
      RACB TRACK MARSHALS       
Aanvraag tot vergunning van commissaris RACB TRACK MARSHALS  2023.  

Moet zo vlug mogelijk worden teruggestuurd.   Onvolledig ingevulde formulieren worden niet aanvaard..  
                                           Terugsturen naar  : RACB Track Marshals Jules du Jardinlaan, 27/7 1150 Brussel GSM : +32495240460 

                 Of aan een chef de file worden bezorgd. 

 

Duid aan met een kruisje in het juiste vak of de juiste vakken: 
 

 A B C 
S-

2023 
SM-
2023  K 

KS-
2023 

KSM-
2023 

Aanvraag 
 vergunning                  
Examen in 

 2023                   
 

 

 Dit is mijn eerste aanvraag licentie C , ik schrijf me hierbij in voor een cursus in 2023. 
 

 

Naam (zoals aangegeven op uw ID-kaart)                                                                              Voornaam  

                                      

 Adres  

                                      

  Postcode                            Woonplaats                                                                                                                                                                                            Land 

                                       

  N° Ploeg       Licentienummer                                             Geboortedatum :  dag          maand                    jaar 

                              

Tel of  GSM  

+                  

 e-mail  

                                      

 

 

 
 Naam en voornaam (zoals aangegeven op zijn ID-kaart) 

                                      

 Adres 

                                      

                                                                                                                                 Tel  of  GSM 

                       +              

 
Ik ben van team veranderd (wijziging van de eerste twee cijfers van mijn vergunning.)   JA / NEE (schrappen).     
Ik ben van adres veranderd.  JA / NEE (schrappen).   

Ik heb geen ploeg. Ik wens in een ploeg geïntegreerd te worden.  JA / NEE (schrappen)  

Ik verplicht mij ertoe geen medewerking te verlenen aan een niet erkende club of aan een door de RACB SPORT niet toegelaten wedstrijd. 
Om aan een wedstrijd in het buitenland deel te nemen, moet ik een vergunning A ,B of C aanvragen en via de verantwoordelijke van RACB 

Track Marshals, een geschreven toelating van de RACB SPORT ontvangen.  
Ik heb  het RACB Track Marshals 2023 statuut  gelezen  (http://www.racb-track-marshals.be) en  ik ga ermee akkoord.  
Ik ben in goede gezondheid en ik heb geen enkele kwaal of andere last dat me zou kunnen hinderen bij het uitvoeren van mijn taak als 

commissaris.  Ik verbind mij ertoe deze taak niet op te nemen indien ik enig probleem heb, zelfs tijdelijk, onder meer met mijn gezondheid (bij 
voorbeeld, bij arbeidsongeschiktheid). 

Ik ken de waarborgen van de ongevallenverzekeringspolis die de commissarissen dekt. 
Ik heb kennis genomen van de organisatienota 2023 voor de vrijwilligers van RACB, evenals van het charter 2023 van  RACB Track Marshals  

die aan de achterzijde gedrukt staan. 

 

De minderjarige stagiair  moet toestemming van de ouders krijgen 

 

Handtekening aanvrager : ………………………………….. Datum : ……………………….. 
 
Indien U een vaste ploeg heeft, zal uw postoverste in groep de formulieren naar RACB Track Marshals doorsturen en het geld (15 € per aanvraag) storten op de 

rekening BE51 7310 5010 9262 van RACB Track Marshals  voor 31/ 12/ 2022.  

Als U geen ploeg heeft, stuur het formulier dan zelf naar RACB Track Marshals Jules du Jardinlaan 27/7, 1050 Brussel en stort 15 € op de rekening  
BE51 7310 5010 9262 van RACB Track Marshals voor 31/12/2022. 

  

Informatie van de commissaris 

Informatie over de persoon die bij een ongeval verwittigd moet worden  

http://www.racb-track-marshals.be/


 

 
ORGANISATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE RACB COMMISSARISSEN 2023. 

 

Deze nota stelt onze vereniging beknopt voor aan de vrijwilligers en geeft informatie over de maatregelen die 
voor hen genomen werden. 

 Onze vereniging is de VZW ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM (afgekort RACB), met maatschappelijke zetel te 
Woluwedal 46 te 1200 Brussel. 
De RACB heeft als maatschappelijk doel, het promoten en het verbeteren van de mobiliteit, de automobiel en de 
autosport. Heel wat bijkomende informatie is beschikbaar op de website www.racb.com. We nodigen de vrijwilligers uit 
om deze website aandachtig te lezen en regelmatig te bezoeken. 
De RACB heeft volgende VERZEKERING afgesloten:  

• Burgerlijke aansprakelijkheid gekoppeld aan het vrijwilligerswerk, met uitsluiting van de contractuele 
aansprakelijkheid van de organisator en de vrijwilliger.  

