
Het Europees handvest voor verkeersveiligheid (ERSC) is het grootste platform van het 
maatschappelijk middenveld op het gebied van verkeersveiligheid. Meer dan 3.500 publieke en 
private entiteiten hebben zich verbonden tot de ERSC, die een gemeenschap vormen om expertise 
te delen op het gebied van verkeersveiligheidsacties en -initiatieven. Deze gemeenschap is een 
geweldige hulpbron om het belang van verkeersveiligheid in alle EU-landen en daarbuiten te 
benadrukken. 

De acties van onze leden hebben het bewustzijn over de oorzaken van verkeersongevallen vergroot, 
bijgedragen tot de opbouw van een verkeersveiligheidscultuur in heel Europa en de aandacht 
gevestigd op succesvolle preventieve verkeersveiligheidsmaatregelen. Onze leden publiceren een 
verscheidenheid aan activiteiten om van te leren en geïnspireerd te raken. Deze kunnen worden 
afgestemd op specifieke locaties of demografie om een effectieve verkeersveiligheidsstrategie te 
creëren voor elk land, stad of stad. 

Het belang van onze leden 
Onze leden zijn essentieel voor de ERSC.Het delen van hun kennis heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de pan-Europese inspanningen om onze wegen veiliger te maken. We vertrouwen erop dat leden 
informatie uploaden over hun  activiteiten om de kennis over verkeersveiligheid verder te vergroten 
en goede praktijken indienen die worden gebruikt om de doelen voor verkeersslachtoffers te halen. 
De goede praktijken die de standaarddoelstellingen overschrijden, zullen als vrijwillige 
verbintenissen worden aangemerkt. 

Onze leden organiseren evenementen om samenwerking en inspiratie aan te moedigen en een nog 
sterkere cultuur van verkeersveiligheid te bevorderen. Deze gebeurtenissen reiken tot een breed 
scala van mensen die wij alleen niet zouden kunnen contacteren. We moedigen hen zo aan omzich 
uit te spreken en willen ze een plaats te geven waar hun stem gehoord wordt. 

We hebben jullie nodig om mee te doen en onze wegen veiliger te maken, op manieren die we ons 
nooit hadden voorgesteld. 

Hoe te registreren voor de ERSC 
Met een bestaande EU-aanmelding 

1. Ga naar de ERSC login pagina op dit adres:Https: //webgate.ec.europa.eu/cas/login 

2. U wordt doorverwezen naar de EU-aanmeldpagina 

3. Vul uw EU-e-mailadres en wachtwoord in 

4. U wordt naar de nieuwe gebruikersaanmeldpagina van ERSC gebracht 

5. Vul de lege vakjes in (verplichte vakjes zijn gemarkeerd met een *) 

6. Eenmaal voltooid klik op opslaan 

7. U ontvangt een e-mail waarin wordt bevestigd dat het ERSC-team uw aanvraag heeft 
ontvangen 

8. Het ERSC-team zal uw aanvraag beoordelen 

 
.Als er meer informatie nodig is, ontvangt u een e-mail waarin wordt gevraagd om de 
benodigde informatie 

 
.Als alle informatie aanwezig is, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw lidmaatschap 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login


9. Zodra uw lidmaatschap is bevestigd ontvangt u een e-mail met ERSC visuals zoals logo’s en 
banners 

 

Zonder bestaande EU-aanmelding 

1. Ga naar de EU-aanmeldpagina op dit adres:Https: 
//webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Klik op een account aanmaken. Als u uw bestaande ERSC-account wilt migreren, gebruik dan 
hetzelfde e-mailadres 

3. U wordt doorverwezen naar de EU-aanmeldpagina 

4. Vul de lege vakjes in 

5. Lees de privacyverklaring en vink het vakje aan 

6. Klik op een account aanmaken 

7. U ontvangt een bevestigingsmail 

8. Klik op de link in de e-mail 

9. U wordt doorverwezen naar het aanmaken van een nieuwe wachtwoordpagina 

10. Voer een wachtwoord van uw keuze in in de lege vakjes 

11. Klik op verzenden 

12. Ga verder naar de sectie „Met een bestaande EU-aanmelding” hierboven 

 

Als u problemen heeft met het aanmaken van een EU login bezoek hier de EU login help pagina 

 

Hoe kan een bestaand ERSC-lid migreren naar een EU-aanmelding? 

1. Als uw EU-aanmelding hetzelfde e-mailadres gebruikt als uw bestaande ERSC-account, wordt 
uw account automatisch gemigreerd 

2. Als uw EU-aanmelding een ander e-mailadres gebruikt, kunt u ofwel: 
 
a. Maak een nieuwe EU-aanmelding aan met uw ERSC-e-mailadres en u kunt doorgaan met 
het gebruik van uw bestaande ERSC-account of; 
 
b. Maak een nieuw ERSC-account aan met uw bestaande EU-aanmelding en we zullen uw 
oude ERSC-account deactiveren. Als gevolg van AVG-beperkingen zijn we niet in staat om de 
details van bestaande ERSC-rekeningen te wijzigen. Als u toegang wilt hebben tot uw 
eerdere verplichtingen, neem dan contact op met de helpdesk op:  ERSC-
helpdesk@ricardo.com zodat we dit kunnen doorsturen naar  u.  

Contact opnemen 
Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemenvia ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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