
 
 
 
 
 

Q&A’s derde Europese rijbewijsrichtlijn 
 
 

 
Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? 
De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is 
besloten om deze niet verder aan te passen, maar een derde Europese rijbewijsrichtlijn op te 
stellen, die de tweede vervangt. 

 
Wat is het doel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?  
De hoofddoelstellingen van de nieuwe richtlijn zijn:  

• De regels rond het verkrijgen van rijbewijs op Europees niveau meer gelijk te trekken, 
zodat de inwoners van alle lidstaten zoveel mogelijk dezelfde kennis en vaardigheden  
bezitten.  

• Ervoor te zorgen dat er een uniform Europees model rijbewijs komt op creditcard formaat.  
• Het verbeteren van de kennis en kunde van de rijexaminatoren.  
• Het nieuwe rijbewijs beter te beschermen tegen fraude. 
 

Wanneer treedt de derde rijbewijsrichtlijn inwerking? 
De derde rijbewijsrichtlijn treedt met ingang van 19 januari 2013 inwerking. 

 
Wat zijn de gevolgen van de derde Europese rijbewijsrichtlijn?  
Als gevolg van de derde rijbewijsrichtlijn worden enkele nieuwe rijbewijscategorieën ingevoerd. 
Daarnaast wordt de minimum leeftijd bij een aantal categorieën verhoogd en wijzigen sommige 
bevoegdheden die aan een categorie kunnen worden ontleend. Bij dit laatste geldt overigens dat 
als u voor 19 januari 2013 al in het bezit bent van een bepaalde rijbewijscategorie, u de oude 
bevoegdheden houdt.  
 

 
Ik ben voor 19 januari 2013 geslaagd voor het rijexamen A-licht, maar vraag pas na die 
datum het rijbewijs aan bij de gemeente. Welke categorieën krijg ik nu op het rijbewijs?  
Als u voor 19 januari 2013 geslaagd bent voor het examen A-licht, maar pas na deze datum het 
rijbewijs aanvraagt bij de gemeente, krijgt u rijbewijs A2. Hiermee heeft u ook de bevoegdheid om 
een motorrijtuig van de categorie A1 te besturen. Om rijbewijs A te verkrijgen, moet u apart 
examen voor de categorie A doen. Dit mag niet eerder worden afgelegd dan twee jaar na afgifte 
van de categorie A2.  
 
Ik heb voor 19 januari 2013 bij de gemeente rijbewijs A met beperking tot A-licht 
aangevraagd. Welk rijbewijs krijg ik nu?  
In dit geval krijgt u rijbewijs A met beperking tot A-licht. Dit rijbewijs A met beperking tot A-licht 
geeft met ingang van 19 januari 2013 ook de bevoegdheid tot het besturen van motoren van de 
categorie A1 en A2. Na twee jaar vervalt automatisch de beperking en heeft u het volwaardige 
rijbewijs A.  
 
Ik heb rijbewijs B en rijd op een trike. Moet ik nu straks het rijbewijs A halen? 
Nee, dat hoeft niet. Als je voor 19 januari 2013 in het bezit bent van rijbewijs B, dan blijven de 
oude regels gelden. Als u dus op dit moment het voertuig mag besturen met een B-rijbewijs, dan 
mag u dat ook blijven doen nadat de nieuwe regels van kracht zijn geworden.  

 
 

 

 



 
 

 

 

 
Als u echter op of na 19 januari 2013 het B-rijbewijs haalt, dan mag u hiermee geen trike meer 
besturen. U moet dan rijbewijs A1 halen (voor gemotoriseerde driewielers met een 
maximumvermogen van 15 kW) of rijbewijs A (voor gemotoriseerde driewielers met een vermogen 
van  meer dan 15 kW). 
 
Hoe zien de verschillende rijbewijscategorieën er uit vanaf 19 januari 2013 uit?  
Voor de specificaties van de verschillende rijbewijscategorieën wordt verwezen naar de factsheets. 
 
