
Verkeersregelaars bij evenementen 
 
Voor wie is deze brochure bedoeld? 
Deze informatie is bedoeld voor personen of instanties die evenementen organiseren waarbij 
volgens de vergunning of melding verkeersregelaars moeten worden ingezet. 
 
Wat wordt verstaan onder een evenement? 
Onder een evenement verstaat de gemeente elke voor publiek toegankelijke verrichting van 
vermaak. Een evenement kan één dag maar ook meerdere aaneengesloten dagen duren. 
De gemeente maakt onderscheid in meldingsplichtige en vergunningplichtige evenementen. 
De gemeente bepaalt in overleg met de politie of er ook verkeersregelaars moeten worden 
ingezet. Dat is al snel het geval bij evenementen waar veel publiek op afkomt. 
 
Welke verkeersregelaars kennen we? 

Beroepsverkeersregelaars, namelijk: 
1. Transport begeleiders  
2. Verkeersregelaar met verkeersregelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep 
 
Evenementenverkeersregelaars, namelijk: 
3. Evenementenregelaar voor bepaalde tijd 
4. Evenementenregelaar per evenement  

 
We beperken ons in deze brochure tot de laatste twee. 
 
Wat moet u doen? 
- wanneer u een evenement wilt organiseren waarbij u denkt dat verkeersregelaars 

moeten worden ingezet: 

Minimaal 16 weken van tevoren moet u een aanvraag indienen voor het houden van het 

evenement. In deze aanvraag moet de route of de locatie waar het evenement 

plaatsvindt, zijn aangegeven. In overleg met de politie, wegbeheerder en eventueel met 

andere hulpverlenende instanties bepaalt de gemeente of de route of de locatie mogelijk 

is. Er wordt beoordeeld of er met het oog op de openbare orde en de veiligheid 

verkeersregelaars ingezet moeten worden.  

- als u een dorpsfeest organiseert waarbij ook een optocht wordt gereden: 
Een aanvraag voor het houden van een dorpsfeest met een optocht moet 16 weken van 
tevoren worden ingediend. In deze aanvraag moet de route zijn aangegeven. De 
gemeente overlegt met de politie, wegbeheerder en eventueel met andere 
hulpverlenende instanties of er verkeersregelaars ingezet moeten worden. Het aantal 
verkeersregelaars hangt af van de route. Als organisatie bent u verantwoordelijk voor een 
vlot en veilig verloop van de tocht.  

 
Wie bepaalt het aantal verkeersregelaars per evenement? 

In overleg met de politie bepaalt de gemeente hoeveel verkeersregelaars ingezet moeten 

worden. Het aantal is afhankelijk van locatie en route. Gemeente en politie kijken daarbij ook 

naar het door u opgestelde draaiboek. Eventuele wijzigingen of aanpassingen worden aan u 

teruggekoppeld.  

 

 

 



Wat kunt u verder doen als organisatie? 
- U moet zorgen dat het benodigde aantal verkeersregelaars voor het betreffende 

evenement een instructiecursus volgt. 
- De verkeersregelaars mogen uitsluitend optreden wanneer ze gekleed zijn in een hesje 

welke voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen. De gemeente stelt gratis hesjes voor de 
verkeersregelaars ter beschikking. Voor het ophalen en terugbrengen van de hesjes kunt 
u contact opnemen met Maaike de Jong, telefoonnummer (0511) 460 789. 
 

Hoe zit het met de instructie van verkeersregelaars? 
De door u ingehuurde of in te zetten verkeersregelaars moeten een instructiecursus volgen 
en daarna een toets afleggen voordat ze aan de slag kunnen. Dit moet via e-learning op 
internet. Deze is beschikbaar via www.verkeersregelaarsexamen.nl.  
De verkeersregelaars die eenmalig worden ingezet krijgen een korte standaardinstructie. 
Verkeersregelaars die worden ingezet voor een langere periode (maximaal 1 jaar) krijgen 
een uitgebreide theoretische instructie.  
 
Wat zijn de te volgen stappen?  
- Bij het verlenen van de evenementenvergunning, ontvangt u van de gemeente per mail 

een toestemmingsbrief voor het inzetten van verkeersregelaars tijdens het evenement. 
Daarin staat hoeveel verkeersregelaars nodig zijn voor het evenement.  

- U meldt het evenement aan bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) via de 
website www.verkeersregelaarsexamen.nl en overlegt de toestemmingsbrief van de 
gemeente. U ontvangt dan een inlogcode. 

- De code wordt geschikt gemaakt voor het door de gemeente bepaalde aantal 
gebruikers/verkeersregelaars. Wanneer u de code heeft ontvangen, kunt u uw 
verkeersregelaars hiervan in kennis stellen. Zij kunnen via dezelfde website de instructie 
volgen en examen doen. Elke verkeersregelaar moet over een eigen e-mailadres 
beschikken. Alle gebruikers, ook u als organisatie, moeten zich eerst registreren en 
daarna inloggen, om aan de instructie te kunnen beginnen! 