Verzekeringsmaatschappij: AXA 
Polisnummer: 700.558.014 

VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN DE COMMISSARISSEN VAN RACB TRACK MARSHALS :  
De RACB voorziet uitsluitend een vergoeding per marshalpost (per marshal voor karting wedstrijd) per gepresteerde dag 
van de wedstrijd.  
Het maximum aantal commissarissen per post zal vermeld worden op de bevestiging van de wedstrijd. 

Ik verbind mij ertoe om geen enkele activiteit als vrijwilliger uit te voeren als ik van een overheidssteun geniet als 
bruggepensioneerde of werkloze zonder een VOORAFGAANDELIJKE toestemming te hebben gekregen van de RAV 
(rijksdienst voor arbeidsbemiddeling) Dit kan met formulier C45B. 
De licentie zal uitgereikt worden na ondertekening van dit document. 
 

CHARTER 2023 
 

RACB SPORT en RACB TRACK MARSHALS vestigen uw aandacht op het volgende: 
1) HOUDING OP DE POST 
a) De baancommissarissen moeten degelijke en zichtbare kleding dragen, bij voorkeur deze die door de RACB ter 
beschikking werd gesteld. Deze mag NOOIT geel of rood zijn en dit om verwarring met de gele of rode vlag te vermijden. 
b) De baancommissarissen zorgen ervoor dat ze goed verdeeld zijn langs de baan. 
c) Gedurende de tijd dat de commissaris in functie is, mag hij GEEN FOTO’s OF FILMPJES MAKEN. 
d)Alcoholische dranken of drugs zijn strikt verboden op de posten van de commissarissen. Er zullen regelmatig controles 
worden uitgevoerd. 
e)De commissarissen hebben een correcte houding tegenover alle personen, waaronder de pers. Indien er zich personen 
op een gevaarlijke of hinderlijke plaats bevinden, worden deze op een beleefde manier verzocht zich te verplaatsen. 
Indien deze hieraan geen gevolg geeft, dient de veiligheid onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. 
f) De aanwezigheid van onbevoegden (RACB-vergunning, doorgang,...) is verboden op post. 
g) De aanwezigheid van huisdieren is verboden. 
2) VERZEKERING 

De verzekering dekt uitsluitend de commissarissen die op de aanwezigheidslijst staan en die in het bezit zijn van een 
geldige A, B, C, S, SM, K, KS of KSM licentie uitgegeven door RACB SPORT. 
De baancommissarissen, houder van een geldige licentie A, B, C of K en werkzaam op een buitenlandse wedstrijd zijn 
verzekerd indien: 

1. RACB SPORT zijn schriftelijke toestemming afgeleverd heeft, via het bureau van RACB Track Marshals. 
2. Deze wedstrijd officieel erkend is door FIA of RACB SPORT. 

4) POSTVERDELING 
Indien nodig ,ten einde alle posten te bezetten tijdens een wedstrijd, kan de samenstelling van de ploegen veranderd 
worden. 

ONGEVALVERZEKERING (polis AXA n° 730.267.653) 
De commissarissen, A-B-C-S-SM-K-KS of KSM licentiehouders van RACB Track Marshals worden door een 
ongevallenverzekering gedekt ter gelegenheid van de circuitwedstrijden op de kalender van de RACB SPORT en gereden 
in België (nationale en internationale wedstrijden). Ze dekt enkel de lichamelijk letsel. 
Hoe kan men weten als een circuitwedstrijd,waaraan u wenst deel te nemen,al dan niet gedekt is door deze verzekering ?  
De wedstrijd is gedekt indien voldaan is aan twee voorwaarden: (zie www.racb.com). 

1. De wedstrijd staat op de algemene kalender van RACB SPORT.  
2. De persoon die een uitnodiging stuurt is lid van het Bureau en nodigt U uit in naam van RACB Track Marshals.  

Maximum leeftijd voor volledige dekking: 70 jaar. Voor 80 jaar oud: verminderde verzekeringsdekking met 
doktersvergunning. 
Gedekte bedragen : Overlijden : 75.000€.  Permanente invaliditeit: 40.000 € of een percentage van dit bedrag in functie 
van de graad van invaliditeit met Engelse vrijstelling van 10% en progressieve formule 225 %.  Medische kosten : 5.000 
€ voor dat deel dat je niet van de mutualiteit terugkrijgt. Eveneens vallen onder de medische kosten, de transportkosten 
naar het ziekenhuis.  Tijdelijke Invaliditeit : 25 € per dag, van de  31ste tot  de 365ste  dag  na  het ongeval. 

In geval van geschil zijn enkel de algemene en speciale voorwaarden van de polis van toepassing. 
 

Waarschuwing ! 
 
Deze polis zal U niet dekken bij deelname aan wedstrijden van de VAS, ASAF of eender welke andere sportautoriteit 
anders dan RACB SPORT.  
Indien U aan zulke wedstrijden deelneemt, moet u er zelf voor zorgen om van de verantwoordelijke van deze wedstrijd, het 
bewijs te verkrijgen dat u gedekt bent in geval van ongeval. RACB Track Marshals kan u in dergelijke 
omstandigheden niet helpen. 
 

http://www.racb.com/
http://www.racb.com/

