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I.

OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR
SPEED PEDELEC, BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN

1.

BROMFIETSEN: CATEGORIE AM

2.

Categorie

Minimum leeftijd voor
deelname aan het
theoretisch examen

Minimum leeftijd voor
deelname aan het praktisch examen

Minimum leeftijd voor het
verwerven van het rijbewijs

AM

3 maanden vóór de leeftijd van 16 jaar

16 jaar

16 jaar

Minimum leeftijd voor
deelname aan het praktisch examen

Minimum leeftijd voor het
verwerven van het rijbewijs

MOTORFIETSEN: CATEGORIEËN A1, A2 EN A
Categorie

Minimum leeftijd voor
deelname aan het theoretisch examen

18 jaar
A1

3 maanden vóór de leeftijd van 18 jaar

18 jaar

16 jaar voor de houders
van een categorie A,
behaald in een andere
lidstaat van de E.U.
20 jaar

A2

3 maanden vóór de leeftijd van 18 jaar

20 jaar

18 jaar voor de houders
van een categorie A2,
behaald in een andere
lidstaat van de E.U.
24 jaar

24 jaar
A

3 maanden vóór de leeftijd van 18 jaar
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22 jaar indien men al ten
minste 2 jaar houder is
van de categorie A2

22 jaar indien men al ten
minste 2 jaar houder is
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20 jaar voor de houders
van een categorie A,
behaald in een andere
lidstaat van de E.U.
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II.

CATEGORIE AM

1.

DEFINITIE

zie artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
De categorie AM bevat:
• SPEED PEDELEC
Tweewielig rijwiel, hoofddoel = trapondersteuning
• Vermogen ≤ 4.000 W
• Snelheidsbeperking naar bouw ≤ 45 km/h
• DE BROMFIETSEN
Elk tweewielig of driewielig voertuig waarvan de snelheid hoger is dan 25 km/h en met een door
de constructie bepaalde maximum snelheid van ten hoogste 45 km/h
• Tweewielige bromfiets
• cilinderinhoud ≤ 50 cm3 indien het een motor met inwendige verbranding betreft
• nominaal continu maximum vermogen ≤ 4 kW indien het een elektrische motor betreft
• Driewielige bromfiets
• cilinderinhoud ≤ 50 cm3 indien het een motor met inwendige verbranding betreft
• netto maximum vermogen ≤ 4 kW voor andere motoren met inwendige verbranding
• nominaal continu maximum vermogen ≤ 4 kW indien het een elektrische motor betreft
• DE LICHTE VIERWIELERS
Elk vierwielig motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximum snelheid van ten
hoogste 45 km/h en met een lege massa van ten hoogste 350 kg, exclusief de massa van de
accu's in elektrische voertuigen en
• cilinderinhoud ≤ 50 cm3 indien het een motor met elektrische ontsteking betreft
• netto maximum vermogen ≤ 4 kW voor andere motoren met inwendige verbranding
• nominaal continu maximum vermogen ≤ 4 kW indien het elektrische motor betreft
Aan voertuigen van de categorie AM mag een aanhangwagen gekoppeld worden.

2.

LEEFTIJD EN VERVOER

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

AM

16 jaar

Geen passagier vóór de
leeftijd van 18 jaar

15/03/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 04 - Pagina 4

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

3.

VRIJSTELLINGEN RIJBEWIJS

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
1. De bestuurders van voertuigen van de categorie AM die geboren zijn vóór 15 februari 1961
2. De bestuurders van bromfietsen met een maximum snelheid van 25 km/h

4.

GETUIGSCHRIFT "BROMFIETS"

In 1989 werd dit getuigschrift vervangen door de categorie A3 (momenteel AM) op het rijbewijs.
Houders van een "attest van slagen voor het theoretisch examen" die dit attest niet hebben omgeruild voor een rijbewijs van categorie A3 vóór 1 januari 1992, mogen niet meer rijden op basis van
dit attest. Indien zij een rijbewijs, geldig voor de categorie AM, willen behalen, moeten zij de hele
procedure (scholing en slagen voor het theoretisch en praktisch examen) overdoen.

