
In een vak parkeren: 

• U moet uw voertuig vooruit of achteruit parkeren in een parkeervak op een openbare plaats. Minstens één voertuig staat naast het aangeduide parkeer-

vak geparkeerd. 

• U heeft de vrije keuze wat de  opstelling van het voertuig betreft, zolang dit een voorwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt. 

• U hoeft het manoeuvre  niet in één beweging uit te voeren. 

• Hier kan de examinator vragen om het gedeelte  “Voorzorgen” van het manoeuvre “Voorafgaande controles” uit te voeren. 

• Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig volledig in het parkeervak opgesteld staat. 

Keren in een smalle straat: 

• U moet het voertuig keren in een straat, aangeduid door de examinator. De examinator mag een afstand afbakenen waarin u de plaats mag kiezen waar 

u zich gaat keren. U mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. 

• U mag de volledige breedte van de rijbaan gebruiken, van boordsteen tot boordsteen. De parkeerplaatsen en bermen op gelijke hoogte als de rijbaan, 
mogen dus ook gebruikt worden. Het gebruik van fietspaden, voetpaden en opritten van garages is echter niet toegelaten. U mag eveneens gedeeltelijk 
gebruik maken van zijstraten (T-kruispunt), wanneer er voldoende zicht op het verkeer is. 

• Het manoeuvre is beëindigd, wanneer het voertuig opnieuw deelneemt aan het verkeer mogelijk. 

Parkeren: 

• Rechts parkeren: Dit manoeuvre dient uitgevoerd te worden in een straat met rustig tot matig verkeer. 

• Links parkeren:  Dit manoeuvre dient uitgevoerd te worden in een straat met eenrichtingsverkeer, met rustig tot matig verkeer.  

• U moet uw voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen twee geparkeerde voertuigen op de openbare weg. De examinator zal u 
de geparkeerde voertuigen aanwijzen. Tijdens het manoeuvre mag u de straatbegrenzing niet overschrijden (met uitzondering van de overbouw vooraan 
en achteraan). 

• U stelt uw voertuig op naast het voertuig waarachter u moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren in een vloeiende S-beweging. U mag zich 

eenmaal herpositioneren. 

• Hier kan de examinator vragen om het gedeelte  “Voorzorgen” van het manoeuvre “Voorafgaande controles” uit te voeren. 
· Het manoeuvre is beëindigd  wanneer het voertuig opnieuw deelneemt aan het verkeer. 

In rechte lijn achteruit rijden: 

• Dit manoeuvre dient uitgevoerd te worden in een rustige straat of parking. 

• De examinator zal een object (auto, verkeersbord, ...)  aanduiden waarlangs u zich mag positioneren om het manoeuvre te beginnen. De examinator zal 

eveneens een object aanduiden tot waar u achteruit moet rijden. De lengte van de afstand zal ongeveer 20 meter bedragen. 

• U dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren en u mag zich eenmaal herpositioneren.   

• Indien tijdens dit manoeuvre een achterligger nadert, wordt er van de kandidaat verwacht dat hij een juiste houding aanneemt in functie van het rijge-

drag van de achterligger. Indien de achterligger niet de mogelijkheid heeft om uit te wijken, zal de examinator u de instructie geven om terug vooruit te 
rijden of om u aan de kant te zetten indien mogelijk. 

• Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig opnieuw deelneemt aan het verkeer. 
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