Evenementenverkeersregelaars
Voor evenementenverkeersregelaars
Als evenementenverkeersregelaar registreert u zich op de website van de SVNL. Voor het volgen van
de instructie heeft u een code nodig. Deze krijgt u van de organisatie van het desbetreffende
evenement. Zoek contact met de organisator van het evenement waar u voor wordt ingezet. De
organisatie kan u vertellen of u ingezet kan worden en verdere werkafspraken met u maken.

Voor organisatoren
Om de verkeersveiligheid bij evenementen te waarborgen is het soms nodig om
evenementverkeersregelaars in te zetten. Dat gebeurt onder meer als wegen tijdelijk afgesloten
worden. Om op te treden als evenementenverkeersregelaar moet de kandidaat verkeersregelaar
een e-instructie volgen en door de gemeente worden aangesteld . Op
www.verkeersregelaarsexamen.nl is dit allemaal regelen.

Aanmelden en instructie volgen
1. De organisator van een evenement zorgt zélf voor voldoende kandidaten die als
verkeersregelaar willen en kunnen worden ingezet. De organisator zorgt voor reserve
kandidaten en een post- en taakinstructie in het verkeersplan. De post- en taakinstructie
wordt bij de vergunningaanvraag evenementen meegezonden.
2. De organisator van een evenement meldt vroegtijdig het evenement aan op
www.verkeersregelaarsexamen.nl.
3. Medewerkers van de gemeente krijgen een bericht van deze aanmelding en keuren het
evenement goed of af.
4. Zodra de aanmelding is goedgekeurd krijgt de organisator hiervan een melding via de mail.
Bij deze melding is een code gevoegd die de organisator verspreidt onder de personen die
de instructie gaan volgen. De organisator zorgt zelf voor de uitnodiging van de kandidaten.
5. Die kandidaten moeten zich aanmelden op www.verkeersregelaarsexamen.nl. Na het
invoeren van de code kan gestart worden met de instructie. Als de instructie gehaald is,
krijgt de persoon een instructieverklaring.
6. Zodra de personen de instructie hebben gevolgd, maakt het systeem online een
verkeersregelaarslijst aan. Zodra de lijst compleet is, en uiterlijk twee weken voor het
evenement mailt de organisator deze lijst naar de gemeente (evenementen@harderwijk.nl
o.v.v. verkeersregelaars <naam evenement>. Als de lijst is ingediend kan deze niet meer
veranderd worden. Zorg er daarom voor dat u altijd wat extra personen de instructie laat
volgen.
7. Op basis van deze verkeersregelaarslijst regelt de gemeente de aanstelling voor de
evenementenverkeerregelaars. De organisatie kan dit terug zien in het systeem. Alleen
aangestelde verkeersregelaars mogen het verkeer regelen.
8. De organisatie dient tijdens een evenement een actuele verkeersregelaarslijst te kunnen
tonen aan de toezichthouder en/of de politie waaruit blijkt dat alle verkeersregelaars zijn

aangesteld. De verkeersregelaar draagt zijn ID bij zich tijdens het evenement en kan deze
tonen.

Aanstelling
De instructieverklaring en het aanstellingsbesluit zijn een jaar geldig. Personen die al in het bezit zijn
van een geldige instructieverklaring en aanstelling hoeven de instructie niet opnieuw te volgen.

Verantwoordelijkheid organisatie
De organisatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke instructies van en de deugdelijke
taakuitvoering door de evenementenverkeersregelaars. Hiermee zijn tekortkomingen en de
gevolgen hiervan nadrukkelijk toe te wijzen aan de organisator.

Uitrusting verkeersregelaar
De evenementenverkeersregelaars hebben in alle tijden een identiteitsbewijs bij zich en dragen
tijdens het regelen van het verkeer een fluoriderende hes die voldoet aan de voorschriften van de
regeling verkeersregelaars 2009.

Leeftijd verkeersregelaar
Alleen personen die de leeftijd van tenminste zestien jaren hebben bereikt komen in aanmerking
voor een aanstelling als evenementenverkeersregelaar. Evenementenverkeersregelaars die jonger
zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het
algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht
zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Inzet evenementenverkeersregelaar
Evenementenverkeersregelaars mogen niet op alle wegen in de gemeente Harderwijk het verkeer
regelen. Op de wegen in onderstaande tabel mogen geen evenementenverkeersregelaars worden
ingezet.

Overzicht van wegen waar het verkeer niet geregeld mag worden door
evenementenverkeersregelaars
Provinciale wegen
 Knardijk (N302)
 Knardijk-West (parallelweg N302)
 Knardijk-Oost (parallelweg N302)
 Ceintuurbaan (N302) (gedeelte A28 - Deventerweg)
 Leuvenumseweg (N302) (gedeelte Ceintuurbaan - gemeentegrens Ermelo)
 Leuvenumseweg (N796)
 Harderwijkerweg (N303) (gedeelte Weisteeg - gemeentegrens Ermelo)



Oranjelaan (N303) (gedeelte A28 - Weisteeg)

Gemeentelijke wegen
 Verkeersweg
 Westermeenweg
 Groene Zoomweg
 Centuurbaan (gedeelte Harderwijkerweg - Leuvenumseweg)
 Oranjelaan
 Westeinde (gedeelte Verkeersweg - Oranjelaan)
 Newtonweg
 Deventerweg (gedeelte Nassaulaan - Ceintuurbaan)
 Lorentzstraat
 Zuiderzeestraatweg (gedeelte Newtonweg - gemeentegrens Nunspeet)
 Vuurtorenweg

Meer informatie en handleidingen zijn te vinden op www.verkeersregelaarsexamen.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met uw klantmanager bij de gemeente Harderwijk. Houd
www.harderwijk.nl in de gaten voor veranderingen in de werkwijze.
Organisatoren kunnen er ook voor kiezen beroepsverkeersregelaars in te huren. Voor
beroepsverkeersregelaars is bovenstaande werkwijze niet aan de orde.

