Nieuwe regels voor
het rijbewijs
Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese
rijbewijsrichtlijn

Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een
rijbewijs? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze gaan in op 19 januari 2013. Voor bijna
alle soorten rijbewijzen verandert er wel iets. Deze folder zet de belangrijkste wijzigingen voor u op
een rij. Voor uitgebreidere informatie over de wijzigingen per categorie, kunt u ook de folder voor die
specifieke categorie bekijken op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen.

Waarom nieuwe regels?
De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat
bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld.
Dit vergroot de veiligheid op de weg. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese
rijbewijsrichtlijn.
Ook krijgen alle lidstaten een creditcardrijbewijs. Nederland heeft al een creditcardrijbewijs sinds 1 oktober
2006. Toch is de nieuwe Europese richtlijn aanleiding ook in ons land met een nieuw model te komen,
omdat sommige eisen en categorieën wijzigen.

Wat gebeurt er met mijn huidige rijbewijs?
Als u voor 19 januari 2013 al een rijbewijs voor een bepaalde categorie heeft, behoudt u de rechten voor die
categorie. Alleen als de nieuwe regels gunstiger zijn, gelden deze. Als u vóór 19 januari 2013 bent geslaagd
voor het examen voor een bepaalde categorie, maar het besluit tot afgifte van het rijbewijs voor die
categorie is genomen op of ná deze datum, dan gelden voor die categorie de nieuwe rechten en plichten.
Als u op of ná 19 januari 2013 slaagt voor het examen voor een bepaalde categorie, dan gelden voor die
categorie uiteraard de nieuwe regels.

Veranderen de examens?
Alle lidstaten van de EU zullen dezelfde minimumeisen rond het rijbewijs en de examens hanteren. In de
meeste gevallen blijft een theorie- en een praktijkexamen noodzakelijk. In sommige gevallen komen er
aanvullende eisen bij, bijvoorbeeld dat u eerst moet slagen voor een examen van een lichtere categorie of
een bepaalde leeftijd moet hebben, voordat u verder kunt met een zwaardere categorie. Dit geldt vooral
voor het motorrijbewijs (categorieën A, A1 en A2). (Zie het schematische overzicht vanaf pagina 4).
Ook komen er nieuwe categorieën waarvoor u examen kunt doen, namelijk C1, C1E, D1 en D1E.

Wat zijn de nieuwe regels?
Voor iedereen die op of na 19 januari 2013 slaagt voor het examen voor een bepaalde categorie, gelden voor
die categorie de nieuwe regels. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen (per categorie) in het kort
beschreven. In het schematische overzicht vanaf pagina 4 kunt u voor alle rijbewijzen de huidige en de
nieuwe situatie in detail vergelijken. U kunt ook de folder van de betreffende categorie bekijken op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen.
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Motoren (categorie A)
Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt opgedeeld in 3 categorieën (A1, A2 en A).
• Categorie A1 (lichte motor): dit rijbewijs kunt u halen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
• Categorie A2 (middelzware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A1 heeft, kunt u het
rijbewijs van de categorie A2 halen vanaf de leeftijd van 20 jaar.
• Categorie A (zware motor): als u 2 jaar een rijbewijs van de categorie A2 heeft, kunt u het rijbewijs van de
categorie A halen vanaf de leeftijd van 22 jaar. U kunt voor categorie A ook rechtstreeks examen doen
vanaf de leeftijd van 24 jaar.

Auto met aanhangwagen/oplegger (categorie BE / B+ code 96)
• Er wordt een nieuwe categorie B+ code 96 ingevoerd. Zie voor meer informatie de folder voor
rijbewijscategorie B op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen.
• Bij het rijbewijs BE mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet hoger zijn dan 3500 kg.
Voor de oplegger of middenasaanhangwagen is hierop wel een uitzondering mogelijk als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Zie voor meer informatie en voorbeelden de folder voor rijbewijscategorie BE
op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen.

Vrachtwagen (categorie C1 en C)
Naast de standaard categorie C voor vrachtwagens, wordt de categorie C1 toegevoegd.
• Categorie C1 (kleine vrachtwagen): Met een rijbewijs C1 kunt u rijden in een voertuig met een gewicht
tussen de 3500 kg en 7500 kg. Voor dit rijbewijs geldt een minimum-leeftijd van 18 jaar.
• Categorie C (vrachtwagen): Voor rijbewijs C geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als u uw rijbewijs C
in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
De categorie C geeft automatisch recht op de categorie C1.
• Geldigheid: De geldigheidsduur van het rijbewijs C1 en C wordt 5 jaar.

