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I.

VRACHTWAGENS – GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1+E, C EN C+E

1.

OVERZICHTSTABEL VAN DE LEEFTIJDEN VAN GROEP C

Categorie

Minimumleeftijd voor
deelname aan het
theoretisch examen

Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van een
voorlopig rijbewijs model 3
en deelname aan
het praktisch examen

Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van het
rijbewijs (art. 18)

C1

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
vrachtwagen volgen –
art. 4 7° van het K.B. van
23/03/1998)

18 jaar

18 jaar

C

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
vrachtwagen volgen –
art. 4 7° van het K.B. van
23/03/1998)

18 jaar
[enkel categorie C1 kan
worden afgegeven op het
nieuwe rijbewijs vóór de
leeftijd van 21 jaar, behalve met een Getuigschrift
van basiskwalificatie
(BVB) – art. 19]

C1+E

Geen theoretisch examen

18 jaar

18 jaar met Getuigschrift
van basiskwalificatie
21 jaar zonder Getuigschrift van basiskwalificatie
18 jaar
18 jaar met Getuigschrift
van basiskwalificatie

C+E

2.

Geen theoretisch examen

18 jaar

21 jaar zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

LEEFTIJD EN VERKEER

REFERENTIE:
Artikel 8.2., 1° van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Categorie

Leeftijd

C1 en C1+E

18 jaar zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

C en C+E
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3.

CATEGORIE C1 EN C

3.1

Definitie

zie artikel 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
3.1.1 Categorie C
Trekkend voertuig
•

MTM trekker > 3.500 kg

•

≤ 8+1 zitplaatsen

•

MTM van aanhangwagen ≤ 750 kg

3.1.2 Categorie C1
Trekkend voertuig
•

MTM trekker > 3.500 kg en ≤ 7.500 kg

•

≤ 8+1 zitplaatsen

•

MTM van aanhangwagen ≤ 750 kg

3.2

Verkrijgen van de categorieën C en C1

Men moet vooraf houder zijn van de categorie B
3.2.1 De kandidaat is tussen 18 en 21 jaar
Met Getuigschrift van
basiskwalificatie

Zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

Medisch onderzoek van groep 2 (Rijgeschiktheidsattest groep 2)
Examen categorie C1 of C

Examen categorie C1

Examen categorie C

Afgifte van de categorie C1

Afgifte van de categorie C1
of C 1

Afgifte van de categorie C1
+ code 95
of
Afgifte van de categorieën
C1 + C + code 95

1

De kandidaat jonger dan 21 jaar kan de examens afleggen voor de categorie C maar bekomt slechts de
categorie C1 zolang hij de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt (met uitzondering van het Getuigschrift van
basiskwalificatie)
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3.2.2 De kandidaat is ten minste 21 jaar
Met
Getuigschrift van basiskwalificatie

Zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)

Examen categorie C1 of C

Examen categorie C1 of C

Afgifte van de categorie C1
+ code 95

Afgifte van de categorie C1

of
Afgifte van de categorieën
C1 + C + code 95
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of

De kandidaat heeft
categorie C1 verkregen door te
slagen voor het examen
categorie C vóór de leeftijd van
21 jaar

Afgifte van de categorie C
zonder examen

Afgifte van de categorieën
C1 + C
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3.3

Procedure voor het verkrijgen van de categorie C1
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE B
THEORETISCH EXAMEN VOOR DE CATEGORIE C
Minimum leeftijd: 3 maanden vóór de leeftijd van 18 jaar – blijft 3 jaar geldig

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven door het examencentrum (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht
De lessen zijn 3 jaar geldig

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider is toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 18 jaar – Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt

door het examencentrum geldig voor 3 jaar

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE C1 DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE
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3.4

Procedure voor het verkrijgen van de categorie C
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE B
HOUDER VAN DE CATEGORIE B
HOUDER VAN DE CATEGORIE C1
Theoretisch examen voor de categorie C
Vrijstelling van het theoretisch examen
Leeftijd: min 3 maanden vóór 18 jaar,
3 jaar geldig