Als ik voor 19 januari 2013 al een rijbewijs voor een bepaalde categorie heb, veranderen 
na deze datum dan de bevoegdheden en geldigheidsduur voor die categorie? 
Nee, deze oude rechten blijft u behouden. Vanaf de eerstvolgende verlenging zijn de nieuwe 
geldigheidstermijnen van toepassing.  
 
Wat gebeurt er als u uw rijbewijs hebt aangevraagd voor 19 januari 2013, maar het 
rijbewijs pas na deze datum afhaalt (bij het gemeentehuis)? 
 In deze situatie zijn twee dingen belangrijk; 1) is het rijbewijs voor 19 januari 2013 aangevraagd 
(en is het besluit tot afgifte ook voor die datum genomen)? 2) indien het antwoord op vraag 1) nee 
is; is de Verklaring van rijvaardigheid voor een bepaalde categorie geregistreerd voor 19 januari 
2013? 
 
1) Als het rijbewijs voor 19 januari 2013 is aangevraagd (en het besluit tot afgifte ook voor die 

datum is genomen), gelden voor de op het rijbewijs vermelde categorieën de geldigheidsduur, 
de bevoegdheden en de leeftijdsnormen van vóór 19 januari 2013. Dit is ook het geval, indien 
in deze situatie de feitelijke uitreiking van het rijbewijs pas plaatsvindt op of ná 19 januari 
2013. 
 

2) Wanneer de verklaring van rijvaardigheid voor een bepaalde categorie is geregistreerd vóór 19 
januari 2013, maar het besluit tot afgifte van het rijbewijs voor die categorie pas is genomen 
ná die datum,  dan gelden voor die categorie de geldigheidsduur en de bevoegdheden van ná 
19 januari 2013, maar de leeftijdsnormen van vóór die datum. 

 
Ik heb examen gedaan voor 19 januari 2013, maar ik heb het rijbewijs voor deze 
categorie pas aangevraagd na deze datum. Wat betekent dit nu voor mij? 
Als de datum van afgifte van de categorie (dit kunt u zien op de achterzijde van het rijbewijs bij de 
betreffende categorie) op of na 19 januari 2013 ligt, dan gelden de bevoegdheden van de derde 
rijbewijsrichtlijn voor die categorie. Voor informatie over de specifieke bevoegdheden per categorie 
wordt verwezen naar de factsheets. 
 
Ik heb categorie BE. Kan ik na 19 januari 2013 nog steeds mijn caravan rijden? 
Voor u verandert er niets in uw bevoegdheden. Als u nu deze combinatie (van trekkend voertuig en 
caravan) mag besturen, mag dit ook na 19 januari 2013. 
 
Ik heb categorie B. Mag ik wel met een caravan rijden die zwaarder is dan mijn auto? 
U mag met ingang van 19 januari 2013 met categorie B een combinatie (van trekkend voertuig en 
in dit geval een caravan) rijden met een totaal toegestane maximum massa van 3500 kg, mits uw 
auto dit volgens de kentekenpapieren ook mag. 
 
Hoe weet ik of voor mij de nieuwe of de oude categoriebeschrijving geldt? 
Op de achterkant van uw rijbewijs staan de categorieën vermeld. Achter het plaatje van de 
categorie staat een datum. Dit is de datum van afgifte van de categorie. Daarachter staat de 
datum tot wanneer de categorie geldig is. Als de datum van afgifte van de categorie voor 19 
januari 2013 ligt, gelden de bevoegdheden van voor deze datum. Behalve als de nieuwe 
bevoegdheden voor u gunstiger zijn, gelden deze. 
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Moet ik straks ook een nieuw rijbewijs aanvragen? 
Als uw rijbewijs voor 19 januari 2013 geldig is/was, verandert de nieuwe regelgeving daar niets in. 
Uw huidige rijbewijs blijft geldig en u hoeft alleen een nieuw rijbewijs aan te vragen als dit in 
verband met het verstrijken van de geldigheidsduur of andere redenen noodzakelijk is.  
 