Vrachtwagen met aanhangwagen/oplegger (categorie C1E en CE)
• Categorie C1E: Als het gewicht van de aanhangwagen of oplegger hoger is dan 750 kg, moet u examen
doen voor het rijbewijs C1E. Het gewicht van de combinatie (beide voertuigen samen) mag niet meer zijn
dan 12.000 kg. Voor dit rijbewijs geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
• Categorie CE: Voor dit rijbewijs geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als u uw rijbewijs CE in
combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
• Geldigheid: De geldigheidsduur van het rijbewijs C1E en CE wordt 5 jaar.

Bus (categorie D1 en D)
Naast de standaard categorie D voor buschauffeurs, wordt de categorie D1 ingevoegd.
• Categorie D1 (kleine bus): Met een rijbewijs D1 mag u maximaal 16 personen, de bestuurder niet
meegerekend, vervoeren. Het voertuig is maximaal 8 meter lang. Voor dit rijbewijs geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als u uw rijbewijs D1 in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u
examen doen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
• Categorie D (bus): Voor rijbewijs D geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Als u uw rijbewijs D in
combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 21 jaar.
De categorie D geeft automatisch recht op de categorie D1.
• Geldigheid: De geldigheidsduur van het rijbewijs D1 en D wordt 5 jaar.
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Bus met aanhangwagen (categorie D1E en DE)
• Categorie D1E: Als het gewicht van de aanhangwagen hoger is dan 750 kg, moet u examen doen voor
het rijbewijs D1E. Voor dit rijbewijs geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Als u uw rijbewijs D1E in
combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
• Categorie DE: De minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 24 jaar. Als u uw rijbewijs DE in combinatie met
uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 21 jaar.
• Geldigheid: De geldigheidsduur van het rijbewijs D1E en DE wordt 5 jaar.

Tricycles
Vanaf 19 januari 2013 vallen de gemotoriseerde driewielers niet meer onder categorie B, maar onder
categorie A1 of A, afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen van een gemotoriseerde
driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een
gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.

Oude situatie tot
19-01-2013

AM
(nationale categorie)

Voertuig: bromfiets, snorfiets
(AM2) of vierwielige brommobiel
met een toegestane maximum
massa van ten hoogste 350 kg,
exclusief de massa van de accu’s
in elektrische voertuigen (AM4)
Snelheid: maximaal 45 km per
uur en snorfiets tot max. 25 km
per uur
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Opmerking: categorie AM wordt
automatisch verkregen bij het
halen van een rijbewijs voor een
andere categorie

4 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor
19-01-2013
AM
(nationale categorie)

Voertuig: bromfiets, snorfiets
(AM2) of vierwielige brommobiel
met een toegestane maximum
massa van ten hoogste 350 kg,
exclusief de massa van de accu’s
in elektrische voertuigen (AM4)
Snelheid: maximaal 45 km per
uur en snorfiets tot max. 25 km
per uur
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Opmerking: categorie AM wordt
automatisch verkregen bij het
halen van een rijbewijs voor een
andere categorie

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013
AM
(Europese rijbewijscategorie)

Voertuig: bromfiets, snorfiets
(AM2) of vierwielige brommobiel
met een toegestane maximum
massa van ten hoogste 350 kg,
exclusief de massa van de accu’s
in elektrische voertuigen (AM4)
Snelheid: maximaal 45 km per
uur en snorfiets tot max. 25 km
per uur
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Opmerking: categorie AM wordt
automatisch verkregen bij het
halen van een rijbewijs voor een
andere categorie

Oude situatie tot
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor
19-01-2013

A

A

(beperkt/licht)

(beperkt/licht)

Voertuig: motorrijwiel, maximaal
25 kW en ten hoogste 0,16 kW
per kg ledige massa
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Opmerking: na 2 jaar rijbewijscategorie A-licht in bezit te
hebben, verkrijgt de bestuurder
automatisch categorie A

Voertuig: motorrijwiel, maximaal
35 kW, minder dan 0,2 kW per kg
en niet afgeleid van een voertuig
met meer dan het dubbele
vermogen
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Opmerking: na 2 jaar rijbewijscategorie A-licht in bezit te
hebben, verkrijgt de bestuurder
automatisch categorie A

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013
A1
Voertuig: motorrijwiel, maximaal
125 cc, maximaal 11 kW en
minder dan 0,1 kW per kg of
motorrijwiel met volledig
elektrische aandrijving, maximaal
11 kW en minder dan 0,1 kW per
kg of gemotoriseerde driewieler
met maximaal 15 kW
Leeftijd: vanaf 17 jaar les, vanaf
18 jaar examen
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen

A2
Voertuig: motorrijwiel, maximaal
35 kW, minder dan 0,2 kW per kg
en niet afgeleid van een voertuig
met meer dan het dubbele
vermogen
Leeftijd: vanaf 20 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: praktijkexamen
Opmerking: categorie A2 kun
je alleen halen als je minstens
2 jaar in bezit bent van rijbewijscategorie A1. Er is dan alleen een
praktijkexamen vereist
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Oude situatie tot
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

A (zwaar)

A (zwaar)

A

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt
vermogen
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt
vermogen
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt
vermogen of gemotoriseerde
driewieler meer dan 15 kW
Leeftijd: vanaf 22 jaar wanneer
2 jaar in bezit van rijbewijs A2 en
vanaf 24 jaar bij rechtstreekse
verkrijging
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: zonder in bezit te zijn
van rijbewijs A2 moet je het
theorie-examen en tweedelig
praktijkexamen doen
(vanaf 24 jaar) of
als je wel in bezit bent van
categorie A2 doe je alleen het
praktijkexamen
Opmerking:
Na 2 jaar rijbewijscategorie A2 in
bezit te hebben, verkrijgt de
bestuurder niet automatisch
categorie A.
De bestuurder moet een
praktijkexamen afleggen voor
rijbewijscategorie A. Ook een
bestuurder die minder dan
2 jaar in het bezit is van
rijbewijscategorie A2 of alleen in
het bezit is van rijbewijs-categorie
A1, kan vanaf zijn 24ste examen
doen voor rijbewijscategorie A
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Oude situatie tot
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

B

B

B

Trekkend voertuig: drie of
vierwielige motorvoertuigen met
toegestane maximum massa van
ten hoogste 3500 kg, ten hoogste
8 personen, exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17
jaar in kader van ‘2toDrive’)
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Aanhangwagen of oplegger:
(1) toegestane maximum massa
van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa
van meer dan 750 kg, maar niet
meer dan de ledige massa van het
trekkend voertuig én totale
combinatie met toegestane
maximum massa van ten hoogste
3500 kg

Trekkend voertuig: drie of
vierwielige motorvoertuigen met
toegestane maximum massa van
ten hoogste 3500 kg, maximaal
8 personen, exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17
jaar in kader van ‘2toDrive’)
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Aanhangwagen of oplegger:
(1) toegestane maximum massa
van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa
van meer dan 750 kg, maar totale
combinatie met toegestane
maximum massa van ten hoogste
3500 kg
Opmerking:
De gemotoriseerde driewieler
mag nog steeds bestuurd worden
met rijbewijscategorie B

Trekkend voertuig: vierwielige
motorvoertuigen met toegestane
maximum massa van ten hoogste
3500 kg, maximaal 8 personen,
exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 18 jaar (vanaf 17
jaar in kader van ‘2toDrive’)
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: theorie- en
praktijkexamen
Aanhangwagen of oplegger:
(1) toegestane maximum massa
van ten hoogste 750 kg of
(2) toegestane maximum massa
van meer dan 750 kg, maar totale
combinatie met toegestane
maximum massa van ten hoogste
3500 kg
Opmerking:
De gemotoriseerde driewieler valt
niet meer onder categorie B, maar
onder categorie A
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Oude situatie tot
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor
19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013
B+ (code 96)
Trekkend voertuig: vierwielige
motorvoertuigen met toegestane
maximum massa van ten hoogste
3500 kg, maximaal 8 personen,
exclusief bestuurder. Combinatie
met aanhang-wagen of oplegger
mag dan een toegestane
maximum massa van ten hoogste
4250 kg hebben
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: praktijkexamen (gelijk
aan BE examen en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa
meer dan 750 kg én totale
combinatie met toegestane
maximum massa tussen
3500 kg en 4250 kg
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Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

BE

BE

BE

Trekkend voertuig: categorie B
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: praktijkexamen (en in
bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa van
meer dan 750 kg

Trekkend voertuig: categorie B
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: praktijkexamen (en in
bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa van
meer dan 750 kg
Opmerking:
De huidige rechten van rijbewijshouders categorie BE blijven
behouden. Ook na vernieuwing
van het rijbewijs in de toekomst