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven
Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs
door het examencentrum (N03)
door de uitreikende overheid (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht
De lessen zijn 3 jaar geldig

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 18 jaar – Slagen voor het examen op privéterrein – 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt
KANDIDAAT < 21 JAAR ZONDER
GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS
CATEGORIE C1, C WORDT AFGELEVERD OP 21 JAAR ZONDER
EXAMEN
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OPMERKING:
Kandidaten jonger dan 21 jaar die slagen voor het praktisch examen met een voertuig van de categorie C, krijgen een rijbewijs beperkt tot categorie C1.
Vanaf de leeftijd van 21 jaar kunnen ze de uitbreiding naar categorie C vragen zonder bijkomend
examen.

4.

CATEGORIEËN C1+E EN C+E

4.1

Definitie

zie artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
4.1.1 Categorie C1+E

Samenstel: trekkend voertuig van categorie C1 +
een aanhangwagen met een MTM > 750 kg

Samenstel: trekkend voertuig van categorie B +
een aanhangwagen met een MTM > 3.500 kg

De MTM van het samenstel bedraagt maximum
12.000 kg

De MTM van het samenstel bedraagt maximum
12.000 kg

4.1.2 Categorie C+E
Samenstel: trekkend voertuig van categorie C + een aanhangwagen met een MTM > 750 kg
Voor wat het rijbewijs betreft, is er geen beperking qua massa voor de aanhangwagen. Men moet
uiteraard de technische beperkingen van het trekkend voertuig en de wegcode naleven.
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4.1.3 Verkrijgen van de categorie C1+E en C+E
Men moet vooraf houder zijn van de categorieën B en C1 om de categorie C1+E te verkrijgen; of
van de categorieën B en C voor de categorie C+E.
DE KANDIDAAT IS TUSSEN 18 en 21 JAAR
Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
MET GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

Examen categorie C1+E of C+E

Examen uitsluitend categorie C1+E

AFGIFTE VAN DE CATEGORIE
C1+E + CODE 95 (+ B+E)
of
C1+E + C+E + CODE 95 (+ B+E)

AFGIFTE VAN DE CATEGORIE C1+E (+ B+E)

DE KANDIDAAT IS TEN MINSTE 21 JAAR
Medisch onderzoek van groep 2 voor allen
MET GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

Examen categorie C1+E of C+E

Examen categorie C1+E of C+E

AFGIFTE VAN DE CATEGORIE
C1+E + CODE 95 (+B+E)
of
C1+E + C+E + CODE 95 (+ B+E)

AFGIFTE VAN DE CATEGORIE C1+E
of
C1+E + C+E (+ B+E)
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4.1.4 Procedure voor het verkrijgen van de categorie C1+E
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE B
GEEN THEORETISCH EXAMEN

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven door het examencentrum (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 18 jaar – Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
DOOR DE UITREIKENDE OVERHEID
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE C1+E
maar ook
AFGIFTE VAN CATEGORIE B+E
AFGIFTE VAN CATEGORIE D1+E ALS KANDIDAAT HOUDER IS VAN CATEGORIE D1

20/09/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 05 - Pagina 10

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN
4.1.5 Procedure voor het verkrijgen van de categorie C+E
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE C
GEEN THEORETISCH EXAMEN

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven door het examencentrum (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 21 JAAR ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE
18 JAAR MET GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen voorafgaand aan
het praktisch examen worden dan niet meer in
aanmerking genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 21 jaar zonder Getuigschrift van basiskwalificatie en
18 jaar met Getuigschrift van basiskwalificatie
Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
DOOR DE UITREIKENDE OVERHEID
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE C1+E EN C+E
maar ook
AFGIFTE VAN CATEGORIE B+E, D1+E EN D+E ALS DE KANDIDAAT HOUDER IS VAN
CATEGORIE D1 EN/OF D
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II.

AUTOBUSSEN, AUTOCARS – GROEP D: CATEGORIEËN D1, D1+E, D EN D+E

1.