 
Hieronder wordt per rijbewijscategorie kort aangegeven wat de belangrijkste 
veranderingen zijn: 

 
 

Rijbewijscategorie AM 
Voor deze categorie verandert niets. Deze categorie is nu een nationale categorie en wordt een 
Europese categorie. Nederland voldoet daarom al aan de eisen uit de derde rijbewijsrichtlijn.  
 
Rijbewijscategorieën A 
Het A-rijbewijs voor motoren en gemotoriseerde driewielers wordt met ingang van 19 januari 2013 
opgedeeld in drie categorieën afhankelijk van de zwaarte (met name het vermogen) van de motor, 
te weten A1, A2 en A. Categorie A1 kan behaald worden vanaf 18 jaar. Wanneer de bestuurder ten 
minste 2 jaar in het bezit is van rijbewijs A1, kan categorie A2 behaald worden vanaf 20 jaar. Voor 
categorie A geldt dat deze behaald kan worden vanaf 22 jaar, wanneer de bestuurder 2 jaar of 
langer in het bezit is van rijbewijs A2. De bestuurder kan voor categorie A rechtstreeks examen 
doen vanaf de leeftijd van 24 jaar. Zie voor de specificaties van de categorieën van motoren de 
factsheet voor de rijbewijscategorie A.  
 
Rijbewijscategorie B 
De rijbewijscategorie B voor de personenauto blijft grotendeels hetzelfde als voorheen. De 
toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend voertuig en aanhangwagen of 
oplegger met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg blijft 3500 kg. De regel dat 
de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger niet meer mag bedragen dan de 
ledige massa van het trekkend voertuig komt te vervallen. Met de categorie B is het altijd 
toegestaan om een aanhangwagen of oplegger voort te bewegen met een toegestane maximum 
massa van ten hoogste 750 kg. 
 
Er wordt een nieuwe categorie B met code 96 ingevoerd. Onder deze categorie valt een combinatie 
van een auto en aanhangwagen of oplegger met een toegestane maximum massa van meer dan 
750 kg die samen een toegestane maximum massa tussen de 3500 kg en 4250 kg hebben. Het 
examen voor de categorie B met code 96 is gelijk aan het examen voor de categorie BE. De 
persoon die dit examen heeft gehaald, mag bij de aanvraag van het rijbewijs zelf kiezen wat hij 
liever wil: BE of B met code 96. Er wordt echter geen automatische keuze ingebouwd voor B met 
code 96. Dit betekent dat in eerste instantie altijd rijbewijscategorie BE wordt afgegeven, tenzij de 
aanvrager van het rijbewijs zelf verzoekt om rijbewijs B met code 96 te krijgen.  
 
Daarnaast vallen met ingang van 19 januari 2013 voor rijbewijshouders die niet eerder in het bezit 
zijn geweest van categorie B de driewielige motorrijtuigen niet meer onder categorie B, maar onder 
categorie A.  
 
Rijbewijscategorieën C 
Naast de categorie C wordt de categorie C1 nu in alle lidstaten ingevoerd. De categorie C geeft 
automatisch recht op de categorie C1. Categorie C1 staat al op het huidige Nederlandse rijbewijs, 
maar vanaf 19 januari 2013 kan men ook apart examen doen voor categorie C1.  
 
Toegestane maximum massa 
Met een rijbewijs van de categorie C1 kan gereden worden in een voertuig met een toegestane 
maximum massa tussen de 3500 kg en 7500 kg. Met de categorie C1 is het altijd toegestaan om 
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een aanhangwagen of oplegger voort te bewegen met een toegestane maximum massa van ten 
hoogste 750 kg. 
 
Minimumleeftijd 
Voor categorie C1 geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor rijbewijscategorie C geldt een 
minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer echter voor het zwaardere examentraject (rijbewijs plus 
code vakbekwaamheid) wordt gekozen, mag een bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie C 
vanaf 18 jaar halen.  
 
