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Scholingsverplichting

- E-learning certificaat

Opdracht

- Aanstelling Gemeente

Toewijzing VKR

- Opdracht via BMTN

Verzekering

- Evenementenverzekering

Waarborg

- Groslijst

Inzetgebied

- Inzet binnen vergund gebied

Beroeps VKR
- Diploma opleiding
- Aanstelling via BMTN
- Opdracht via BMTN
- Dekkingsgraad via BMTN
- Assurantieverklaring
- Toestemming inzetgebied

Beroeps verkeersregelaar

Evenementen VKR

Evenementen verkeersregelaar

Inzet

Evenementenverkeersregelaar (indien een evenementenvergunning is afgegeven)
Als lid van het BMTN kun je door BMTN ingezet worden bij een evenement als
evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd (1 jaar). Hiervoor dien je de e-learning instructie te hebben
doorlopen en op de groslijst te zijn geregistreerd. Je wordt dan aangesteld door de gemeente die de
autorisatie voor de evenementenvergunning heeft afgegeven. Een post-taak instructie dient te zijn
afgegeven ter uitvoering van de functie als evenementenverkeersregelaar. De VKR (beroeps)pas dient
zichtbaar te worden gedragen teneinde te kunnen vaststellen dat hier sprake is van een gecertificeerde VKR
voor een bepaalde tijd.
Beroepsverkeersregelaar (indien geen evenementenvergunning is afgegeven)
Als lid van het BMTN kun je door BMTN ingezet worden bij een activiteit als beroepsverkeersregelaar met
een landelijke aanstelling voor bepaalde tijd (5 jaar). Hiervoor dien je het landelijk examen tot
verkeersregelaar succesvol te hebben afgerond. Je wordt aangesteld door het BMTN waarbij door de
wegbeheerder toestemming is afgegeven. Een post-taak instructie dient te zijn afgegeven ter uitvoering van
de functie als beroepsverkeersregelaar. De VKR beroepspas dient zichtbaar te worden gedragen teneinde te
kunnen vaststellen dat hier sprake is van een gediplomeerde VKR voor een bepaalde tijd
Als je niet via het BMTN (werkgever) bent aangesteld kun je je nooit beroepen op je aanstellingspas
‘verkeersregelaar met in het kader van zijn beroep verkeersregelende taken’. Je kunt dan ook niet
gebruik maken van de zogenaamde landelijke aanstelling!
Indien je als VKR met beroepsaanstelling buiten het gebied van de activiteit/evenement (andere gemeente)
dient op te treden dient hiervoor door de opdrachtgever van het BMTN toestemming te worden aangevraagd
aan de wegbeheerder (centraal gemeente, provincie(s) of door middel van een passeervergunning*).
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INZETTEN BUITEN VERGUND GEBIED
* aanvraag verklaring van geen bezwaar voor het passeren van gewenste gemeente.
Wegbeheerder
In Nederland is het beheer van de wegen geregeld in de Wegenwet.
• Rijkswaterstaat
→ rijksweg
• Provincies
→ provinciale weg
• Gemeenten
→ lokale weg
• Waterschappen
→ waterschapsweg
• particulieren
→ eigen weg en openbare wegen in particulier bezit, waaronder tolwegen
De beroeps VKR kan alleen worden ingezet voor de werkgever die op zijn verkeersregelaarspas staat
vermeld. Op de beroepspas kunnen meerdere werkgevers worden vermeldt. Zodra een betrekking bij één
van de op de kaart vermelde werkgevers is beëindigd dient de pas door de werkgever waarbij het
dienstverband is beëindigd te worden ingenomen. De aanstellingspas verkeersregelaar voldoet dan namelijk
niet meer aan de voorwaarden die zijn gesteld ten tijde van afgifte van het document.

Fig. 1 Instructievoorbeeld
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