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AANVRAAG ERKENNING VAN EEN OEFENTERREIN* 
In het kader van een rijschool 

 

*in te vullen indien het terrein nog niet erkend werd 
 

De aanvrager 

Erkenningsnummer                        Indien reeds toegewezen 

Naam, voornaam van de directeur       

 
Vraagt aan de erkenning van een oefenterrein, waardoor praktisch rijonderricht gegeven kan 
worden overeenkomstig de voorwaarden van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 (niet 
nodig  voor de categorie B). 
 

Adres van het oefenterrein: (straat, 
nummer) 

      

Postcode, gemeente       

 

Een schema op schaal van het oefenterrein, met vermelding van de uitrustingen zoals 
voorzien in bijlage 1 van het KB van 11 mei 2004 (zie achterkant) moet bij de aanvraag 
gevoegd worden. 
 

Gegevens van de eigenaar van het terrein. 

Naam en voornaam / Naam van de 
onderneming 

      

Adres (straat, nummer, bus)       

Postcode, gemeente       

 

Categorie(ën) waarvoor het terrein gebruikt wordt door de rijschool. 

Het (De) juiste vakje(s) aanvinken 
AM  A1  A2   A   B  C  D   G  
 
BE  C1  C1E   CE   D1  D1E  DE    

Aantal uitrustingen per onderrichtcategorie.       

Gelijktijdige opleiding mogelijk voor de 
categorieën (opsommen)  

      

Opmerking: een uitrusting van een onderrichtcategorie kan slechts door maximum twee 
lesvoertuigen tegelijkertijd gebruikt worden. 

 

Datum en handtekening van de aanvrager       
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Bijlage I. Uitrustingen voor de manœuvres op het oefenterrein 
 
Het oefenterrein moet een stevige en stabiele bedekking hebben, die aangepast is aan de 
voertuigen waarvoor het erkend is. Het moet vrij zijn van steenslag, bladeren en elk ander 
materiaal dat ongevallen zou kunnen veroorzaken. Het moet uitgerust zijn met een brandblusser 
van minstens vijf kilogram,met een olie opslorpende stof en met een EHBO-tas. Worden aanvaard 
als oefenterreinen: openbare of privéterreinen, met inbegrip van parkings (station, 
grootwarenhuizen,...) hetzij gratis of tegen betaling, of de school er nu eigenaar van is of niet.  
 
De voorwaarden voor de erkenning van het oefenterrein staan in artikel 8 van het hierboven 
vermelde koninklijk besluit. 
 
Volgens de onderrichtscategorie waarvoor het erkend is, moet het over de volgende uitrusting 
beschikken: 
 
Onderrichtscategorie A: 

 Radio-inrichting voor elk lesvoertuig 

 Kegels 

 Chronometer 

 Telefoontoestel of GSM 

 Afmetingen overeenkomstig de uitvoering in alle veiligheid van de bewegingen bedoeld in 

punt 6 van bijlage 2 van de Europese Richtlijn 2000/56/CE 

Onderrichtscategorie C-D: 

 Bakens 

 Boordstenen 

 Kaai 

Onderrichtscategorie E: 

 Boordstenen van 15 cm hoogte en een minimale lengte van 30 m 

 Bakens + verhogingen 

 Ononderbroken witte lijn van 50 m. 

Onderrichtscategorie G 

 Kegels 

 Verplaatsbaar hek 

Indien de lessen na zonsondergang worden verstrekt, dient het terrein te zijn uitgerust met een 

goed werkende vaste lichtinstallatie die toelaat de manœuvres in alle veiligheid uit te voeren.  

Opmerking: een oefenterrein mag door meerdere vestigingseenheden en door meerdere 

rijscholen gebruikt worden 