 
Hoe zit het met de aanstelling?  
- U ontvangt als organisatie tijdens het verloop van de periode waarin de instructie wordt 

gevolgd per mail informatie over de voortgang. 
- Na het volgen van de instructie en het met goed gevolg afleggen van de toets ontvangt 

de vrijwilliger een instructieverklaring. U kunt de individuele instructieverklaringen en de 
groslijst met geslaagde vrijwilligers uitprinten. De instructieverklaring is maximaal 4 
weken geldig.  

- De groslijst brengt u, stuurt u of mailt u naar Maaike de Jong van het team Vergunningen, 
maaikedejong@t-diel.nl. 

- De burgemeester zorgt, op basis van deze groslijst, voor de aanstelling.  
- U ontvangt een schriftelijk aanstellingsbesluit met bijbehorende akte van aanstelling en 

zorgt ervoor dat de verkeersregelaar hier een kopie van krijgt. Deze kopie moet de 
verkeersregelaar tijdens het evenement aan de politie kunnen tonen.  

 
Wat wordt er verwacht van verkeersregelaars bij evenementen? 
De aangestelde verkeersregelaar mag (verkeers)aanwijzingen geven. Afhankelijk van de 
aanstelling mag een stopteken of een oprijteken worden gegeven.  
Een verkeersregelaar mag geen aanwijzingen geven vanaf of vanuit een voertuig. Hij/zij kan 
en mag alleen stilstaand en goed zichtbaar op de weg aanwijzingen geven. Van de 
verkeersregelaars wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van de huidige verkeersregels en 
dat hij /zij tijdens zijn/haar werkzaamheden vriendelijk is. 
Als de verkeersregelaar schade of letsel veroorzaakt heeft of zelf heeft, moet dit verplicht 
aan de politie worden gemeld. Op de plaats van het incident moet op de politie worden 
gewacht. Van het voorval moet door de politie een rapport worden gemaakt. 
 

http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
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Wat is de taak van de politie? 
De politie blijft de controle houden op de verkeersregelaars tijdens het evenement. Eventueel 
bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan het evenement nog een korte post-
taakinstructie te krijgen. Dit wordt tijdig met de organisatie kortgesloten.  
 
Wat zijn de eventuele juridische gevolgen? 
Wanneer u als organisatie uw evenement door niet bevoegde verkeersregelaars laat 
begeleiden, kan dit grote gevolgen hebben. Vooral wanneer zich een ernstig incident 
voordoet, kan dat voor u als organisator, maar ook voor de begeleidende verkeersregelaars 
verstrekkende juridische gevolgen hebben. 
 
Hoe zit het me de aansprakelijkheid? 
Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u als organisatie of eventueel het bedrijf dat het 
evenement organiseert verantwoordelijk. U wordt dan beschouwd als “werkgever”. 
Verkeersregelaars vallen onder deze verantwoordelijkheid. Dit betekent dus dat u als 
“werkgever” risicoaansprakelijk bent. Wij adviseren u een “evenementenverzekering” af te 
sluiten, waarin het regelen van verkeer door verkeersregelaars nadrukkelijk is opgenomen.  
 
Kan een aanstelling worden ingetrokken? 
Voor iedere verkeersregelaar geldt dat de aanstelling kan worden ingetrokken. Bijvoorbeeld: 
- als de verkeersregelaar tijdens de activiteit zich zodanig heeft gedragen dat het verkeer 

in gevaar kwam of kon worden gebracht;  
- of wanneer de verkeersregelaar heeft gehandeld in strijd met de voorschriften, die 

wettelijk zijn bepaald. 
De politie spreekt bij het constateren van dergelijk gedrag de verkeersregelaar hierop aan en 
kan de verkeersregelaar van zijn taak ontheffen. 
 
Kan de evenementenvergunning worden geweigerd of worden ingetrokken? 
Als u niet het verplichte aantal verkeersregelaars kunt leveren dat de gemeente heeft 
vastgesteld, dan moet de gemeente de vergunning weigeren. 
Als na vergunningverlening blijkt dat u niet het verplichte aantal verkeersregelaars kunt 
leveren, dan kan de gemeente besluiten om de evenementenvergunning alsnog in te 
trekken. 
 
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie met betrekking tot het regelen van verkeer bij evenementen, dan kunt 
u contact opnemen met Maaike de Jong van het team Vergunningen, tel.: (0511) 460 789 of 
email: maaikedejong@t-diel.nl. Ook op www.verkeersregelaars.nl en op de site 
www.verkeersregelaarsexamen vindt u meer informatie. Verder kunt u contact opnemen met 
Stichting verkeersregelaars, telefoon (0346) 217 425 of email: 
info@verkeersregelaarsexamen.nl. 
 
Evenementenverkeersregelaars die voor een jaar aangesteld worden, kunnen meedoen aan 
een verkeersregelaarspool. Voor meer informatie hierover kunt u op de website terecht.  
 
 

Advies: vraag ruim op tijd de evenementenvergunning bij de gemeente aan en begin 

ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen. 

 
 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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