OVERZICHTSTABEL VAN DE LEEFTIJDEN VAN GROEP D
Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van een
voorlopig rijbewijs model 3
en deelname aan
het praktisch examen

Categorie

Minimumleeftijd voor
deelname aan het
theoretisch examen

D1

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
vrachtwagen volgen –
art. 4 7° van het K.B. van
23/03/1998)

18 jaar

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
bestuurders van autobussen en autocars volgen –
art. 4 7° van het K.B. van
23/03/1998)

18 jaar
[enkel categorie D1 kan
worden afgegeven op het
nieuwe rijbewijs vóór de
leeftijd van 24 jaar, behalve met een Getuigschrift
van basiskwalificatie
(BVB) – art. 19]

D

Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van het
rijbewijs (art. 18)
18 jaar met
Getuigschrift van
basiskwalificatie
21 jaar zonder
Getuigschrift van
basiskwalificatie
18 jaar met
Getuigschrift van
basiskwalificatie
24 jaar zonder
Getuigschrift van
basiskwalificatie
18 jaar met Getuigschrift
van basiskwalificatie

D1+E

Geen theoretisch examen

18 jaar

21 jaar zonder
Getuigschrift van
basiskwalificatie
18 jaar met Getuigschrift
van basiskwalificatie

D+E

Geen theoretisch examen
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2.

LEEFTIJD EN VERKEER

REFERENTIE:
artikel 8.2., 1° en 2° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Categorie

Leeftijd

Eventuele beperkingen
op de weg

18 jaar met Getuigschrift van
basiskwalificatie
D1 en D1+E

zonder beperking
21 jaar zonder Getuigschrift van
basiskwalificatie
18 jaar met Getuigschrift van
basiskwalificatie

Beperkt tot geregelde trajecten
van maximum 50 km
(code 121 op het rijbewijs)

20 jaar met Getuigschrift van
basiskwalificatie

Beperkt tot geregelde trajecten
(code 121 op het rijbewijs)

21 jaar met Getuigschrift van
basiskwalificatie

Zonder beperking

24 jaar zonder Getuigschrift van
basiskwalificatie

Zonder beperking

D en D+E

2.1

Definitie

zie artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.
2.1.1 Categorie D1
Trekkend voertuig
•

> 8+1 en ≤ 16+1 zitplaatsen

•

MTM van aanhangwagen ≤ 750 kg

•

Lengte van het voertuig ≤ 8 m

2.1.2 Categorie D
Trekkend voertuig
•

> 8+1 zitplaatsen

•

MTM van aanhangwagen ≤ 750 kg
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2.2

Verkrijgen van de categorieën D1 en D

Men moet vooraf houder zijn van de categorie B
2.2.1 De kandidaat is tussen 18 en 21 jaar
Met
Getuigschrift van basiskwalificatie

Zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
Examen categorie
D1

OF

Examen categorie
D

Afgifte van de categorie D1
+ code 95
OF
Afgifte van de categorieën D1 + D
+ code 95

D1

OF

D

Afgifte van de categorie D1 op
de leeftijd van 21 jaar
Afgifte van de categorie D1 op
de leeftijd van 21 jaar
Afgifte van de categorie D
op de leeftijd van 24 jaar

De kandidaat jonger dan 21 jaar kan de examens afleggen voor de categorie D1 of D, maar,
zonder Getuigschrift van basiskwalificatie zal hij de categorie D1 pas op de leeftijd van 21
jaar en de categorie D pas op de leeftijd van 24 jaar verkrijgen.
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2.2.2 De kandidaat is tussen 21 en 24 jaar
Met
Getuigschrift van basiskwalificatie

Zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
Examen categorie
D1

OF

Examen categorie
D

Afgifte van de categorie D1
+ code 95

D1

OF

D

Afgifte van de categorie D1

OF

Afgifte van de categorie D1

Afgifte van de categorieën D1 + D
+ code 95

Afgifte van de categorie D
op de leeftijd van 24 jaar

De kandidaat jonger dan 21 jaar kan de examens afleggen voor de categorie D1 of D, maar,
zonder Getuigschrift van basiskwalificatie zal hij de categorie D1 pas op de leeftijd van 21
jaar en de categorie D pas op de leeftijd van 24 jaar verkrijgen.
2.2.3 De kandidaat is minstens 24 jaar
Met
Getuigschrift van basiskwalificatie