15/03/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 04 - Pagina 5

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

5.

VERWERVEN VAN DE CATEGORIE AM

Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De categorie AM wordt automatisch uitgereikt aan elke persoon die een rijbewijs verwerft dat
geldig is voor de categorieën A1, A2, A of B.
2. Procedure met examens en scholing (zie volgende pagina)
THEORETISCH EXAMEN
maximum 3 maanden vóór de leeftijd van 16 jaar, 3 jaar geldig
SCHOLING
minimum leeftijd: 16 jaar

ERKENDE RIJSCHOOL
Minstens 4 lesuren

Getuigschrift van onderricht
De lessen zijn 3 jaar geldig
In geval van verandering van zetel of van school na het wettelijk minimum te hebben gevolgd, moeten
opnieuw 2 lesuren verplicht worden gevolgd.
Praktisch examen met of zonder de rijschool (art. 38 § 14 van het K.B. van 23/03/1998)

PRAKTISCH EXAMEN
Examen uitsluitend op privéterrein. Minimum leeftijd: 16 jaar

Aanvraag voor een rijbewijs N06 uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE AM DOOR
DE UITREIKENDE INSTANTIE
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III. CATEGORIE A1
1.

DEFINITIE

Zie artikel 1 en 2 van het K.B. van 23 maart 1998
De categorie A1 bevat:
• MOTORFIETSEN
Elke gemotoriseerde tweewieler (met of zonder zijspan) en verschillend van een bromfiets
− met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³,
− een maximumvermogen van 11 kW en
− een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1 kW/kg
• GEMOTORISEERDE DRIEWIELERS
Elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen
− met een vermogen van ten hoogste 15 kW,
− met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt, indien het een motor
met inwendige verbranding betreft, en/of
− met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h
Een aanhangwagen kan aan deze voertuigen gekoppeld worden, behalve aan een motorfiets met
zijspan.

2.

VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A1
VANAF 18 JAAR

VANAF 16 JAAR

VOORAFGAANDE VOORWAARDE: CATEGORIE VOORAF VERWORVEN
Zonder voorwaarde

Houder van de categorie A1, behaald in
een andere lidstaat van de EU

Verwerving via de normale procedure

Verwerving via eenvoudige inwisseling van het
Europees rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs

DE CATEGORIE KAN NOOIT WORDEN VERKREGEN VÓÓR DE LEEFTIJD VAN 16 JAAR
(verkeersreglement)

3.

EXAMENVOERTUIG VOOR DE CATEGORIE A1

Het praktisch examen wordt afgelegd op een motorfiets van de categorie A1, zonder zijspan, met
een maximumvermogen van 11 kW, een vermogen/gewichtsverhouding van ten hoogste 0,1
kW/kg en kan op een horizontale weg een snelheid van ten minste 90 km/h halen. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt ten minste 115 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding
van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
De kandidaat voor het motorfietsexamen moet uitgerust zijn met een motorhelm, handschoenen,
een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de
enkels beschermen (art. 38 § 2).
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4.

DIRECTE PROCEDURE VOOR HET VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A1
THEORETISCH EXAMEN
maximum 3 maanden vóór de leeftijd van 18 jaar, 3 jaar geldig
SCHOLING

Minimum leeftijd: 18 jaar
Minstens 9 lesuren
Getuigschrift van onderricht

ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Bijkomende lessen - minstens 3 lesuren

PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool
(1 jaar geldig) (2 lesuren na 2 mislukkingen)

Getuigschrift van onderricht

Aanvraag voor een Voorlopig rijbewijs

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

Model 3 Voorlopig rijbewijs

Geen begeleider
Geen passagier
L aangebracht achteraan het
voertuig

Mogelijkheid om een nieuw voorlopig rijbewijs te
verkrijgen 3 jaar nadat de vorige vervallen is (de
mislukte vorige praktische examens worden
geannuleerd). Nieuw theoretisch examen, nieuwe
scholing, opnieuw slagen voor praktisch examen
privéterrein.
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool
(2 lesuren na 2 mislukkingen)
Praktisch examen op de openbare weg met de rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op de openbare weg met vrije
begeleiding (2 lesuren na 2 mislukkingen en nieuw
examen met de rijschool - art. 38 § 14)

SLAGEN VAN PRAKTISCH EXAMEN

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum, geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A1 (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
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5.

PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE A1 VOOR DE HOUDER VAN DE CATEGORIE A1, BEHAALD IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE

Aanvraag bij het gemeentebestuur voor inwisseling van het Europees nationaal rijbewijs, geldig voor de
categorie A1, tegen een Belgisch nationaal rijbewijs
Minimumleeftijd: 16 jaar

+
Europees nationaal rijbewijs, geldig voor
de categorie A1

Aanvraag voor een rijbewijs N06, ingevuld door de instantie die het uitreikt

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A1 (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
De houder mag met zijn Europees nationaal rijbewijs rijden als hij het wenst
zonder een omwisseling aan te vragen (zie hoofdstuk 27 om te weten wanneer de omwisseling
verplicht is)

6.

HOUDER VAN DE CATEGORIE B, VERWORVEN VÓÓR 01/05/2011

Definitie (zie artikel 78 van het K.B. van 23 maart 1998).
"Het rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 01/05/2011, laat toe voertuigen van de
categorie A1 te besturen zonder dat de houder de opleiding voor het verkrijgen van code 372 heeft
gevolgd". Deze toelating geldt enkel op Belgisch grondgebied.

7.

CATEGORIE B + CODE 372

Vanaf 1 mei 2013
Definitie (zie artikel 20 § 2 van het K.B. van 23 maart 1998).
"Het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, na 01/05/2011 sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe voertuigen te besturen van de categorie A1 op voorwaarde dat de houder een
opleiding, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd en dat de code 372 bij de
categorie B wordt vermeld". Deze toelating geldt enkel op Belgisch grondgebied.
(Zie VII. 6.)
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8.

VOORMALIGE CATEGORIE A< + CODE 72

Tot 30/04/2013 leverde België rijbewijzen af voor de categorie A< (A≤ 25 kW en 0,16 kW/kg).
De houders van deze categorie A<, zonder vermelding of beperking, verkrijgen de categorieën A1
en A2 wanneer zij een nieuw rijbewijs aanvragen.
Bepaalde personen hebben deze categorie A< met de vermelding van de code 72 (dikwijls via de
inwisseling van de Europese categorie A1) verkregen. Wanneer deze personen een nieuw rijbewijs
aanvragen, krijgen zij de categorie A1
Overeenkomsten Categorie A<

Oude rijbewijsmodellen

Nieuw model

A<

A1 + A2

A< + code 72

A1

IV. CATEGORIE A2
1.

DEFINITIE

Zie artikel 1 en 2 van het K.B. van 23 maart 1998.
De categorie A2 bevat
• DE MOTORFIETSEN
Elke gemotoriseerde tweewieler (met of zonder zijspan) en verschillend van een bromfiets
− met een maximumvermogen van 35 kW,
− met een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 KW/kg en
− niet afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen
Een aanhangwagen kan eraan worden gekoppeld, behalve aan een motorfiets met zijspan.

2.

VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A2
VANAF 20 JAAR (2 MOGELIJKHEDEN)

VANAF 18 JAAR

VOORAFGAANDE VOORWAARDE: CATEGORIE VOORAF VERWORVEN
Geen houder van de
categorie A1

Houder van de categorie A1 sinds
ten minste 2 jaar

Houder van de categorie A2, behaald in een andere lidstaat van
de EU

Verwerving
via de directe procedure

Verwerving
via de progressieve procedure

Verwerving via eenvoudige inwisseling van het
Europees rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs

DE CATEGORIE KAN NOOIT WORDEN VERKREGEN VÓÓR DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR
(verkeersreglement)
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3.

