
SWOV    Artikel
Maart 2015

SWOV Artikel/ Maart 2015 / P.1

Internationale 
  samenwerking 

De weg naar verbetering 
van de verkeersveiligheid

Het Marokkaanse CNPAC en de Nederlandse organisaties 
SWOV en RDW werkten succesvol samen in een project om 
de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. 

Project
Tijdens een Marokkaanse handelsmissie naar Nederland in maart 
2013, bracht de Marokkaanse delegatie ook een bezoek aan 
SWOV, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
De delegatie maakte kennis met de Nederlandse aanpak van de 
verkeersveiligheid en verder contact leidde tot het verzoek aan 
Nederland om een bijdrage te leveren aan het opbouwen van 
de verkeersveiligheidsexpertise in Marokko. Dit project, waarin 
de Safe System Approach een hoofdrol speelt, wordt gezamenlijk 
uitgevoerd door SWOV, RDW en CNPAC, het Marokkaanse 
Nationaal Comité voor Preventie van Verkeersongevallen. Het 
project wordt gefinancierd uit het Matra-Zuid Programma van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat wordt uitgevoerd door 
de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). 

Probleemstelling
Marokko heeft een aanzienlijk verkeersveiligheidsprobleem: in 
2010 waren er tussen de 5000 en 6000 dodelijke verkeersslachtof-
fers te betreuren. In Marokko vallen jaarlijks 18 verkeersdoden 
per 100.000 inwoners en hoewel dit onder het gemiddelde ligt 
van het oostelijk Middellandse Zeegebied, zijn dit er bijna vijf 
maal zo veel als in Nederland. 

Marokko streeft naar verbetering van de verkeersveiligheid en 
een daling van het aantal verkeersslachtoffers en is bezig met het 
opstellen van een meerjarenplan voor de verkeersveiligheid. Het 
huidige project levert daarvoor bouwstenen en concrete adviezen 
voor onder andere Marokkaanse R&D-activiteiten op het gebied 
van verkeersveiligheid.

Inventarisatie
Om een goed beeld te krijgen van de specifieke Marokkaanse 
behoeften en mogelijkheden, brachten Nederlandse deskundigen 
verschillende werkbezoeken aan Marokko. Ook is een Memo-
randum of Understanding getekend tussen SWOV, CNPAC en 
DTRSR, Le Ministère de L’Equipement, du Transport et de la 
Logistique - La Direction des Transport Routiers et de la Securité 
Routière (het Marokkaanse ministerie van Transport en Infra-
structuur). Met hulp van de Nederlandse ambassade en intensieve 
ondersteuning door CNPAC en het Marokkaanse ministerie van 
Transport en Infrastructuur werd kennisgemaakt met diverse Ma-
rokkaanse organisaties op verkeersgebied en werd de Marokkaanse 
verkeerssituatie in kaart gebracht.

http://www.cnpac.ma/index.php/fr/
http://www.iamorocco.com/g2g/
http://www.iamorocco.com/g2g/
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Uitwisseling
Vertegenwoordigers van Marokkaanse organisaties brachten 
ver volgens een tegenbezoek aan Nederland, waarbij zij tal van 
Nederlandse organisaties bezochten en kennismaakten met de 
visie en aanpak van onder meer de Politie Den Haag, CBR, CJIB, 
RDW, SWOV en het ministerie van Justitie. De Marokkaanse 
delegatie zei over het werkbezoek: “Nederland bood een zeer rijk 
programma, vele verkeersveiligheidsaspecten kwamen tijdens dit 
bezoek aan de orde.” Ook de kwaliteit van het programma werd 
positief beoordeeld: “Zowel organisatorisch als praktisch was het 
programma van het werkbezoek serieus en doelgericht ingevuld”, 
aldus de Marokkaanse delegatie.

Het studiebezoek bood daarnaast ook ruimte voor actief weder-
zijds contact. De delegatie: “Er was een vruchtbare uitwisseling 
van standpunten en een diepgaande bespreking van de opgedane 
ervaringen, met als doel om de verschillen en overeenkomsten 
op het gebied van verkeersveiligheid in kaart te brengen en 
hiervan te leren.”

Ook op grotere schaal werd informatie uitgewisseld: in de Marok-
kaanse stad Skhirat werd een International Conference on Wo-
men and Road Safety  georganiseerd. Op 8 maart 2014 werd het 
congres officieel geopend door Prinses Lalla Meryem. SWOV’s 
Marjan Hagenzieker was hier een van de sprekers. Zij vertelde 
over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Nederland en 
dat – hoewel het risico de afgelopen 40 jaar flink gedaald is – 
mannen nog steeds een hoger risico hebben dan vrouwen.

Eindrapport
Wilt u meer weten over het verloop van het project, de bevindin-
gen en aanbevelingen? Het rapport, opgesteld door SWOV en 
RDW, met de titel Extending the road safety research and deve-
lopment capacity in Morocco is onlangs verschenen en kan via de 
SWOV-website worden geraadpleegd.

http://www.swov.nl/rapport/r-2015-07.pdf
http://www.swov.nl/rapport/r-2015-07.pdf

