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De verschillende Rijbewijzen
Een nieuw model van het rijbewijs, met de nieuwe categorieën en subcategorieën, wordt in omloop
gebracht. De oude modellen blijven geldig. Zij kunnen worden omgewisseld volgens onderstaande regels :
Rijbewijs afgeleverd vóór
Rijbewijs afgegeven vanaf 1/10/1998
1/01/1989 :
Categorieën
A3
A
B
BE
C1 C1E
C CE
D1 D1E
Categorie A
X
X
Categorie B
X
X
X
X
Categorie C
X
X
X
X
X
X
X X
Categorie D
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
Categorie AF
X (1) X (1)
Categorie BF
X (1)
(1) met vermelding in codevorm van de aanpassing van het voertuig

D

DE

X

X

Rijbewijs afgeleverd tussen 1/01/1989 en
Rijbewijs afgeleverd vanaf 1/10/1998
30/09/1998
B (1) BE C1 C1E
Categorieën
A3 A
C CE
D1 D1E
D DE
Categorie A3
X
Categorie A2
X
X
Categorie A1
X
X
Categorie B
X
X
Categorie BE
X
X
X
Categorie C
X
X
X
X
Categorie CE
X
X
X
X
X
X X
Categorie D
X
X
X
X
Categorie DE
X
X
X
X
X
X X
Categories CE en D
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
(1) Het rijbewijs B, afgeleverd voor 1 september 2001, laat het besturen van motorvoertuigen van de categorie A
met een maximale cilinderinhoud van 125 cc en een maximaal vermogen van 11 kW toe. Dit gebeurt automatisch
en wordt niet vermeld op het rijbewijs.

Het rijbewijs moet afgegeven worden binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van het
slagen voor het praktische examen.
De uiterste geldigheidsdatum wordt vermeld op het rijbewijs zelf. Behalve omwillen van geneeskundige
redenen, zal het rijbewijs geldig voor de categorieën A3, A, B of BE geldig zijn voor onbepaalde duur; de
geldigheidsduur van het rijbewijs afgegeven voor de categorieën of de subcategorieën C, C1, D, D1 wordt,
behalve als de geneesheer een kortere duur heeft voorgeschreven, als volgt vastgesteld :
• De kandidaat is jonger dan 48 jaar : 5 jaar te rekenen vanaf de afgiftedatum van het medisch
attest ;
• De kandidaat is 48 jaar of ouder, maar nog geen 50 jaar : het rijbewijs wordt geldig verklaard tot en
met de datum die de 53e verjaardag voorafgaat ;
• De kandidaat is 50 jaar of ouder : drie jaar, te rekenen vanaf de afgiftedatum van het medische
attest.
De hernieuwing van het rijbewijs na een geneeskundig onderzoek houdt de afgifte van een nieuw rijbewijs
in (11 euro).
Het rijbewijs afgegeven aan een persoon ingeschreven in het wachtregister en in het bezit van een attest
van immatriculatie, heeft een geldigheid van één jaar.
Het Europese rijbewijs (dit is een rijbewijs afgeleverd door een Lidstaat van de Europese Economische
Ruimte) geldig voor de categorieën of subcategorieën C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E blijft geldig voor vijf
jaar of drie jaar (zie punt b), te rekenen vanaf de inschrijvingsdatum in België, tenzij op het Europese
Rijbewijs een kortere geldigheidsduur voorkomt.
De beperkende gebruiksvoorwaarden komen op het rijbewijs voor onder de vorm van codes.

Internationaal Rijbewijs (art. 53)

Voortaan zijn de gemeentelijke overheden belast met de afgifte van de internationale rijbewijzen.

De aanvrager moet beantwoorden aan de voorwaarden voor het bekomen van een rijbewijs
(verblijfplaats, leeftijd), houder zijn van een Belgisch, Europees of een erkend buitenlands rijbewijs of
een rijbewijs afgegeven door de SHAPE of door een staat die deel uitmaakt van de NATO en niet
vervallen zijn van het recht tot sturen.

Tabel (Welk rijbewijs voor welk voertuig)
TWEEWIELERS
Voertuig
Rijbewijscategorie
Bromfiets klasse A
geen
Cilinderinhoud ≤ 50cm³ - niet sneller dan 25 km/u
Bromfiets klasse B
Cilinderinhoud ≤ 50cm³ - 25 km/u < snelheid ≤ 45
km/u
Motorfiets ≤ 125 cc en ≤ 11 kW
Geen vermelding op het rijbewijs

A3 (géén indien geboren
vóór 15.02.1961)

Minimumleeftijd
16 jaar
18 jaar met
passagier
16 jaar
18 jaar met
passagier
18 jaar

Beperkte A, A of B
(Belgisch of
Europees)afgeleverd vóór
1.9.2001
18 jaar
Motorfiets met een vermogen ≤ 25 kW of met een beperkte cat A
vermogen/gewichtsverhouding ≤ 0,16 kW/kg
Motorfiets met een vermogen > 25 kW of met
A
21 jaar of 20 jaar
een vermogen/gewichtsverhouding > 0,16 kW/kg
met Rb
A ≤ 25kW ≤ 16kW/
kg sinds 2 jaar
DRIEWIELERS

