
                       Rijbewijs-schema

Rijbewijs-categorie
Leeftijd

theorie rijles rijbewijs

- Voor het besturen van een (elektrische) fiets geldt geen rijbe-
wijsplicht

- - -

-
Gehandicaptenvoertuig
Als de snelheid boven 10 km/h is moet de bestuurder 16 jaar of 
ouder zijn. Geen rijbewijsplicht

- - -

        

AM
AM volledig krijg je automatisch als je rijbewijs-categorie A1, A2, A 
of B behaalt 15,5 16 16

AM4 alleen brommobiel 15,5 16 16

   

A

- motorfiets onbeperkt vermogen 
- gemotoriseerde driewieler (bij B sinds 19-01-2013) 17 24 

met A2: 22

24
met 2 jaar 

A2: 22

A2
middelzware motorfiets max. vermogen 35 kW,  
niet meer dan 0,2 kW per kg, niet afgeleid van meer dan 
het dubbele vermogen

17 20
met A1: 19 20

A1

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

-  elektrische motorfiets max 11 kW,  
minder dan 0,1 kW per kg 

-  gemotoriseerde driewieler max. vermogen 15 kW

17 17 18

B

4-wielig motorvoertuig (bijv. personenauto of bestelbus) waarvan 
de toegestane maximum massa niet meer is dan 3500 kg en inge-
richt voor niet meer dan 8 passagiers (excl. bestuurder)
Aanhangwagen zonder rijbewijs E
-  toegestane maximum massa niet meer dan 750 kg.  

De 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 toegestane maximum massa van de combinatie niet 
meer is dan 3500 kg

16 16,5 18
2toDrive: 17

BE

Aanhangwagen achter auto waarvan de toegestane maximum 
massa van de aanhangwagen ligt tussen 750 kg en 3500 kg. 
De toegestane maximum massa van de combinatie tussen 3500 
kg en 7000 kg ligt. Komt het gewicht erboven dan is rijbewijs C(1)E 
vereist. Enkele uitzonderingen zijn mogelijk. 

– 18 18

C

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

17 18 21
code95: 18

C1
als de toegestane maximum massa ligt tussen 3500 kg 
en 7500 kg 17 18 18

CE
Aanhangwagen achter vrachtauto waarbij de toegestane maximum 
massa van de aanhangwagen meer is dan 750 kg. – 18 21

code95:18

C1E
als bij een combinatie de toegestane maximum massa 
niet meer is dan 12000 kg – 18 18

D

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

17
21

pilot: 18
24

code95: 21
pilot: 18

D1
als de bus is ingericht voor max. 16 passagiers (excl. 
bestuurder) en max. 8 m lang is 17 18 21

code95: 18

VERJO TOURS DE
Aanhangwagen achter bus waarbij de toegestane maximum massa 
van de aanhangwagen meer is dan 750 kg. – 21 24

code95: 21

D1E
Aanhangwagen achter bus waarvan de toegestane 
maximum massa meer is dan 750 kg. – 18 21

code95: 18

T

Landbouwtrekkers (LBT) en Motorrijtuigen met beperkte 
snelheid (MMBS) op de openbare weg met eventueel één of twee 
aanhangwagens of verwisselbare getrokken machines.
 bepaalde MMBS’en en heftrucks worden uitgezonderd van de rijbe-
wijsplicht; hiervoor gelden strenge voorwaarden.  

15,5 16 16

Op het kentekenbewijs kunt u zien om welk voertuig het gaat (bijvoorbeeld om een personenauto)
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Rijbewijzenstructuur in Nederland verwarrend?
Download voor een duidelijk overzicht van de actuele Nederlandse rijbewijzen de gratis  
Rijbewijzen app van VERJO bv in de Apple iTunes store of de Google Play Store.