Zonder Getuigschrift van basiskwalificatie

Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
Examen categorie
D1

OF

Examen categorie
D

Afgifte van de categorie D1
+ code 95
OF
Afgifte van de categorieën D1 + D
+ code 95
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2.3

Procedure voor het verkrijgen van de categorie D1
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE B
Theoretisch examen voor de categorie D
Minimum leeftijd: 3 maanden vóór 18 jaar, 3 jaar geldig

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven door het examencentrum (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUMLEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 18 jaar - Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
KANDIDAAT < 21 JAAR ZONDER
GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS
CATEGORIE D1, AFGELEVERD OP
21 JAAR
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VAN BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS
CATEGORIE D1 VANAF 18 JAAR +
CODE 95
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2.4

Procedure voor het verkrijgen van de categorie D
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJSCATEGORIE B
HOUDER VAN DE CATEGORIE B
HOUDER VAN DE CATEGORIE D1
Theoretisch examen voor de categorie D
Vrijstelling van het theoretisch examen
Minimum leeftijd: 3 maanden vóór 18 jaar,
3 jaar geldig

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, afgegeven Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, opgemaakt
door het examencentrum (N03)
door uitreikende overheid (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUMLEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

•
•

Minimum leeftijd: 18 jaar - Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
KANDIDAAT ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS
CATEGORIE D1, AFGELEVERD OP
21 JAAR EN OP 24 JAAR
CATEGORIE D ZONDER EXAMEN
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OPMERKING:
Kandidaten jonger dan 24 jaar die slagen voor het praktisch examen met een voertuig van de categorie D, krijgen een rijbewijs beperkt tot categorie D1.
Vanaf de leeftijd van 24 jaar kunnen ze de uitbreiding naar categorie D vragen zonder bijkomend
examen.

3.

CATEGORIEËN D1+E EN D+E

3.1

Definitie

Artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
3.2

Categorie D1+E

Trekkend voertuig van de categorie D1 + een aanhangwagen met een MTM > 750 kg.
3.3

Categorie D+E

Trekkend voertuig van de categorie D + een aanhangwagen met een MTM > 750 kg.
Voor wat het rijbewijs betreft, is er geen beperking qua massa voor de aanhangwagen. Men moet
uiteraard de technische beperkingen van het trekkende voertuig en de wegcode naleven).
3.4

Verkrijgen van de categorieën D1+E en D+E

Men moet vooraf houder zijn van de categorieën B en D1 om de categorie D1+E te verkrijgen; of
van de categorieën B en D om de categorie D+E te verkrijgen.
3.4.1 Verkrijgen door gelijkstelling
•

de houder van de categorie D en van de categorie C+E verkrijgt, zonder examens, de categorie D+E (+ B+E en D1+E);

•

de houder van de categorie D1 en van de categorie C1+E verkrijgt, zonder examens, de categorie D1+E (+ B+E).
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3.4.2 Verkrijgen door examens
D+E KANDIDAAT IS TUSSEN 18 EN 21 JAAR
Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
MET GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

Examen categorie D1+E of D+E

Onmogelijk omdat men ten minste houder moet
zijn van categorie D1 of D

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + code 95
of
AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + D+E + code 95

DE KANDIDAAT IS TUSSEN 21 EN 24 JAAR
Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2
MET GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE

Examen categorie D1+E of D+E

Examen categorie D1+E

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + code 95
of

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN (B+E) +
D1+E

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + D+E + code 95

20/09/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 05 - Pagina 19

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN
DE KANDIDAAT IS MINSTENS 24 JAAR
Medisch onderzoek van groep 2 (rijgeschiktheidsattest groep 2)
MET GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE

ZONDER GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE

Examen categorie D1+E of D+E

Examen categorie D1+E of D+E

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + code 95

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E

of

of

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + D+E + code 95

AFGIFTE VAN DE CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E + D+E
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3.5

Procedure voor het verkrijgen van de categorie D1+E
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE D1
GEEN THEORETISCH EXAMEN

