Wat kan de Vereniging Verkeersregelaars
Zuid-Holland nog meer voor u betekenen?
Op het vlak van verkeersregelaars verzorgt
V.V.Z. de volgende taken:
•
•
•
•
•

Deze folder is een uitgave van
Vereniging Verkeersregelaars Zuid-Holland.
Boete

Verzorgen instructie voor verkeersregelaars
onder verantwoordelijkheid van de politie;
Uitgifte identificatiepasjes voor
verkeersregelaars;

Het gebeurt vaak dat men de instructie van een
verkeersregelaar negeert.
•

het niet opvolgen van een stopteken

Beheer poule verkeersregelaars;
Uitleen materialen zoals veiligheidshesjes,
zaklantaarns en portofoons;
Algemene informatie over
verkeerregelaars;

•

het niet opvolgen van een aanwijzing.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
neem dan gerust contact op met het V.V.Z.
info@vvzuidholland.nl
Voor meer informatie, zie: www.vvzuidholland.nl

www.vvzuidholland.nl

Onder de Hufterovertreding valt:

Dit betekent niet alleen een boete maar ook een
strafblad. De boete kan beginnen bij 300 euro.
En met een strafblad is het ook een stuk lastiger om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te krijgen welke
tegenwoordig voor steeds meer banen, maar ook veel
vrijwilligerswerk noodzakelijk is.
Momenteel dragen deze mensen onderstaande
kleding.

www.vvzuidholland.nl

Verkeersregelaars
bij evenementen
in ZUIDHOLLAND

Soorten verkeersregelaars

Aanstelling verkeersregelaars

activiteiten en evenementen worden

De wetgever maakt onderscheid tussen
verkeersregelaars die slechts eenmaal optreden en
verkeersregelaars die voor een langere periode
optreden (maximaal 1 jaar). Daarnaast zijn er de
beroepsverkeersregelaars. Deze folder gaat uitsluitend
over de evenementen verkeersregelaars.

De aanstelling van de verkeersregelaars vindt plaats
door middel van een aanstellingsbesluit door of
namens de burgemeester. Enkel verkeersregelaars
die voor een heel jaar benoemd worden ontvangen
een identificatiepasje. Hiermee kunnen zij aantonen
dat zij gerechtigd zijn om op te treden als
verkeersregelaar in de provincie Zuid-Holland.

georganiseerd door ondernemers,

Instructie van verkeersregelaars

verenigingen of commerciële instellingen.

De verkeersregelaars die slechts eenmaal optreden bij
een evenement krijgen een standaardinstructie. De
evenementenregelaars die voor een langere periode
worden aangesteld krijgen een uitgebreide instructie.
Deze instructie vindt plaats onder verantwoordelijkheid
van de korpschef van de politie door een online cursus
en examen af te leggen.

Verkeersregelaars in
Zuid-Holland
Zuid-Holland is een bruisende en actieve
provincie waar met grote regelmaat

Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de
openbare weg. De inzet van
verkeersregelaars kan dan nodig zijn. Deze
folder geeft nadere uitleg over de rol van
verkeersregelaars binnen de provincie ZuidHolland.
Waarom verkeersregelaars?
Verkeersregelaars zijn nodig bij nagenoeg elke
activiteit die plaatsvindt op de openbare weg, waar
vergunning voor is verleend, en de (deel)gemeente
heeft bepaald dat inzet verkeersregelaars noodzakelijk
is. Door de grote hoeveelheid van activiteiten, van
groot tot klein, is het voor de politie onmogelijk om het
verkeer te regelen. Met inzet van verkeersregelaars
kunnen de activiteiten op een veilige manier doorgang
vinden.

In de provincie Zuid-Holland worden de instructies
georganiseerd door Vereniging Verkeersregelaars
Zuid-Holland in samenwerking met de politie. Deze
instructiebijeenkomsten worden meerdere malen per
jaar georganiseerd.

Verzekering van verkeersregelaars
Verkeersregelaars bij evenementen treden op in de
hoedanigheid van vrijwilliger. De VVZ heeft een
collectieve verzekering afgesloten voor alle
vrijwilligers die in Zu i d - Ho l l a n d actief zijn.
Hiermee is de aansprakelijkheid gedekt voor schade
ten opzichte van derden, als gevolg van het
uitoefenen van vrijwilligerswerk.

Verplichtingen verenigingen en
organisatoren.
U heeft als organisatie een vergunning of ontheffing
ontvangen. Welke stap moet u nu nemen?
U dient zich te melden bij VVZ. Deze vereniging kan
u behulpzaam zijn bij uw zoektocht naar bevoegde
verkeersregelaars, aangezien zij over de gegevens
van verkeersregelaars uit de regio beschikken.

Vaststelling aantal verkeersregelaars
Of en hoeveel verkeersregelaars er moeten worden
ingezet bij het evenement of de activiteit wordt bepaald
door de gemeente in samenspraak met de politie.
Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de
vergunningaanvraag die door de organisatie van de
activiteit is ingediend bij de gemeente en
deelgemeente en gebieden.
Het aantal vereiste verkeersregelaars wordt
opgenomen in de uiteindelijke vergunning of
ontheffing.

www.vvzuidholland.nl