EXAMENVOERTUIG VOOR DE CATEGORIE A2

Het praktisch examen wordt afgelegd met een motorfiets, zonder zijspan, met een minimum vermogen van 20 kW maar een maximum vermogen van 35 kW, met een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 KW/kg en de cilinderinhoud is minimum 395 cm³.
De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens
0,25 kW/kg
De kandidaat moet met het volgende uitgerust zijn: motorhelm, handschoenen, een jas met lange
mouwen en een lange broek of een overall, laarzen of bottines die de enkels beschermen.
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4.

DIRECTE PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE A2
THEORETISCH EXAMEN VOOR DE CATEGORIE A
SCHOLING
Minimum leeftijd: 20 jaar -- Minstens 9 lesuren

Getuigschrift van onderricht
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING minimum leeftijd 20 jaar
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool (1
jaar geldig)
(2 lesuren na 2 mislukkingen)

Bijkomende lessen: minstens 3 lesuren

Aanvraag voor een Voorlopig rijbewijs

Getuigschrift van onderricht
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

PRAKTISCH EXAMEN
minimum leeftijd 20 jaar
Praktisch examen op privéterrein met de
rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)
Praktisch examen op de openbare weg met de rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

Model 3 Voorlopig rijbewijs

Geen begeleider
Geen passagier
L aangebracht achteraan het
voertuig

Mogelijkheid om een nieuw voorlopig rijbewijs te
verkrijgen 3 jaar nadat de vorige vervallen is (de
mislukte vorige praktische examens worden
geannuleerd). Nieuw theoretisch examen, nieuwe
scholing, opnieuw slagen voor praktisch examen
privéterrein.
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op de openbare weg met vrije
begeleiding
(2 lesuren na 2 mislukkingen en nieuw examen met
de rijschool - art. 38 § 14)

SLAGEN VAN PRAKTISCH EXAMEN

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum, geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A2 + A1 (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
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5.

PROGRESSIEVE PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE A2, HOUDER VAN
CATEGORIE A1 SINDS MEER DAN 2 JAREN
GEEN THEORETISCH EXAMEN
SCHOLING

minstens 4 lesuren
(6 uren indien code 78 naast categorie A1 en de kandidaat categorie A2 handgeschakeld wil)
Getuigschrift van onderricht
ERKENDE RIJSCHOOL
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de
rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

VRIJE BEGELEIDING
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool (1
jaar geldig)
(2 lesuren na 2 mislukkingen)

Aanvraag voor een Voorlopig rijbewijs

Model 3 Voorlopig rijbewijs

Geen begeleider
Geen passagier
L aangebracht achteraan het
voertuig

Mogelijkheid om een nieuw voorlopig rijbewijs te
verkrijgen 3 jaar nadat de vorige vervallen is (de
mislukte vorige praktische examens worden
geannuleerd). Nieuw theoretisch examen, nieuwe
scholing, opnieuw slagen voor praktisch examen
privéterrein.

Praktisch examen op de openbare weg met de rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op de openbare weg met vrije
begeleiding
(2 lesuren na 2 mislukkingen en nieuw examen met
de rijschool - art. 38 § 14)

SLAGEN VAN PRAKTISCH EXAMEN

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum, geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A2 DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
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6.

PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE A2 VOOR DE HOUDER VAN DE CATEGORIE A2, BEHAALD IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE

Aanvraag voor inwisseling bij het gemeentebestuur van het Europees nationaal rijbewijs, geldig voor de
categorie A2, tegen een Belgisch nationaal rijbewijs
Minimumleeftijd: 18 jaar

+
Europees nationaal rijbewijs, geldig voor
de categorie A2

Aanvraag voor een rijbewijs N06, ingevuld door de instantie die het uitreikt

AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A1 + A2 (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
De houder mag in bepaalde gevallen met zijn Europees rijbewijs rijden als hij het wenst zonder
een inwisseling aan te vragen (zie hoofdstuk 27 om te weten wanneer de omwisseling verplicht is).

