
Er zijn heel wat verschillende soorten rijbewijzen. Ontdek hieronder welk type

rijbewijs je nodig hebt voor deze voertuigen.

Elektrische fiets?

Voor een elektrische fiets die maximum 25 km/uur rijdt, heb je geen rijbewijs

nodig.

Speed pedelec?

Daarvoor heb je een rijbewijs AM nodig of een rijbewijs B.

Je mag hier pas vanaf 16 jaar mee rijden.

Bromfiets?

Klasse A: geen rijbewijs nodig.

Klasse B: rijbewijs AM nodig (of rijbewijs A of B)

Door 14-24 jaar

WELK RIJBEWIJS HEB IK NODIG?

De bestuurder moet 16 jaar of ouder zijn om hiermee te mogen rijden.•

Passagier meenemen? Dan moet de bestuurder 18 jaar zijn of ouder.•

De bestuurder en passagier dragen verplicht een helm.•

Voorlopig rijbewijs B telt niet!•

De bestuurder moet 16 jaar of ouder zijn om hiermee te mogen rijden.•

Passagier meenemen? Dan moet de bestuurder 18 jaar zijn of ouder.•

De bestuurder en passagier dragen verplicht een helm.•



Motor?

Voor een motor heb je een rijbewijs A nodig.

De leeftijd waarop je dit rijbewijs kan behalen, is afhankelijk van het type

motor.

Personenauto? Lichte vrachtauto? Minibus?

Deze mag je besturen met een rijbewijs B.

Opgelet, je mag niet meer dan 8 personen vervoeren.

Autocar of autobus?

Voor het besturen van voertuigen met meer dan 8 plaatsen moet je een

rijbewijs D of D1 hebben. Je moet ook al een rijbewijs B hebben.

Tractor?

Voor een tractor of landbouwvoertuig heb je een rijbewijs G nodig.

Vrachtwagen?

Hiervoor heb je een rijbewijs C nodig, hier bestaan verschillende categorieën

van.

A1 kan vanaf 18 jaar (max. 125 cc en 11 kW of 0,1 kW/kg)•

A2 kan vanaf 22 jaar (max. 35 kW of 0,2 kW/kg)•

Of vanaf 20 jaar als je eerst een rijbewijs A1 behaalt.•

A kan vanaf 24 jaar (onbeperkt vermogen vanaf 35 kW)•

Of vanaf 22 jaar als je eerst een rijbewijs A2 behaalt.•

D1 voor voertuigen met meer dan 8 maar minder dan 17 zitplaatsen. Dit

kan je behalen vanaf 21 jaar.

•

D voor voertuigen met meer dan 17 zitplaatsen. Dit kan je behalen

vanaf 24 jaar.

•

Je theorie-examen mag je al afleggen vanaf 15 jaar en 9 maanden.•

Het praktijkexamen kan je vanaf 16 jaar afleggen.•

C1 kan je behalen vanaf 18 jaar (voor vrachtwagens met meer dan

3500 kg maximaal toegelaten massa (MTM), maar maximaal 7500 kg

MTM)

•

C kan je behalen vanaf 21 jaar (voor voertuigen meer dan 3500 kg

MTM)

•


