteiten zich 
bij het Handvest aangesloten. Samen vormen de leden een gemeenschap waarin 
zij hun expertise en goede praktijken op het gebied van verkeersveiligheid 
kunnen delen en elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.

Om onze leden voor deze inzet te belonen en initiatieven de ultieme internationale 
erkenning te geven, organiseert de Europese Commissie de "Excellence in Road 
Safety Awards". Een jury van verkeersveiligheidsexperts en de Europese Commissie 
kiezen de winnaars op basis van de hieronder beschreven criteria. De winnende 
initiatieven worden bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking op 
donderdag 19 oktober 2023 in Brussel.

De initiatieven die voor de prijzen kunnen worden ingediend, kunnen een actie, 
project, strategie, campagne, methode of aanpak zijn waarvan de resultaten al 
zichtbaar en meetbaar zijn en waarvan is aangetoond dat ze met succes hebben 
bijgedragen tot de aanpak van een verkeersveiligheidsprobleem. Alle soorten 
entiteiten die lid zijn van het Handvest kunnen hun initiatief indienen.

De belangrijkste criteria voor de beoordeling van de inzendingen zijn:

• Impact en omvang: Wat zijn de resultaten en de verwachte impact van het 
initiatief?

• Innovatie en originaliteit: Hoe origineel en innovatief is het initiatief?
• Zichtbaarheid en verspreiding: Hoe breed is het initiatief gepromoot en 

verspreid?
• Continuïteit en groeipotentieel: Is er een plan om de activiteiten in de 

komende jaren voort te zetten?

De categorieën voor de prijzen verschillen elk jaar om zoveel mogelijk 
initiatieven op te nemen. Voor 2023 zijn de categorieën:

• Optimaal gebruik van gegevens om de verkeersveiligheid te bevorderen
• Beste verkeersveiligheidsproject voor weggebruikers met beperkte 

mobiliteit
• Beste project ter bevordering van de rijvaardigheid
• Beste project ter ondersteuning van de verkeersveiligheid in de sector 

elektronische handel
• Urban Road Safety Award (open voor gemeenten, steden en regionale 

overheden)



De prijzen

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Brussel en worden 
beloond met een gepersonaliseerde trofee. Naast deze prijs ontvangen zij een 
digitale winnaarsbadge en een aftermovie die zij voor hun eigen 
communicatiedoeleinden kunnen gebruiken. We zullen de winnaars onder de 
aandacht brengen op de website van het Europees Handvest over de 
verkeersveiligheid en op onze sociale mediakanalen.

Praktische informatie

• De awards zijn alleen toegankelijk voor leden. Als u nog geen lid bent, 
registreer u dan hier zodat u een inzending kunt maken.

• Geregistreerde leden moeten inloggen op hun Charter account en dan kiezen 
voor
"Een nieuwe prijsinzending toevoegen" onder "Mijn account".

• U kunt hier ook direct toegang krijgen tot de award aanvraag - u MOET 
ingelogd zijn op uw Charter account voordat u op deze link klikt.

• Alleen aanvragen van een EU-lidstaat, een EVA-lidstaat (IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) of een toetredingsland 
(Albanië, de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) 
komen in aanmerking voor een prijs. Inzendingen van buiten een van deze 
landen kunnen nog steeds worden gepubliceerd op de website van het 
Handvest als waardevolle inspiratiebron voor anderen, maar komen niet 
in aanmerking voor een prijs. Klik hier om een goede praktijk in te dienen 
- - u MOET ingelogd zijn op uw Charter-account voordat u op deze link 
klikt.

• Inzendingen zijn welkom in elke officiële EU-taal.
• Elke lidstaat wordt vertegenwoordigd door een Nationaal Steunpunt, een 

(inter)nationale organisatie die actief is op het gebied van verkeersveiligheid. 
Deze nationale steunpunten zijn het eerste aanspreekpunt voor lokale leden 
voor vragen en opmerkingen. Als u ondersteuning nodig heeft bij uw 
inzending, kunt u hier contact opnemen met uw Nationaal Steunpunt.