7.

VOORMALIGE CATEGORIE A< (ZONDER CODE 72)

Tot 30/04/2013 leverde België rijbewijzen voor de categorie A< af (A≤ 25 kW en 0,16 kW/kg).
De houders van deze categorie A<, zonder vermelding of beperking, verwerven de categorie A2
wanneer zij een nieuw rijbewijs aanvragen.
Bepaalde personen hebben deze categorie A< met de vermelding van de code 72 (dikwijls via de
inwisseling van de Europese categorie A1) verkregen. Wanneer deze personen een nieuw rijbewijs
aanvragen, krijgen zij de categorie A1
Overeenkomsten Categorie A<
Oude rijbewijsmodellen

Nieuw model

A<

A1 + A2

A< + code 72

A1
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V.

CATEGORIE A

1.

DEFINITIE

zie artikel 1 en 2 van het K.B. van 23 maart 1998
De categorie A bevat:
• MOTORFIETSEN
Elke gemotoriseerde tweewieler (met of zonder zijspan) en verschillend van een bromfiets met
een vermogen van meer dan 35 kW.
• GEMOTORISEERDE DRIEWIELERS > 15 KW
Elk motorvoertuig op drie symmetrisch geplaatste wielen
• met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt indien het een motor met
inwendige verbranding betreft
en/of
• met een door de constructie bepaalde maximum snelheid van meer dan 45 km/h.
Een aanhangwagen kan eraan worden gekoppeld, behalve aan een motorfiets met zijspan waarvan het wiel van het zijspan niet voorzien is van een rem.

2.

VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A
VANAF 24 JAAR

VANAF 22 JAAR

VANAF 20 JAAR

VOORAFGAANDE VOORWAARDE: CATEGORIE VOORAF VERWORVEN
Geen houder van de
categorie A2

Houder van de categorie A2
sinds ten minste 2 jaar

Houder van de categorie A,
behaald in een andere lidstaat
van de EU

Verwerving via de normale
procedure

Verwerving via de progressieve procedure: 4 uren rijschool
en een praktisch examen

Verwerving via eenvoudige
inwisseling van het
Europees rijbewijs tegen een
Belgisch rijbewijs

DE CATEGORIE KAN NOOIT WORDEN VERKREGEN VÓÓR DE LEEFTIJD VAN 20 JAAR
(verkeersreglement)

3.

EXAMENVOERTUIG VOOR DE CATEGORIE A

Het praktisch examen wordt afgelegd met een motorfiets, zonder zijspan, met een lege massa die
hoger is dan 175 kg, een minimum vermogen van 50 kW en een cilinderinhoud van minimum
595 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt
minsten 0,25 kW/kg
De kandidaat moet met het volgende uitgerust zijn: een motorhelm, handschoenen, een jas met
lange mouwen en een lange broek of overall, laarzen of bottines die de enkels beschermen.
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4.

DIRECTE PROCEDURE VOOR HET VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A
THEORETISCH EXAMEN VOOR DE CATEGORIE A
SCHOLING
Minstens 9 lesuren

Getuigschrift van onderricht
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING minimum leeftijd 24 jaar
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool (1
jaar geldig) (2 lesuren na 2 mislukkingen)

Bijkomende lessen -- Minstens 3 lesuren

Aanvraag voor een Voorlopig rijbewijs
Getuigschrift van onderricht
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

PRAKTISCH EXAMEN
minimum leeftijd 24 jaar
Praktisch examen op privéterrein met de
rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)
Praktisch examen op de openbare weg met de rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

Model 3 Voorlopig rijbewijs

Geen begeleider
Geen passagier
L aangebracht achteraan het
voertuig

Mogelijkheid om een nieuw voorlopig rijbewijs te
verkrijgen 3 jaar nadat de vorige vervallen is (de
mislukte vorige praktische examens worden
geannuleerd). Nieuw theoretisch examen, nieuwe
scholing, opnieuw slagen voor praktisch examen
privéterrein.
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op de openbare weg met vrije
begeleiding
(2 lesuren na 2 mislukkingen en nieuw examen met
de rijschool - art. 38 § 14)

SLAGEN VAN PRAKTISCH EXAMEN

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum, geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A + A2 + A1 (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
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5.