Driewieler met lichte motor:
- Driewieler met cilinderinhoud ≤ 50 cm³
en snelheid ≤ 25 km/u
- Driewieler met cilinderinhoud ≤ 50 cm³
en snelheid ≤ 45 km/u
Driewieler met zware motor (ander voertuig dan
B
een lichte driewieler met een ledige massa ≤
1.000 kg)
VIERWIELERS
A3
Vierwieler met lichte motor met cilinderinhoud ≤
50 cm³ en snelheid ≤ 45 km/u

geen

16 jaar
18 jaar met
passagier

A3

Vierwieler met zware motor - ander voertuig dan B
een lichte vierwieler met een ledige massa ≤ 400
kg of, 550 kg en met een vermogen ≤ 15 kW voor
voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer
Categorie B
B
- Auto met een MTM ≤ 3,5 t en maximum 8
passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen ≤ 750
kg)
- Samenstel van voertuigen cat. B +
aanhangwagen waarvan de MTM van het
samenstel ≤ 3,5 t en waarvan de MTM van de
aanhangwagen ≤ de ledige massa van het
trekkende voertuig
Categorie B+E
B+E
Samenstel van voertuig cat. B + aanhangwagen
> 750 kg dat niet tot de categorie B behoort
QUAD – kan zijn: (*)
Zie <Traag voertuig>
Traag voertuig
Zie <Lichte vierwieler>
Lichte vierwieler
Zie <Zware vierwieler>
Zware vierwieler
Zie <Landbouwvoertuig>
Landbouwvoertuig
(*) zie inschrijvingscertificaat van het voertuig
Wagentje type <LIGIER> - kan zijn: (*)
Zie <Traag voertuig>
Traag voertuig
Zie <Lichte vierwieler>
Lichte vierwieler
Zie <Zware vierwieler>
Zware vierwieler
(*) zie inschrijvingscertificaat van het voertuig
VRACHTWAGENS
C1 of C
Subcategorie C1
Vrachtwagen met een MTM > 3,5 t en ≤ 7,5 t en
maximum 8 passagiers + bestuurder
(+ aanhangwagen ≤ 750 kg)
C
Categorie C
Vrachtwagen met een MTM > 7,5 t en maximum
8 passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen ≤
750 kg)
Subcategorie C1+E
C1+E of C+E
Samenstel van voertuig C1 + aanhangwagen >
750 kg indien de MTM van het samenstel < 12 t
en de MTM van de aanhangwagen < ledige
massa van het trekkende voertuig
Categorie C+E
C+E
Samenstel van voertuig cat. C + aanhangwagen
> 750 kg
AUTOBUS / AUTOCAR

18 jaar

16 jaar
18 jaar met
passagier
18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

21 jaar (18 jaar
met getuigschrift
van
vakbekwaamheid)
18 jaar

21 jaar (18 jaar
met getuigschrift
van
vakbekwaamheid)

Subcategorie D1
D1 of D
21 jaar (18 jaar
Autobus, autocar > 8 zitplaatsen + bestuurder en
met getuigschrift
van
≤ 16 zitplaatsen + bestuurder (+ aanhangwagen
vakbekwaamheid)
≤ 750 kg)
Categorie D
D
21 jaar
Autobus, autocar > 16 plaatsen + bestuurder
(+ aanhangwagen ≤ 750 kg)
Subcategorie D1+E
D1+E of D+E
21 jaar (18 jaar
Samenstel van voertuig cat. D1 + aanhangwagen
met getuigschrift
van
> 750 kg indien MTM van het samenstel ≤ 12 t en
vakbekwaamheid)
de MTM van de aanhangwagen ≤ ledige massa
van het trekkende voertuig
Categorie D+E
D+E
21 jaar
Samenstel van voertuig cat. D + aanhangwagen
> 750 kg
Harmonicabussen
D
21 jaar
INDUSTRIELE VOERTUIGEN, KRANEN, AMBULANCES, …
Bedrijfsmaterieel
B, C1, C naargelang MTM ≤ 7,5 t: 18 jaar
> 7,5 t: 21 jaar
of 18 jaar met
getuigschrift van
vakbekwaamheid
Takelwagen, kraan
- B, C1, C naargelang
≤ 7,5 t: 18 jaar
MTM
> 7,5 t: 21 jaar
- B+E, C1+E, C+E
of 18 jaar met
naargelang MTM van getuigschrift van
de aanhangwagen
vakbekwaamheid
Ambulance
- B, C1, C, D1, D
21 jaar
naargelang MTM
LAND- EN BOSBOUWVOERTUIGEN
Landbouwtrekker, landbouwmateriaal,
* geboren voor 1/10/82:
motoculteur, maaimachine.
geen Rb
Alle trajecten
* geboren na 30/9/82:
- Cat G
- C1, C1+E, C, C+E
naargelang de MTM van
de trekker en
aanhangwagen
- B, B+E, (afgeleverd voor
15/9/2006) naargelang de
MTM van de
aanhangwagen.
Overgangsmaatregelen t.e.m. 31/12/2008
traject hoeve - veld - hoeve
* geboren voor 1/9/86:
geen Rb