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, opgemaakt door uitreikende overheid (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

Minimum leeftijd: 18 jaar – Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
• Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
• Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
KANDIDAAT ZONDER
GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN CATEGORIEËN
(B+E)+ D1+E VANAF DE LEEFTIJD
VAN 21 JAAR
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3.6

Procedure voor het verkrijgen van de categorie D+E
MEN MOET HOUDER ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE D
GEEN THEORETISCH EXAMEN

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, opgemaakt door uitreikende overheid (N03)
HET MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 MOET NOG GELDIG ZIJN
SCHOLING – MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
ERKENDE RIJSCHOOL

Minstens
8 lesuren
Getuigschrift van
onderricht

VRIJE BEGELEIDING

Voorlopig rijbewijs Model 3
• een begeleider is verplicht
• 1 passagier naast de begeleider toegelaten
•

L aangebracht achteraan het voertuig

De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school
na het wettelijke minimum te hebben gevolgd,
moeten opnieuw 2 lesuren verplicht worden
gevolgd

Mogelijkheid tot het verkrijgen van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.
(Voorafgaande mislukkingen aan het praktisch
examen worden dan niet meer in aanmerking
genomen).

PRAKTISCH EXAMEN MET DE RIJSCHOOL

PRAKTISCH EXAMEN MET VRIJE BEGELEIDER

Minimum leeftijd: 18 jaar – Slagen voor het examen op privéterrein – blijft 1 jaar geldig
• Na twee mislukkingen:
verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
• Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + verplicht het examen af te leggen met de rijschool.

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt
KANDIDAAT ZONDER
GETUIGSCHRIFT VAN
BASISKWALIFICATIE
AFGIFTE VAN CATEGORIEËN
(B+E) + D1+E VANAF DE LEEFTIJD
VAN 21 JAAR
en
D+E OP DE LEEFTIJD VAN
24 JAAR
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3.7

Overgangsmaatregelen (art. 86 – koninklijk besluit van 23 maart 1998)

De kandidaten die geslaagd zijn in het theorie-examen categorie D vóór 1 mei 2013, vallen onder
de regelgeving die van toepassing was vóór deze datum betreffende de scholing, het praktisch
examen en de afgifte van het rijbewijs.

Categorie

Minimumleeftijd voor
deelname aan het
theoretisch examen

D1

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
autobussen en autocars
volgen – art. 4 7° van het
K.B. van 23/03/1998)

D

3 maanden vóór de leeftijd
van 18 jaar
(17 jaar voor de kandidaten die de opleiding voor
autobussen en autocars
volgen – art. 4 7° van het
K.B. van 23/03/1998)
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Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van een
voorlopig rijbewijs model 3
en deelname aan
het praktisch examen

Minimumleeftijd voor
het verkrijgen van het
rijbewijs

21 jaar
18 jaar

18 jaar voor de houders
van een Getuigschrift van
basiskwalificatie

21 jaar
18 jaar

18 jaar voor de houders
van een Getuigschrift van
basiskwalificatie
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III. BEROEPSOPLEIDING OF ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
VDAB, FOREM, Bruxelles Formation, Belgisch Leger, Politie, Secundair Beroepsonderwijs en
Sociale Promotie.

1.

GROEP C

Bepaalde organismes geven bijzondere opleidingen die vrijstellen van de opleidingsprocedures,
omschreven in de voorgaande hoofdstukken, en laten toe om een aanvraag om een rijbewijs, geldig voor – al naargelang – de categorieën AM, B, B+E, C1, C1+E, C of C+E te verkrijgen.
Deze opleidingen zijn:
1. de rijopleiding, verstrekt door het leger;
2. de opleiding, verstrekt door de lokale of federale politie;
3. de opleiding "bestuurders van vrachtwagen" of "bestuurders van autobussen en autocars",
verstrekt door instellingen van secundair beroepsonderwijs;
4. opleidingen, verstrekt door de VDAB, de FOREM of Bruxelles Formation;
5. de opleiding, verstrekt door de centra voor sociale promotie.
VAKBEKWAAMHEID
Deze opleidingen laten niet toe om een categorie te verkrijgen voor de reguliere leeftijd die is voorzien in de wet behalve wanneer de kandidaat, naast deze opleiding, de vorming voor basiskwalificatie heeft gevolgd. In dit geval kunnen alle categorieën van groep C worden verkregen op 18 jaar.
De code 95 wordt dan naast de categorieën vermeld. De kandidaten ontvangen, bovenop de aanvraag voor een rijbewijs, een getuigschrift basiskwalificatie.
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1.1

