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VERSCHILLENDE RIJBEWIJZEN 
 

AUTO - RIJBEWIJS B 

Het rijbewijs B is geldig voor bestuurders van wagens waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) 
niet meer is dan 3500 kg. Met dit rijbewijs mag u maximaal 8 personen vervoeren, tenminste als het 
voertuig dit toelaat. Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan 
uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs 
voor aanhangwagens nodig.  
 
AUTO + AANHANGWAGEN - RIJBEWIJS B+E 

Het rijbewijs voor de categorie B+E is vereist voor bestuurders van gekoppelde voertuigen bestaande 
uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen waarvan de MTM groter is dan 
750 kg. Hier wordt één uitzondering gemaakt. Met een voertuig van categorie B mag men een 
aanhangwagen van meer dan 750 kg MTM trekken op voorwaarde dat deze MTM de ledige massa 
van het trekkend voertuig niet overtreft en dat de totale MTM van de trekker en de aanhangwagen 
de 3.500 kg niet overschrijdt. Om een rijbewijs E te behalen, moet u alleen nog een praktisch examen 
afleggen. De houders van een rijbewijs dat vóór 1989 afgeleverd is zijn automatisch houder van de 
categorie E (B+E voor B, C+E voor C en D+E voor D). 
 
Kaderstuk: 

Welk rijbewijs heb ik nodig om met mijn personenwagen met aanhangwagen waarvan de MTM van 
het samenstel de 3.500 kg overschrijdt te mogen sturen? Categorie B+E of categorie C? 
Het is het trekkende voertuig van het samenstel dat de categorie bepaalt. Een personenwagen 
behoort tot categorie B. Voor deze combinatie kan dus nooit een categorie C worden geëist. Dit 
samenstel vereist een rijbewijs met categorie B+E. 

 
VRACHTWAGEN - RIJBEWIJS C-C1 

Het rijbewijs C is het rijbewijs voor vrachtwagens. U kunt dit rijbewijs pas verkrijgen als u al een 
rijbewijs B op zak heeft. Het rijbewijs C1 is een subcategorie van het rijbewijs C en geldt uitsluitend 
voor voertuigen met een MTM (maximaal toegelaten massa) kleiner dan of gelijk aan 7500 kg. De 
categorie C beperkt zich niet tot deze MTM. Om een rijbewijs C te kunnen krijgen, moet u minstens 
21 jaar zijn. Het rijbewijs C1 kunt u al op 18-jarige leeftijd behalen. Als u jonger bent dan 21 en u 
beschikt over een “Getuigschrift van Vakbekwaamheid”, kunt u al vanaf 18 jaar een rijbewijs C 
verkrijgen. De minimumleeftijd voor deelname aan het theoretisch examen voor rijbewijs C en C1 is 
17 jaar en 9 maanden. Kandidaten voor een rijbewijs C of C1 moeten ook een medisch onderzoek 
ondergaan. Voldoen ze aan de voorgeschreven normen dan ontvangen zij een rijgeschiktheidsattest 
met een geldigheidsduur van vijf jaar. Alle professionele vrachtwagenbestuurders moeten ook 
houder zijn van een attest van vakbekwaamheid. U kunt dit certificaat krijgen nadat u geslaagd bent 
voor het initieel basiskwalificatie-examen. Het certificaat is vijf jaar geldig. U kunt deze termijn 
verlengen nadat u met succes de nascholing hebt gevolgd. Houders van een rijbewijs van de groep C 
dat werd uitgereikt voor 10 september 2009 zijn vrijgesteld van het attest van vakbekwaamheid tot 9 
september 2016. 
 
VRACHTWAGEN + AANHANGWAGEN - RIJBEWIJS CE-C1E 

U heeft het rijbewijs C+E wel nodig als de aanhangwagen een grotere MTM heeft dan 750 kg. Het 
rijbewijs C1+E is vereist voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg als aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: de MTM van voertuig en aanhangwagen is maximaal 12000 kg en de MTM van de 
aanhangwagen mag de MTM van het lege voertuig niet overtreffen. 
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LANDBOUWVOERTUIGEN - G 

Het rijbewijs voor de categorie G is vereist voor de bestuurders (die geboren zijn vanaf 01.10.1982) 
van land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens. Het rijbewijs G is alleen geldig voor 
landbouwvoertuigen uitsluitend gebruikt voor land- en bosbouwactiviteiten. U moet ten minste 16 
jaar oud zijn om het rijbewijs G te behalen. Het theoretisch examen mag u afleggen wanneer u 15 
jaar en 9 maanden bent. Voor u uw praktisch examen aflegt, mag u enkel oefenen op privéterreinen 
en mag u zich niet op de openbare weg begeven, tenzij u een opleiding volgt in een erkende 
rijschool, in een landbouwschool of in een erkend landbouwvormingscentrum en u vergezeld bent 
van een instructeur van de school. 
 
Het Rijbewijs G is geldig voor alle trajecten, maar enkel op Belgisch grondgebied. Bestuurders met 
een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C en C+E mogen eveneens een voertuig van de categorie G besturen 
op voorwaarde dat het landbouwvoertuig een maximaal toegelaten massa heeft van het voertuig dat 
onder hun rijbewijs valt. Gebruikt u het voertuig van categorie G niet voor landbouw- of 
bosactiviteiten, dan moet u houder zijn van een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E. Dit naargelang 
de maximaal toegelaten massa van het voertuig. Het Rijbewijs C+E is geldig in alle rijconfiguraties van 
de categorie G. 
 