PROGRESSIEVE PROCEDURE VOOR HET VERWERVEN VAN DE CATEGORIE A
GEEN THEORETISCH EXAMEN
Minimum 22 jaar en houder van categorie A2 sinds meer dan 2 jaren
SCHOLING
Minstens 4 lesuren

(6 uren indien code 78 naast categorie A2 en de
kandidaat categorie A handgeschakeld wil)
ERKENDE RIJSCHOOL
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de
rijschool
(2 lesuren na 2 mislukkingen)

VRIJE BEGELEIDING
PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op privéterrein met de rijschool (1 jaar geldig)
(2 lesuren na 2 mislukkingen)

Aanvraag voor een Voorlopig rijbewijs
Geen begeleider
Geen passagier
Model 3 Voorlopig rijbewijs

L aangebracht achteraan
het voertuig

Mogelijkheid tot het verwerven van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van het vorige

Praktisch examen op de openbare weg met de
rijschool (2 lesuren na 2 mislukkingen)

PRAKTISCH EXAMEN
Praktisch examen op de openbare weg met
vrije begeleiding
(2 lesuren na 2 mislukkingen en nieuw examen
met de rijschool - art. 38 § 14)

SLAGEN VAN PRAKTISCH EXAMEN

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum, geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE

15/03/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 04 - Pagina 17

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

6.

PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE A VOOR DE HOUDER VAN DE CATEGORIE A, BEHAALD IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE

Aanvraag voor inwisseling bij het gemeentebestuur van het Europees nationaal rijbewijs, geldig voor de
categorie A, tegen een Belgisch nationaal rijbewijs
Minimumleeftijd: 20 jaar

+
Europees nationaal rijbewijs, geldig voor
de categorie A
Aanvraag voor een rijbewijs N06, ingevuld door de instantie die het uitreikt
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE A1 + A2 + A (+ AM) DOOR DE
UITREIKENDE INSTANTIE
De houder mag, in bepaalde gevallen, met zijn Europees rijbewijs rijden als hij het wenst zonder
een inwisseling aan te vragen (zie hoofdstuk 27 om te weten of de omwisseling verplicht is)
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VI.

OVERGANGSMAATREGELEN (ART 85 K.B. 23/03/1998)

Volgens artikel 85 van het koninklijk besluit, kan de houder van categorie A< (categorie, afgeleverd
tot 30 april 2013) de categorie A verkrijgen zonder examen af te leggen als hij 2 jaar de categorie
A< heeft. Dit recht is gelimiteerd in de tijd: de houder van de categorie A< sinds 2 jaar heeft 1 jaar
de tijd om de categorie A aan te vragen.
(Art 85 §1) de minimumleeftijd is vastgelegd op:

1.

CATEGORIE A2: 18 JAAR

• Geslaagd in praktisch examen voor A< vóór 01/05/2013
• Geslaagd in praktisch examen A< gedurende de geldigheid van het VRB M3 van A<

2.

CATEGORIE A: 20 JAAR

• Houder van een rijbewijs A<, verkregen vóór 01/05/2011. Deze uitzondering is niet meer geldig
na 01/05/2014
• Houder van een rijbewijs A< sinds minstens 2 jaar en dat afgeleverd is na 30/04/2011 en vóór
01/05/2013. Deze uitzondering is niet meer geldig na 3 jaar na de afgifte van het rijbewijs A<
De personen, vermeld in de punten hierboven, zijn vrijgesteld van het theoretische en het praktisch
examen voor de categorie A zolang de in deze paragraaf bedoelde afwijking uitwerking heeft.

