
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1043
van LYDIA PEETERS
datum: 26 april 2016

aan BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Cel Educatie en Preventie federale wegpolitie  -  Mogelijke overname taken

In de beleidsbrief 2015-2016 van de minister lezen we op p. 38 onder “OD 11: Opleiding 
en sensibiliseren voor een veiliger verkeersgedrag”, dat de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) in het kader van ‘levenslang leren’ verder zal inzetten op een 
uitgebreid aanbod van verkeers- en mobiliteitseducatie voor alle leeftijden (basis, 
secundair, ouderen) en specifieke doelgroepen (vrachtwagensector, bedrijven, 
rijlesgevers, …).

Heel wat steden en gemeenten en andere organisaties zetten sinds lange tijd in op lessen 
verkeersveiligheid door onder andere verkeersparken in te richten voor scholen. Dit doen 
ze vaak in samenwerking met de dienst CEP (Cel Educatie en Preventie) van de federale 
wegpolitie. Deze cel van de federale dienst zou mogelijk ophouden te bestaan met 
ingang vanaf 1 september 2016.

De wegpolitie is nationaal gestructureerd in één nationaal en in negen provinciale 
commando's die samen ongeveer 1000 personeelsleden tellen. Elk provinciaal commando 
is daarop onderverdeeld in een aantal verkeersposten. Naast de verkeersposten zijn er 
nog drie eenheden, zijnde de technische sectie (ploegen radar) de CPT's (Cel Patrouille 
en Toezicht) en de CEP

1. Is er reeds volledige duidelijkheid over de afschaffing van de Cel Educatie en 
Preventie bij de federale wegpolitie in het kader van het dossier over de kerntaken 
van de politie? 

2. In welke mate heeft de minister hierover reeds overleg gepleegd met de bevoegde 
federale minister?

3. Zullen de taken van de Cel Educatie en Preventie van de federale wegpolitie, als deze 
ophoudt te bestaan, in Vlaanderen worden overgenomen door de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde of door een andere instantie? 

4. Kan de minister garanderen dat de continuïteit van de ondersteuning die de Cel 
Educatie en Preventie van de federale wegpolitie nu biedt, niet in het gedrang komt 
in Vlaanderen?

5. Is de overname per 1 september 2016 haalbaar? Graag een stand van zaken van het 
dossier qua timing.

6. Welke andere initiatieven inzake verkeersopleiding voor kinderen, jongeren en 
scholen worden gepland op Vlaams niveau?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeerspost_(Belgi%C3%AB)
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ANTWOORD
op vraag nr. 1043 van 26 april 2016
van LYDIA PEETERS

1-5. Ik verwijs naar mijn antwoord in de commissie MOW op 28/04/2016.

6. Volgende projecten werden – voor het basisonderwijs – in alle Vlaamse provincies al 
een tijd geleden opgestart en werden het afgelopen schooljaar gecontinueerd: 

 Het Grote Voetgangersexamen
 De Grote Verkeerstoets
 Het Grote Fietsexamen
 Helm op, Fluo top”
 FietSOmeter
 Mobibrein

Verder waren er voor het secundair onderwijs ook nog: 

 Slimme Mobiele Scholen  
 Mobibus
 Rijbewijs op School 


