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Samenvatting 

Organisatoren van evenementen en gemeenten hebben mogelijkheden aangedragen om de 

regeldruk bij het aanstellen van verkeersregelaars te verminderen. Naar aanleiding hiervan is de 

Regeling verkeersregelaars 2009 gewijzigd en hebben wij een concept mandaatregeling opgesteld 

waarmee u de aanstelling van evenementenverkeersregelaars kunt organiseren vanuit uw regio 

(beide opgenomen als bijlage). 

 

Als gemeente kunt u: 

 de mandaatregeling gebruiken om de aanstelling van evenementenverkeersregelaars te 

vereenvoudigen en te organiseren vanuit de regio; 

 evenementenverkeersregelaars voortaan aanstellen met een vergunning of ontheffing (niet 

langere alleen in geval van een vergunningentraject); 

 evenementenverkeersregelaars voortaan aanstellen voor maximaal 12 maanden en niet 

langer voor onbepaalde tijd, waarbij de evenementenverkeersregelaar binnen de duur van 

de aanstellingsperiode kan worden ingezet voor meerdere evenementen. 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

26 januari 2018 

 

Ons kenmerk 

TLE 

/U201701044 

Lbr. 18/002 

 

Telefoon 

06 - 20 02 51 59 

 

Bijlage(n) 

2 
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Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars 
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Geachte college en gemeenteraad, 

 

Mooie evenementen rond kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie 

van mensen en dragen bij aan een leefbare en gezonde gemeente. Om mensen en verkeer rond 

deze evenementen in goede banen te leiden, kunt u als gemeente gebruik maken van vrijwillige 

verkeersregelaars. 

 

Uit onderzoek van Actal1 blijkt dat organisatoren van evenementen en gemeenten mogelijkheden 

zien om de regeldruk bij het aanstellen van deze verkeersregelaars te verminderen. Belangrijkste 

aandachtspunt daarbij is, dat evenementenverkeersregelaars per gemeente worden aangesteld2 

terwijl veel soorten evenementen juist plaatsvinden in meerdere gemeenten, zoals een wielerronde. 

 

Om regeldruk te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid, informeer ik u 

graag over het volgende: 

 de minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Regeling verkeersregelaars 2009 

gewijzigd; 

 wij hebben een concept mandaatregeling opgesteld waarmee u de aanstelling van 

evenementenverkeersregelaars kunt organiseren vanuit uw regio. 

                                                      
1 Verminder regeldruk rond evenementen- verkeersregelaars. Meer informatie: 
https://tinyurl.com/evr-actal 
2 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 56 lid 1 sub b. Meer informatie: 
https://tinyurl.com/evr-babw 

Aan de leden 
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18 januari 2018 

 

Ons kenmerk 

TLE 

/U201701044 
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06 - 20 02 51 59 

 

Bijlage(n) 
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Concept mandaatregeling 

Om de regeldruk bij het aanstellen van evenementenverkeersregelaars te verminderen, kunt u dit 

als gemeenten samen oppakken. U regelt dan dat organisatoren van 

gemeentegrensoverschrijdende evenementen voortaan terecht kunnen op 1 plek in uw regio. Zo 

kunt u bijvoorbeeld een centrumgemeente aanwijzen en deze burgemeester het mandaat verlenen 

verkeersregelaars aan te stellen. Ook kunt u ervoor kiezen dit te organiseren via de veiligheidsregio 

of elkaar onderling mandateren. 

In de bijlage van deze brief vindt u een concept mandaatregeling waarmee u de aanstelling van 

evenementenverkeersregelaars kunt regelen via de veiligheidsregio. Praktijkvoorbeelden van 

gemeenten die hiervan gebruik maken kunt u vinden in het Gemeenteblad (voorbeeld: 

https://tinyurl.com/evr-mandaatbeek). 

 

Vereenvoudiging Regeling verkeersregelaars 2009 

Eind 2017 heeft de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu de Regeling verkeersregelaars 

2009 gewijzigd. De gewijzigde regeling inclusief toelichting vindt u terug als bijlage van deze brief 

en de volledige regeling is terug te vinden op https://tinyurl.com/evr-volledig. Belangrijke wijzigingen 

die zijn doorgevoerd: 

 Evenementenverkeersregelaars konden voorheen alleen worden aangesteld als er ook 

sprake was van een evenementenvergunning. Met de gewijzigde regeling kunnen de 

regelaars ook worden aangesteld met een ontheffing of verklaring van geen bezwaar. Dit is 

van belang bij evenementen waarin u een zogeheten ‘doorkomgemeente’ bent (geen start 

of finish binnen uw grenzen maar wel passanten zoals wielrenners en daarom geen 

evenementenvergunning) of wanneer een melding voor een evenement volstaat. 

 Het onderscheid tussen ‘eenmalige evenementenverkeersregelaars’ en 

‘evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd’ vervalt. U kunt 

evenementenverkeersregelaars voortaan voor maximaal 12 maanden aanstellen binnen uw 

gemeente, waarbij de aanstellingsduur afhangt van de geldigheidsduur van het e-

instructiecertificaat (‘diploma’) van de verkeersregelaar. Een organisator kan de 

evenementenverkeersregelaar binnen deze periode aanmelden voor meerdere 

evenementen waarbij u de persoon niet opnieuw hoeft aan te stellen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten NOC*NSF 

 

 

 

 

J. Kriens G. Dielessen 

Algemeen directeur Algemeen directeur 


