
Rijbewijzen-schema
derde Europese rijbewijsrichtlijn

Rijbewijs-categorie
minimum 

leeftijd

   

AM
AM volledig krijg je automatisch als je rijbewijs-categorie A1, A of B behaalt -

AM2  bromfiets en snorfiets
16 jaar

AM4 4-wielige brommobiel

   

A

motorfiets (onbeperkt vermogen) of gemotoriseerde driewieler
24 jaar

(22 jaar bij minimaal 
2 jaar rijbewijs A2)

A2
middelzware motorfiets (max. vermogen 35 kW, minder dan 0,2 kW per 
kg) en niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermo-
gen

20 jaar 
bij minimaal 2 jaar 

rijbewijs A1

A1

-  lichte motorfiets (max. 125 cc, max. vermogen  
11 kW, minder dan 0,1 kW per kg) 

-  volledig elektrische motorfiets (max 11 kW, minder dan 0,1 kW per kg) 
-  gemotoriseerde driewieler (max. vermogen 15 kW)

18 jaar

B

4-wielig motorvoertuig (bijvoorbeeld een personenauto of bestelbus) waarvan de 
toegestane maximum massa niet meer is dan 3500 kg en ingericht voor niet meer 
dan 8 passagiers (excl. bestuurder)
aanhangwagen zonder rijbewijs E
-  toegestane maximum massa niet meer dan 750 kg.  

De totale toegestane maximum massa van de combinatie kan max. 3500 + 750 = 
4250 kg bedragen.

–  toegestane maximum massa van aanhangwagen meer is dan 750 kg maar de tota-
le toegestane maximum massa van de combinatie niet meer is dan 3500 kg

18 jaar
17 jaar met bege-
leid rijden: Vanaf 

16½ jaar rijles 
en vanaf 17 jaar 

examen.

BE
de toegestane maximum massa van de aanhangwagen ligt tussen 750 kg en 3500 
kg. Daarnaast moet de totale toegestane maximum massa van de combinatie tus-
sen 3500 kg en 7000 kg liggen. Komt het gewicht erboven dan is rijbewijs C(1)E 
vereist. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk. 

18 jaar

C

vrachtauto 
-  waarvan de toegestane maximum massa meer is dan 3500 kg
-  ingericht voor max. 8 passagiers (excl. bestuurder)
-  aanhangwagen niet zwaarder dan 750 kg mag altijd

21 jaar
(18 jaar bij  
code 95)

C1
ligt de toegestane maximum massa  tussen 3500 kg en 7500 kg dan is 
rijbewijs C1 voldoende 18 jaar

CE
aanhangwagen waarvan de toegestane maximum massa meer is dan 750 kg. 

21 jaar
(18 jaar bij  
code 95)

C1E
als de combinatie zijn toegestane maximum massa niet meer is dan 
12000 kg dan is C1E voldoende 18 jaar

D

bus 
-  ingericht voor meer dan 8 passagiers (excl. bestuurder) 
-  aanhangwagen waarvan de max. massa niet meer is dan 750 kg

24 jaar
(21 of 18 jaar  
bij code 95)

D1
is de bus ingericht voor max. 16 passagiers (excl. bestuurder) en max. 8 
m lang dan is D1 voldoende

21 jaar
(18 jaar bij  
code 95)

DE/
D1E

aanhangwagen waarvan de toegestane maximum massa meer is dan 750 kg. 
21 jaar

(18 jaar bij  
code 95)

Op het kentekenbewijs kunt u zien om welk voertuig het gaat (bijvoorbeeld om een personenauto)

Enkele wetenswaardigheden
•	 de	aanhanger	mag	zwaarder	zijn	dan	de	ledige	massa	van	de	auto.	Uit	het	kente-

kenbewijs deel 1A auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijk zware 
aanhangwagen mag trekken.

•	 wil	men	rijbewijs	C1/C/D1/D/E	behalen,	dan	moet	u	eerst	in	het	bezit	zijn	van	een	
geldig rijbewijs B

•	 rijbewijs	E	kan	pas	behaald	worden,	nadat	men	in	het	bezit	is	van	een	geldig	rijbe-
wijs voor het motorvoertuig waarmee de aanhangwagen getrokken wordt

•	 voor	het	rijden	met	een	aanhangwagen	(zwaarder	dan	toegestane	maximum	massa	
750 kg) met rijbewijs B is ook nog een speciaal rijbewijs B+code 96 nodig.  
Met rijbewijs B+code 96 mag u een combinatie besturen die een toegestane 
maximum massa in totaal heeft tussen 3500 kg en 4250 kg. Het praktijkexamen rijbe-
wijs B+code 96 is echter exact hetzelfde als voor rijbewijs BE. Verstandig is om dan 
ook altijd rijbewijs BE te halen omdat je zwaardere combinaties mag besturen.

•	 voor	commercieel	beroepsvervoer	met	een	vrachtauto	of	bus	moet	een	chauffeur	
een aanvullend examen vakbekwaamheid afleggen.  Na het halen van de vakbe-
kwaamheid komt bij rijbewijs C of D de code 95 te staan. Deze opleiding kan 
gelijktijdig met het behalen van rijbewijs C of D worden gevolgd. Wel is de minimum 
leeftijd rijbewijs C of D lager met code 95 (vakbekwaamheid) dan zonder code 95.

•	 vanaf	17	jaar	mag	er	rijles	voor	de	vrachtauto	gevolgd	worden	in	het	kader	van	de	
Wet Educatie en Beroepsonderwijs in het goederenvervoer over de weg

•	 de	rijbewijzen	C	en	D	zijn	maximaal	5	jaar	geldig.	Rijbewijzen	AM,	A	en	B	zijn	maxi-
maal 10 jaar geldig.

•	 Tot	19-1-2013	kan	rijbewijs A beperkt gehaald worden. Met rijbewijs A beperkt mag 
een motorrijtuig op 2 wielen bestuurt worden met een vermogen van niet meer dan 
25 kW en tevens niet meer dan dan 0,16 kW per kg ledige massa. Al dan niet met 
aanhangwagen of zijspan. Voor rijbewijs A beperkt is de minimum leeftijd 18 jaar. Na 
twee jaar wordt rijbewijs A beperkt  automatisch omgezet naar rijbewijs A.

•	 Rijbewijsbeperkingen 
De beperkingen worden aangeduid met een code op het rijbewijs (bijvoorbeeld bril 
01.01). De beperkingen die voor kunnen komen zijn:
- gebruik kunst- of hulpmiddelen of aangepast voertuig
- automaat 

uitzondering: bij aangifte van de rijbewijzen C of D wordt de beperking van auto-
maat op een eerder afgegeven rijbewijs B niet meer op het nieuwe rijbewijs vermeld

- corrigerende lenzen (bril of contactlenzen)
- kortere geschiktheidstermijn enzovoort.
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