Termijnen

De deadline voor de inzendingen is vrijdag 26 mei 2023. Het Charterteam en 
de Nationale Estafette kunnen uw inzending ondersteunen.

De kandidaten op de shortlist worden in september gecontacteerd om hun 
aanwezigheid en deelname aan de prijsuitreiking, die op donderdag 19 oktober 
2023 in Brussel wordt gehouden, voor te bereiden.

Indieningsprocedure

Titel en prijscategorie

In dit deel moet u een titel voor uw initiatief/activiteit opgeven. Deze mag in de 
door u gekozen EU-taal zijn, maar u moet later op het formulier ook een titel voor 
uw initiatief in het Engels opgeven. Zorg ervoor dat deze titel duidelijk is en een 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


aanzet geeft tot uw activiteit.



U wordt ook gevraagd de prijscategorie te selecteren waarvoor u een aanvraag wilt 
indienen. U kunt meerdere categorieën selecteren als uw initiatief voor meer dan 
één categorie in aanmerking komt.

Gegevens organisatie

Om uw aanvraag voor de prijzen goed te keuren, is het belangrijk dat u de nodige 
en correcte contactgegevens in uw aanvraag hebt. Het is mogelijk dat het 
Charterteam contact met u opneemt om aanvullende informatie te vragen ter 
aanvulling van uw aanvraag en om u te informeren over de beoordeling van uw 
inzending.

Toepassingsgebied

In dit deel kunt u meer achtergrondinformatie over uw initiatief geven. Wat was de 
belangrijkste uitdaging op het gebied van verkeersveiligheid die u wilde aanpakken, 
en welke doelgroep(en) waren daarbij betrokken? De motieven achter het initiëren 
van het initiatief zullen de juryleden helpen beter te begrijpen waarom u ervoor 
hebt gekozen bepaalde activiteiten op te zetten.

Projectactiviteiten

In dit deel kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van de activiteiten die u 
hebt uitgevoerd. De informatie over de operationele uitvoering, de gebruikte 
instrumenten, het tijdschema van het initiatief en de betrokkenheid van andere 
partners en organisaties zullen een duidelijk beeld geven van uw initiatief.

Evaluatie

Een belangrijk onderdeel van een actieplan is de evaluatie van de resultaten en de 
verwachte effecten van het initiatief. Deze evaluatie kan leiden tot een eventuele 
aanpassing van uw activiteiten om een nog groter positief effect op de weg te 
creëren. Het kan je ook helpen om anderen te overtuigen het initiatief te steunen.

Beschrijf in dit deel hoe uw initiatief werd geëvalueerd, hoe doeltreffend het was en 
hoe u erover communiceerde. Geef aan hoe andere leden van uw initiatief zouden 
kunnen leren en of het elders zou kunnen worden uitgevoerd.

Ondersteunend materiaal

Alle extra beeldmateriaal (zoals foto's, video's) of links naar berichten, webpagina's 
of online accounts. Zij ondersteunen de overdraagbaarheid van uw inzending.



Innovatie

Innovatie is cruciaal om nieuwe methoden te verkennen om onze wegen veiliger 
te maken. In deze rubriek kunt u de elementen beschrijven die uw activiteiten 
innovatief maken.

Verdere stappen

In dit deel wordt u gevraagd uw plannen voor de toekomst toe te lichten. Dit deel 
van uw aanvraag is belangrijk om de jury in staat te stellen te begrijpen hoe u de 
verkeersveiligheid zult blijven verbeteren.

Uw aanvraag indienen

Gelieve alle velden van de sollicitatie zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.

Als u uw aanvraag wilt opslaan maar nog niet klaar bent om in te dienen, zorg er 
dan voor dat de status 'Concept (huidig)' is in het tabblad Publicatieopties en 
klik op opslaan.

Wanneer u klaar bent om uw toekenningsaanvraag ter beoordeling in te dienen, zet 
u de status op "Needs Review" in het tabblad Publishing options onderaan het 
formulier.

Contactgegevens

Charter helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com

Nationale Relais: Klik hier

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