Tabel 1: schematische voorstelling en geldigheid rijbewijzen i.f.v. landbouwvoertuigen 

Geboortedatum 
Alle trajecten 

Rijbewijs MTM* 

Voor 1/10/’82 Geen rijbewijs verplicht Onbeperkt 

Vanaf 1/10/’82  B  < 3,5 ton TV** < 750 kg AH*** 

BE < 3,5 ton TV** > 750 kg AH*** 

C1 < 7,5 ton TV** < 750 kg AH*** 

C1E < 12 ton sleep 

C  > 7,5 ton TV** < 750 kg AH*** 

CE Identiek aan rijbewijs G  

G  16-18 jaar: < 20 ton sleep ; 18 jaar: < 44 ton sleep 
* MTM = maximaal toegelaten massa ** TV = Trekkend Voertuig *** AH = Aanhangwagen 
Bron: KLJ Groene Kring 

 
Tabel 2: overzicht van de voornaamste categorieën en ondercategorieën van rijbewijzen en de 
voertuigen die voornamelijk binnen de tuinaanlegactiviteiten kunnen voorkomen: 

VOERTUIG RIJBEWIJS LEEFTIJD 

 

Auto tot 3.500 MTM* en max. 8 
zitplaatsen 

B 18 jaar 

 

Trekkend voertuig cat. B + 
aanhangwagen > 750 kg MTM* 
en MTM* samenstel > 3500 kg 

B+E 18 jaar 

 
Vrachtwagen tot 7.500 kg MTM* C1 18 jaar 

 

Zware vrachtwagens, meer dan 
7.500 kg MTM* 

C 

21 jaar 
(18 j. met 

getuigschrift 
vakbekwaamheid) 
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Trekkend voertuig cat. C+E 
aanhangwagen > 750 kg MTM* 

C + E 

21 jaar 
(18 j. met 

getuigschrift 
vakbekwaamheid) 

 

Trekkend voertuig cat. C1 + 
aanhangwagen > 750 kg MTM* 

(samen < 12.000 kg MTM*) 
C1 + E 

18 j. indien MTM* 
samenstel < 7500 

kg. 
21 j. indien MTM* > 

7500 kg 
(18 j. met 

getuigschrift 
vakbekwaamheid) 

 

Gebruik voor land- en 
bosbouwactiviteiten 

G 
indien geboren na 

01/01/'82 

16 jaar (MTM* <20 
ton) 

 

Gebruik voor land- en 
bosbouwactiviteiten 

G 
indien geboren na 

01/01/'82 

18 jaar (MTM* <44 
ton) 

 

Gebruik voor NIET land- en 
bosbouwactiviteiten 

B, B+E, C, C+E, C1 of 
C1+E naargelang hun 

MTM* indien 
geboren na 
01/01/'82 

18 of 21 jaar 

*MTM = Maximum Toegelaten Massa 

 

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 

Een rijgeschiktheidsattest bevestigt dat de bestuurder medisch geschikt is om een voertuig te 
besturen. Enkel een erkend geneesheer kan het attest afleveren. De preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer is hiervoor erkend. Het rijgeschiktheidsattest is geldig voor 5 jaar ongeacht de 
leeftijd behoudens de beslissing van de arbeidsgeneesheer. Wie moet over een rijgeschiktheidsattest 
beschikken? Bij de aanvraag van een rijbewijs moet elke bestuurder van een motorvoertuig op 
woord van eer verklaren medisch geschikt te zijn om dit voertuig te besturen. Voor bepaalde 
bestuurders verplicht de wetgever echter een bijkomend medisch onderzoek. Onder andere 
bestuurders met rijbewijs C moeten dus een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen. 
 
VAKBEKWAAMHEID 

De verplichting voor vrachtwagen- en busbestuurders om te beschikken over een bewijs van 
vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) staat geheel los van de tachograaf. Het is perfect 
mogelijk dat niet-tachograafplichtigen wel over een bewijs van vakbekwaamheid dienen te 
beschikken. Wie over een bewijs van vakbekwaamheid moet beschikken, dient daarvoor eerst te 
slagen voor een examen basiskwalificatie, om vervolgens vijfjaarlijks 35u nascholing te volgen ter 
behoud van een geldige code 95 op het rijbewijs. Wie echter vóór 10 september 2009 al beschikte 
over een rijbewijs C, is vrijgesteld van het examenbasiskwalificatie en dient enkel de verplichte 
vijfjaarlijkse nascholing te volgen. Deze bestuurders hebben daarvoor in eerste instantie tijd tot 9 
september 2016. Daarna dient de code 95 vijfjaarlijks te worden hernieuwd.  
 
De vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders van: voertuigen met een toegelaten 
maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en voertuigen of combinaties van voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn 
werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder 
is.  

http://vici.fgov.be/nl/weg/rijbewijs/#* MTM
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Wens je meer informatie of wil je specifiek advies op maat van uw bedrijf, contacteer AVBS-
consulent Jan Vancayzeele (0476/91 01 36 of info@avbs.be). 

mailto:info@avbs.be