Geldigheidsduur 
Daarnaast wordt met ingang van 19 januari 2013 de geldigheidsduur van het rijbewijs voor de 
categorieën C1 en C vijf jaar.  
 
Rijbewijscategorieën D 
Naast de categorie D wordt de categorie D1 nu in alle lidstaten ingevoerd. De categorie D geeft 
automatisch recht op de categorie D1. Deze categorie staat op dit moment al op het huidige 
Nederlandse rijbewijs, maar met ingang van 19 januari 2013 kan men ook apart examen doen voor 
de categorie D1. 
 
Maximum aantal personen 
Met een rijbewijs van de categorie D1 mogen maximaal 16 personen, exclusief chauffeur, vervoerd 
worden.  
 
Toegestane maximum massa 
Met een rijbewijs van de categorie D1 is het altijd toegestaan om een aanhangwagen voort te 
bewegen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg. 
 
Minimumleeftijd 
Voor de categorie D1 geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer echter voor het zwaardere 
examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) wordt gekozen, kan een bestuurder zijn 
rijbewijs voor de categorie D1 vanaf 18 jaar halen.  
Voor rijbewijscategorie D geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Wanneer echter voor het 
zwaardere examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) wordt gekozen, kan een 
bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie D vanaf 21 jaar halen.  
 
Geldigheidsduur 
Daarnaast wordt met ingang van 19 januari 2013 de geldigheidsduur van het rijbewijs voor de 
categorieën D1 en D vijf jaar.  
 
Rijbewijscategorieën E 
BE: in de categorie BE mag de toegestane maximum massa van de oplegger of aanhangwagen 
voortaan niet meer bedragen dan 3500 kg. Voor de oplegger of middenasaanhangwagen is hierop 
wel een uitzondering mogelijk. De toegestane maximum massa van de oplegger of 
middenasaanhangwagen mag meer zijn dan 3500 kg als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
• de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen 

mag niet meer bedragen dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het 
trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand van het trekkend motorrijtuig.  

• de toegestane maximum aslast dan wel de som van de toegestane maximum aslasten van de 
oplegger of middenasaanhangwagen mag niet meer bedragen dan 3500 kg.  

• de toegestane maximum aslast van de oplegger of middenasaanhangwagen en de toegestane 
maximum massa van het trekkend motorrijtuig tezamen mag niet meer zijn dan 7000 kg. 

Zie voor meer informatie en voorbeelden de factsheets voor rijbewijscategorie B. De 
geldigheidsduur van het rijbewijs is tien jaar.  
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C1E: voor de categorie C1E geldt dat de toegestane maximum massa van de combinatie (trekkend 
voertuig en aanhangwagen of oplegger) niet meer mag bedragen dan 12.000 kg. Voor deze 
categorie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar. 
 
CE: voor de categorie CE geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Wanneer echter voor het 
zwaardere examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) wordt gekozen, kan een 
bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie CE vanaf 18 jaar halen. De geldigheidsduur van het 
rijbewijs is vijf jaar. 
 
D1E: voor de categorie D1E geldt dat de toegestane maximum massa van de combinatie (trekkend 
voertuig en aanhangwagen) niet meer mag bedragen dan 12.000 kg en dat de aanhangwagen niet 
wordt gebruikt om personen in te vervoeren. Voor deze categorie geldt een minimumleeftijd van 
21 jaar. Wanneer echter voor het zwaardere examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) 
wordt gekozen, kan een bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie D1E vanaf 18 jaar halen. De 
geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar. 
 
DE: voor de categorie DE geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Wanneer echter voor het 
zwaardere examentraject (rijbewijs plus code vakbekwaamheid) wordt gekozen, kan een 
bestuurder zijn rijbewijs voor de categorie DE vanaf 21 jaar halen. De geldigheidsduur van het 
rijbewijs is vijf jaar. 

 
 

 