Voorwaarden tot verkrijgen

BEROEPSONDERWIJS

VDAB, FOREM,
BRUXELLES
FORMATION

ONDERWIJSCENTRA VOOR
SOCIALE
PROMOTIE

Opleiding bestuurders van
vrachtwagens

Opleiding voor de
categorieën C1,
C1+E, C en C+E

Opleiding voor de
categorieën C1,
C1+E, C en C+E

FEDERALE OF
LOKALE POLITIE

BELGISCH
LEGER

Alle categorieën

Categorieën van
groep 2

De scholing valt volledig onder de vorming die door deze instellingen worden verstrekt
Rijgeschiktheidsattest van groep 2 voor de categorieën van groep 2

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën AM,
B, B+E, C1, C1+E,
C en C+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën C1,
C1+E, C en/of C+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën C1,
C1+E en/of C, C+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Gelijktijdige afgifte door het gemeentebestuur van alle categorieën, aangegeven op de aanvraag
OPGELET: DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C EN C+E KUNNEN WORDEN AFGELEVERD VANAF 18 JAAR OP VOORLEGGING VAN EEN GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE

2.

GROEP D

Bepaalde organismes geven bijzondere opleidingen die vrijstellen van de opleidingsprocedures,
omschreven in de voorgaand hoofdstukken en laten toe om een aanvraag om een rijbewijs, geldig
voor – al naargelang – de categorieën AM, B, B+E, D1, D1+E, D of D+E.
Deze opleidingen zijn:
1. de rijopleiding, verstrekt door het leger;
2. de opleiding, verstrekt door de lokale of federale politie;
3. de opleiding "bestuurders van vrachtwagens" of "bestuurders van autobussen en autocars",
verstrekt door instellingen van secundair beroepsonderwijs;
4. opleidingen, verstrekt door de VDAB, de FOREM en Bruxelles Formation;
5. de opleiding, verstrekt door de centra voor sociale promotie.
GETUIGSCHRIFT VAN BASISKWALIFICATIE
Deze opleidingen laten niet toe om een categorie te verkrijgen vóór de reguliere leeftijd die is voorzien in de wet, behalve wanneer de kandidaat naast deze opleiding de vorming voor basiskwalificatie heeft gevolgd. In dit geval kunnen alle categorieën van groep D worden verkregen op 18 jaar.
De code 95 wordt dan naast de categorieën vermeld. De kandidaten ontvangen, bovenop de aanvraag voor een rijbewijs, een getuigschrift basiskwalificatie.
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2.1

Voorwaarden tot verkrijgen

BEROEPSONDERWIJS
Opleiding bestuurders van
autobussen of
autocars

VDAB, FOREM,
BRUXELLES
FORMATION

ONDERWIJSCENTRA VOOR
SOCIALE
PROMOTIE

Opleiding voor de
categorieën D1,
D1+E, D en D+E

Opleiding voor de
categorieën D1,
D1+E, D en D+E

FEDERALE OF
LOKALE POLITIE

BELGISCH
LEGER

Alle categorieën

Categorieën van
groep 2

De scholing valt volledig onder de vorming die door deze instellingen worden verstrekt
Rijgeschiktheidsattest van groep 2 voor de categorieën van groep 2

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën AM,
B, B+E, D1, D1+E,
D en D+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën D1,
D1+E, D en/of D+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs, geldig voor
de categorieën D1,
D1+E, D en/of D+E

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Afgifte van een
aanvraag voor een
rijbewijs

Gelijktijdige afgifte door het gemeentebestuur van alle categorieën, aangegeven op de aanvraag
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