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INFORMATIENOTA 

Vergunning 

U was al eens houder van een circuitvergunning. U voldoet aan de voorwaarden om een 

circuitvergunning te krijgen (zie reglement vergunningen RACB Sport). Wat moet u doen? 

Op de site van de RACB het aanvraagformulier voor de vergunning invullen (www.racb.com). Bij de 

aanvraag zal u gevraagd worden om de som van de vergunning te betalen (€175 voor de vergunning 

International D restricted to FunCup-FFSC-BGDC Class A/B of €310 voor de vergunning Nationaal 

C-Circuit). 

Het medisch attest door een door RACB Sport erkende arts (lijst te vinden op www.racb.com) online 

laten doorgeven, waarin zonder voorbehoud wordt verklaard dat de aanvrager medisch geschikt is 

voor het uitoefenen van de activiteiten waarvoor hij een vergunning aanvraagt. De vergunning zal 

alleen worden afgeleverd als alle bijkomende onderzoeken (inenting tegen tetanus, cardiologisch 

onderzoek, oogonderzoek, enz.) op een correcte manier zijn uitgevoerd en meegedeeld. 

Opgelet: Een bijkomend onderzoek wordt vereist in het kader van de consultatie van een arts om 

de geschiktheid voor het uitoefenen van autosport vast te stellen bij piloten ouder dan 45 jaar op de 

dag van aanvraag en moet uitgevoerd worden door een cardioloog. De piloot in kwestie moet een 

elektrocardiogram laten afnemen in rust en bij inspanning, volgens een inspanning opbouwend 

schema, en met een registratie van de ecg. Het cardiologisch onderzoek is twee jaar geldig, 

behoudens andersluidend advies van de cardioloog of arts van RACB Sport die verantwoordelijk is 

voor de supervisie van de cardiologisch onderzoeken.  

U was nooit eerder houder van een vergunning. Wat moet u doen? 

Een opleiding, georganiseerd door RACB Sport, op circuit volgen. Toegankelijk vanaf 16 jaar en 

onderworpen, voor de minderjarigen, aan ouderlijke toelating bekrachtigd door de gemeentelijke 

overheid. 

Data van de opleidingen: zie www.racb.com 

• De aanvraag voor circuittest online invullen (www.racb.com) 

• Het inschrijvingsgeld storten via de online inschrijving 

• Een theoretisch examen online afleggen + een praktisch examen 

• Uitrusting voor het examen: helm en eigen wagen. 
 

Als u slaagt voor dat examen zijn er twee mogelijkheden: 

1. Als behaalde minstens 70%: u kunt een vergunning International D restricted to FunCup-
FFSC-BGDC Class A/B bekomen 

2. Als behaalde minstens 80%: u kunt een vergunning National C Circuit bekomen 
 

Daarna moet u dezelfde procedure volgen als voor diegene die reeds in het bezit zijn van een 

licentie (cfr. hierboven). 

U wenst een ‘One Event VW Fun Cup’-vergunning te krijgen als piloot voor een weekend. 

Wat moet u doen? 

Een medisch onderzoek afleggen bij een door RACB Sport erkende arts (zie lijst). De arts zal uw 

dossier ingeven in de database van de RACB. 

http://www.racb.com/
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Opgelet: Een bijkomend onderzoek wordt vereist in het kader van de consultatie van een arts om 

de geschiktheid voor het uitoefenen van autosport vast te stellen bij piloten ouder dan 45 jaar op de 

dag van aanvraag en moet worden uitgevoerd door een cardioloog. De piloot in kwestie moet een 

elektrocardiogram laten afnemen in rust en bij inspanning, volgens een inspanning opbouwend 

schema, en met een registratie van de ecg. Het cardiologisch onderzoek is twee jaar geldig, 

behoudens andersluidend advies van de cardioloog of arts van RACB Sport die verantwoordelijk is 

voor de supervisie van de cardiologisch onderzoeken.  

U schrijft u in via uw persoonlijke account op de website van de RACB Sport en betaalt de 

vergunning online. 

U legt een theoretisch examen online af. 

U ondergaat een evaluatie door een door RACB Sport erkende persoon. 

NB: Die vergunning wordt uitsluitend afgeleverd aan Belgische piloten die minstens 18 jaar oud zijn. 

Een ‘One Event VW Fun Cup’-vergunning kan met hetzelfde geldig medisch attest (max. 3 

maanden) maximaal twee keer worden toegekend. 

Opgelet: Voor de 25 Hours VW Fun Cup is die vergunning niet verkrijgbaar. De One Event VW Fun 

Cup-vergunning geeft geen recht op een jaarlijkse International D ‘FunCup-FFSC-BGDC Class 

A/B’-vergunning (die vergunning is enkel geldig voor personen die in de georganiseerde test door 

RACB Sport geslaagd zijn).  

U wenst een passagierspas voor een weekend te bekomen. Wat moet u doen? 

Toegankelijk vanaf 16 jaar en onderworpen, voor de minderjarigen, aan ouderlijke toelating 

bekrachtigd door de gemeentelijke overheid. 

U aanmelden bij uw behandelende arts om een medisch attest te bekomen dat u geschikt verklaart 

voor het uitoefenen van autosport. 

U schrijft u in via uw persoonlijke account op de website van de RACB Sport en betaalt de 

weekendpas online. Betrokkene zal op erewoord verklaren dat hij aan geen enkele aandoening lijdt 

die van dien aard is dat zijn gezondheidstoestand kan verslechteren in het kader van een 

sportevenement. Betrokkene moet een afstand van verhaal tekenen. 

 