Cat G
16 jaar (max20T)
– onbeperkt T
vanaf 18 jaar
Andere cat.
Leeftijd & gewicht
overeenkomstig
de categorie

* geboren na 31/8/86:
B of getuigschrift voor het
besturen van
landbouwvoertuigen.
TRAGE VOERTUIGEN EN VOERTUIGEN VOOR GEHANDICAPTEN
Trage voertuigen
geboren voor 1.10.’82:
≤ 7,5 t: 18 jaar
geen Rb
> 7,5 t: 21 jaar
geboren vanaf 30.09.’82: of 18 jaar met
- B, C1, C, naargelang getuigschrift van
vakbekwaamheid
MTM
- B+E, C1+E, C+E
naargelang MTM
aanhangwagen

LAND- EN BOSBOUWVOERTUIGEN
Motorvoertuig voor mindervalide om stapvoets te geen Rb
--rijden
MOTORHOMES
Kampeerwagen (mobilhome)
B, C1, C naargelang MTM ≤ 7,5 t: 18 jaar
> 7,5 t: 21 jaar
of 18 jaar met
getuigschrift van
vakbekwaamheid
RESTCATEGORIEN
Motorvoertuigen voor de openbare weg en die niet in één van de in § 1 en 2 vermelde
(sub)categorieën kunnen worden ingedeeld, zoals rollend landbouw of industrieel materiaal,
worden ondergebracht in de cat B, C of C1 naargelang de MTM.

Kosten voor het rijbewijs (art. 63)
Theoretisch examen

15,00 EUR

Theoretisch examen met tolk
Theoretisch examen met vertaalde vragen

50,00 EUR
2,50 EUR

Praktisch examen
Categorie A3
Categorie A, B en BE
o Volledig praktisch examen
o Alleen op de openbare weg
Categorieën C, CE, D, DE en subcategorieën C1, C1E, D1 en D1E
o Volledig praktisch examen
o Alleen op de openbare weg
Categorie G
o Volledig praktisch examen
o Alleen op de openbare weg

10,00 EUR
36,00 EUR
31,00 EUR
45,00 EUR
37,50 EUR
45,00 EUR
37,50 EUR

Aanvullende retributie categorie A (indien het examencentrum instaat voor
het voertuig dat volgt)

19,00 EUR

Retributiebijslag voor het praktisch examen categorie A3

7,50 EUR

Andere catégorieën en subcategorieën

25,00 EUR

Afgifte door het examencentrum van een duplicaat van elk document,
voorgeschreven door dit besluit

7,50 EUR

In deze bedragen is de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.
De retributies worden voorafgaand aan het examen geïnd.
Afgifte of vervanging van een voorlopig rijbewijs

9,00 EUR

Afgifte van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

7,50 EUR

Afgifte of vervanging van een leervergunning

9,00 EUR

Afgifte van een duplicaat van een leervergunning

7,50 EUR

Afgifte van een rijbewijs

16,00 EUR

Afgifte van een nieuw rijbewijs (art. 49)

11,00 EUR

Afgifte van een duplicaat van een rijbewijs (artikel 50)

11,00 EUR

Afgifte van een internationaal rijbewijs

16,00 EUR

Omwisseling van een rijbewijs

11,00 EUR

In deze bedragen zijn eventuele gemeentetaksen niet inbegrepen.

Verval van recht tot sturen (art. 65)
Onder constructie

Vervanging (duplicaat) van het rijbewijs (art. 50)
Een duplicaat van het rijbewijs kan bekomen worden bij de gemeentelijke administratie.
Belgen die in het buitenland wonen, kunnen zich tot het gemeentebestuur van hun laatste Belgische
woonplaats wenden.
De aanvraag van een duplicaat mag nooit gebruikt worden ter vervanging van het rijbewijs

Nuttige adressen:
De dienst Rijbewijzen van uw gemeente
De examencentra
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directie Rijbewijs – D2
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel. : 02 277 31 11
Fax : 02 277 40 28
Internationale oproep: vervang de prefix “02” door “00322”
E-mail : questions@mobilit.fgov.be

Specifieke vragen:
• Buitenlandse Rijbewijzen
Paul Heyman: 02 277 38 53
•

Geneeskundige schifting
Arlette Van der Borght : 02 277 38 54

•

Centraal Bestand Rijbewijzen
Ilse Rigolle : 02 277 38 52

•

Inspectie
Bart De Braekeleer: 02 277 38 66

•

Rijscholen
Sonja Biesback : 02 277 38 71
Christiane Vuerinckx : 02 277 38 73
Sylvia Vinck : 02 277 38 47

•

Verval van het recht tot sturen
Werner Gysemans : 02 277 38 42

