
Het rijbewijs tot 19-01-2013 en na 19-01-2013 

 

Oude situatie (tot 19-01-2013) 
 

 

Nieuwe situatie (na 19-01-2013)  
 
 

 
AM 

(nationale categorie) 
 

Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM2) of, vierwielig brommobiel van maximaal 350 kg 

(AM4)  

Snelheid: maximaal 45 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 andere 
rijbewijzen 

 
AM 

(zelfstandige categorie) 
 

Voertuig: bromfiets, snorfiets (AM 2) of, vierwielig brommobiel van maximaal 350 kg 

(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 rijbewijzen 
voor een andere categorie. 

 
A (beperkt/licht) 

 
 
 

Voertuig: motorrijwiel, maximaal 25 kW 

hoogstens 0.16 kW per kilo ledig gewicht 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: theorie- en praktijkexamen 

Opmerking: Na 2 jaar rijbewijs categorie A-licht in bezit te hebben, verkrijgt de 

bestuurder automatisch categorie A.  

 
A1 

 

 

 

Voertuig: motorrijwiel, maximaal 11 kW, maximaal 125cc, maximaal 0.1 kW per kilo 

ledig gewicht of, gemotoriseerde driewieler van maximaal 15 kW.  

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs:10 jaar geldig 

Examen: theorie- en praktijkexamen 

 
 
 

A2 
 

Voertuig: motorrijwiel, maximaal 35 kW, maximaal 0.2 kW per kilo ledig gewicht  

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 

categorie A1.  

 



 
 

A (zwaar) 
 

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt vermogen, of gemotoriseerde driewieler meer dan 

15 kW 

Leeftijd: vanaf 21 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: theorie- en praktijkexamen 

 

 

 
 

A 

 

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- en 

praktijkexamen doen (vanaf 24 jaar), of als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je 

alleen het praktijkexamen 

Opmerking: Na 2 jaar rijbewijs categorie A2 in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder 

niet automatisch categorie A. In de situatie voor 19 januari 2013 krijgt een bestuurder 

met A-licht na twee jaar wel automatisch rijbewijs A zwaar. 

 
B 

 

 

Voertuig: drie of vierwielige motorrijtuigen van maximaal 3500 kg 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: theorie- en praktijkexamen 

Aanhanger: maximaal 750 kg  

of, aanhanger zwaarder, maar niet zwaarder dan lege trekkende voertuig, én totale 

combinatie van maximaal 3500 kg 

 
B 

 

 

Voertuig: motorrijtuigen van maximaal 3500 kg, maximaal 8 personen exclusief 

bestuurder 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: theorie- en praktijkexamen 

Aanhanger: maximaal 750 kg of, aanhanger zwaarder, maar totale combinatie van 

maximaal 3500 kg 

Opmerking: De tricycle valt niet meer onder categorie B, maar onder A. 
 

 
 

B+ (code 96) 
 

Voertuig: voertuigen van maximaal 3500 kg, maximaal 8 personen exclusief 

bestuurder 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: praktijkexamen (gelijk aan BE examen) 

Aanhanger: zwaarder dan 750 kg en de totale combinatie tussen 3500 kg en 4250 kg 



 
 

C 
 

 
Voertuig: zwaarder dan 3500 kg 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10  jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger: maximaal 750 kg 

 

 
 

C1 
 

Voertuig: tussen 3500 kg en 7500 kg, maximaal 8 personen exclusief bestuurder 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische keuring) 

Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger of oplegger: maximaal 750 kg 

 

 
C 

 
 

Voertuig: zwaarder dan 3500 kg, maximaal 8 personen exclusief bestuurder 

Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits vakbekwaamheid) 

Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische keuring) 

Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger of oplegger: maximaal 750 kg 

 
 

D 
 

Voertuig: meer dan 8 personen exclusief bestuurder 

Leeftijd: vanaf 21 jaar 

Rijbewijs: 10  jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger: maximaal 750 kg 

 
 
 
 

 
 

D1 
 

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) 

Aanhanger: maximaal 750 kg 

 
 

D 
 

Voertuig: meer dan 8 personen exclusief bestuurder 

Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits vakbekwaamheid) 

Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische keuring) 

Examen: theorie- en praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger: maximaal 750 kg 

 



 
 

BE 

Voertuig: trekkend voertuig van categorie B 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig 

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger: meer dan 750 kg 

 
 

BE 
 

Voertuig: trekkend voertuig van categorie B 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig  

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs B) 

Aanhanger of oplegger: maximaal 3.500 kg 

 
 

CE 
 

Voertuig: trekkend voertuig van categorie C 

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C) 

Aanhanger of oplegger: meer dan 750 kg 

 

 
 

C1E 
 

Voertuig: trekkend voertuig van categorie C1  

Leeftijd: vanaf 18 jaar 

Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs C) 

Aanhanger of oplegger: meer dan 750 kg, en combinatie van maximaal 12.000 kg 

 

 
 

CE 
 

Voertuig: trekkend voertuig van 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) 

Aanhanger of oplegger: meer dan 750 kg 

 



 
 

DE 
 
Voertuig: trekkend voertuig van categorie D 

Leeftijd: vanaf 21 jaar 

Rijbewijs: 10 jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs D) 

Aanhanger: meer dan 750 kg 
 
 
 

 
 

D1E 
 

Voertuig: trekkend voertuig van categorie D1 

Leeftijd: vanaf 21 jaar 

Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring) 

Examen: praktijkexamen (en in bezit van rijbewijs D) 

Aanhanger: meer dan 750 kg 

 
 

DE 
 

Voertuig: trekkend voertuig van 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) 

Aanhanger: meer dan 750 kg 
 

 


