
Enkele praktische, maar veel voorkomende voorbeelden : 

a) een geparkeerd voertuig (B) aanrijden 

 

Het volstaat om in rubriek 12 het vakje B1 aan te kruisen en daarin de zinsnede “stond stil” te schrappen. Hiermee 
blijft de situatie “stond geparkeerd” van toepassing. Vergeet niet onderaan aan de kant B in te vullen dat er maar één 
vakje is aangekruist. A dient geen vakje aan te kruisen tenzij het totaal onderaan op 0 te plaatsen aan de kant A. 
 
b) een stilstaand voertuig (B) aanrijden 

 

Het volstaat om in rubriek 12 het vakje B1 aan te kruisen en daarin de zinsnede “stond geparkeerd” te schrappen. 
Hiermee blijft de situatie “stond stil” van toepassing. Vergeet niet onderaan aan de kant B in te vullen dat er maar één 
vakje is aangekruist. A dient geen vakje aan te kruisen tenzij het totaal onderaan op 0 te plaatsen aan de kant A. 
 
c) wegrijden uit parkeerstand 

 

A zal het vakje A2 moeten aankruisen en daarbij de zinsnede “deed een portier open” schrappen om de situatie “reed 
weg uit parkeerstand” over te houden. Totaal aantal kruisjes moet op 1 komen te staan. 
B dient niets in te vullen tenzij het totaal op 0 zetten. 
 
d) openen van een portier 



 

A kruist het vakje A2 aan en schrapt de notie “reed weg uit parkeerstand”. 
B dient niets aan te kruisen 
 
e) een parkeerplaats innemen 

 

A dient het vakje A3 aan te kruisen en B het vakje B1 en schrapt het begrip “stond stil”. 
 
f) een parking verlaten 

 

A dient het vakje A4 aan te kruisen. 
B dient niets aan te kruisen. 
 
g) een parking oprijden 



 

A dient de vakjes A5 en A13 aan te kruisen en brengt het totaal aangekruiste vakjes onderaan op 2. 
B dient niets aan te kruisen. 
 
h) een kop-staart aanrijding 

 

A die B achteraan aanrijdt vult het vakje A8 in. 

i) verandering van rijstrook of van file 

 

 

A die van rijstrook of van file verandert vult het vakje A10 in.  



j) links afslaan op een kruispunt  

 

A dient het vakje A13 aan te kruisen.  

k) achteruit rijden  

 

A dient het vakje A14 aan te kruisen.  

l) overschrijding van de middellijn  

 

A die op het rijvak komt bestemd voor het tegemoetkomend verkeer, dient vakje A15 aan te kruisen. 

m) beide voertuigen overschrijden het midden van de baan 



 

Zowel A als B dienen het vakje 15 aan te kruisen. 

n) de voorrang van rechts negeren 

 

B dient het vakje B16 aan te kruisen. 

o) een voorrangsteken negeren 

 

 

A dient het vakje A17 aan te kruisen 



 

A dient de vakjes A6 en A17 aan te kruisen.  
B dient het vakje B7 aan te kruisen.  

p) door het rode licht rijden 

 

A dient het vakje A17 aan te kruisen.  

   

Belangrijk bericht  

In de loop van de jaren heeft het Europese aanrijdingformulier wijzigingen ondergaan. Indien het formulier in uw bezit 
niet overeenstemt met wat hier beschreven staat (er moeten 17 vakjes bestaan in de rubriek 12), dan kan men beter 
een nieuw formulier aanvragen aan de verzekeringsonderneming. 

 