Trekkend voertuig: categorie B
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
(1) toegestane maximum massa
van aanhangwagen of oplegger
mag ten hoogste 3500 kg
bedragen of
(2) toegestane maximum massa
van de oplegger of middenasaanhangwagen mag meer bedragen
dan 3500 kg mits:
• de toegestane maximumlast
onder de koppeling van de
oplegger of middenas-aanhangwagen niet meer bedraagt dan
het verschil tussen de toegestane
maximum massa van het
trekkend voertuig en de massa in
rijklare toestand van het trekkend
voertuig en
• de toegestane maximum aslast
dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de
oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan
3500 kg
Bij een overschrijding is rijbewijscategorie C1E noodzakelijk
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Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

C1
Trekkend voertuig: niet
behorend tot categorie D1 of D,
toegestane maximum massa
tussen 3500 kg en 7500 kg,
maximaal 8 personen, exclusief
bestuurder
Leeftijd: vanaf 18 jaar
(vanaf 17 jaar les indien degene
aan wierijles wordt gegeven een
opleiding volgt in het kader van
de Wet educatie en beroepsonderwijs tot beroepschauffeur
in het goederenvervoer over de
weg)
Rijbewijs: 5 jaar geldig
(incl. medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa ten
hoogste 750 kg
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Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

C

C

C

Trekkend voertuig: niet
behorend tot categorie D,
toegestane maximum massa
meer dan 3500 kg
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
(incl. medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa ten
hoogste 750 kg

Trekkend voertuig: niet
behorend tot categorie D,
toegestane maximum massa
meer dan 3500 kg
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de
eerstvolgende verlenging is het
rijbewijs 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa ten
hoogste 750 kg

Trekkend voertuig: niet
behorend tot categorie D1 of D,
toegestane maximum massa
meer dan 3500 kg, maximaal 8
personen, exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18
jaar mits vakbekwaamheid en
vanaf 17 jaar les indien degene
aan wie rijles wordt gegeven een
opleiding volgt in het kader van
de Wet educatie en beroepsonderwijs tot beroepschauffeur in
het goederenvervoer over de
weg)
Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische
keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa ten
hoogste 750 kg
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Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

C1E
Trekkend voertuig: categorie C1
of B
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs C1)
Aanhangwagen of oplegger:
• bij trekkend voertuig van
categorie C1: toegestane
maximum massa meer dan
750 kg én combinatie met een
toegestane maximum massa ten
hoogste 12.000 kg
• bij trekkend voertuig van
categorie B: toegestane
maximum massa meer dan
3500 kg én combinatie met een
toegestane maximum massa ten
hoogste 12.000 kg

CE
Trekkend voertuig: categorie C
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig
(incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs C)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa
meer dan 750 kg
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CE
Trekkend voertuig: categorie C
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de
eerstvolgende verlenging is het
rijbewijs 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs C)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa
meer dan 750 kg

CE
Trekkend voertuig: categorie C
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18
jaar mits vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig
(incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs C)
Aanhangwagen of oplegger:
toegestane maximum massa
meer dan 750 kg

Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

D1
Trekkend voertuig: maximaal 16
personen, exclusief bestuurder,
maximaal 8 meter lang
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18
jaar mits vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen:
toegestane maximum massa ten
hoogste 750 kg

D

D

D

Trekkend voertuig:
meer dan 8 personen, exclusief
bestuurder
Leeftijd: vanaf 21 jaar (in het
kader van een experiment vanaf
18 jaar, voorwaarde deelname
experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 10 jaar geldig
(incl. medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa ten hoogste
750 kg

Trekkend voertuig:
meer dan 8 personen, exclusief
bestuurder
Leeftijd: vanaf 21 jaar (in het
kader van een experiment vanaf
18 jaar, voorwaarde deelname
experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de
eerstvolgende verlenging is het
rijbewijs 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa ten hoogste
750 kg

Trekkend voertuig:
meer dan 8 personen, exclusief
bestuurder
Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21
jaar mits vakbekwaamheid)
(in het kader van een experiment
vanaf 18 jaar, voorwaarde
deelname experiment en
vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar
(incl. medische keuring)
Examen: theorie- en
praktijkexamen (en in bezit van
rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa ten hoogste
750 kg
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Oude situatie tot 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven voor 19-01-2013

Nieuwe situatie voor
rijbewijscategorieën
afgegeven op of na
19-01-2013

D1E
Trekkend voertuig: categorie D1
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18
jaar mits vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen (en in
bezit van rijbewijs D1)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa meer dan
750 kg

DE
Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa meer dan
750 kg
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DE
Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de
eerstvolgende verlenging is het
rijbewijs 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa meer dan
750 kg

DE
Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21
jaar mits vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl.
medische keuring)
Examen: praktijkexamen
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane
maximum massa meer dan
750 kg

Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor de
rijbewijzen A, B, BE, C en/of D?
Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen
zelfstandige rechten worden ontleend.
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