3.

CATEGORIE A: 21 JAAR

• Geslaagd in praktisch examen categorie A vóór 01/05/2013
• Geslaagd in het praktisch examen categorie A tijdens de geldigheid van het VRB M3 van categorie A en dat afgeleverd is vóór 01/05/2013
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4.

CATEGORIEËN A3, A (EN A<) (VÓÓR 01/05/2013)
MINIMUM LEEFTIJD
CATEGORIE

MINIMUM LEEFTIJD
VOOR DEELNAME AAN
HET THEORETISCH
EXAMEN

A3

3 maanden vóór de
leeftijd van 16 jaar

16 jaar

16 jaar

A ≤ 25 kW en
0,16 kW/kg

3 maanden vóór de
leeftijd van 18 jaar

18 jaar

18 jaar

21 jaar

21 jaar
of na 2 jaren na het
verwerven van de categorie A≤

A
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3 maanden vóór de
leeftijd van 18 jaar

VOOR HET VERWERVEN
VAN EEN VOORLOPIG
RIJBEWIJS EN DEELNAME AAN HET PRAKTISCH
EXAMEN

MINIMUM LEEFTIJD
VOOR HET VERWERVEN
VAN HET RIJBEWIJS
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VII. OVERZICHTSTABEL VAN DE LEEFTIJDEN VOOR VOERTUIGEN,
CATEGORIE B EN CATEGORIE B+E
MINIMUM LEEFTIJD
CATEGORIE

VOOR DEELNAME AAN
HET THEORETISCH
EXAMEN

MINIMUM LEEFTIJD
VOOR HET VERWERVEN
VAN EEN VOORLOPIG
RIJBEWIJS EN DEELNAME AAN HET PRAKTISCH
EXAMEN

MINIMUM LEEFTIJD
VOOR HET VERWERVEN
VAN HET RIJBEWIJS

17 jaar om
het VRB 36 maanden
te verwerven

B

17 jaar

18 jaar om
het VRB 18 maanden
te verwerven

18 jaar

18 jaar om het
praktisch examen af te
leggen
B + code 96

Geen theoretisch
examen

18 jaar

18 jaar

B+E

Geen theoretisch
examen

18 jaar

18 jaar

MOTORFIETSEN 125 CC EN MAXIMUM 11 KW (GELIJKGESTELD AAN DE CATEGORIE A1)
De houder van een rijbewijs categorie B, verkregen vóór 01/05/2011, mag op Belgisch grondgebied rijden met motorfietsen van de categorie A1. (Art. 78 K.B. 23 maart 1998).

15/03/2019
www.mobilit.belgium.be

Hoofdstuk 04 - Pagina 21

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

VIII. CATEGORIE B
1.

DEFINITIE

zie artikel 1 en 2 van het K.B. van 23 maart 1998
Voertuigen
• met een MTM ≤ 3.500 kg;
• ≤ 8+1 zitplaatsen;
• met of zonder aanhangwagen met een MTM ≤ 750 kg
en/of
• samenstellen met een MTM ≤ 4.250 kg, trekkend voertuig categorie B en aanhangwagen
≥ 750 kg

of

2.

FOLKLORISTISCHE VOERTUIGEN

Artikel 20, § 4 van het K.B. van 23 maart 1998
Voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden
voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of de weg er naartoe ofwel
voor proefritten met het oog op die manifestaties, volstaat het rijbewijs, geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover
zijn niet meer dan 25 km per uur rijden.
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3.

PROCEDURE VOOR HET VERWERVEN VAN DE CATEGORIE B

Deze procedure is niet dezelfde in de 3 gewesten.
De nodige informatie vindt u op de website van de gewesten en GOCA
Vlaams Gewest: https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/rijopleiding/rijopleiding03.php
Waals Gewest: www.monpermisdeconduire.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: mobiliteit.brussels/rijopleiding
GOCA: http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs

4.

CATEGORIE B + CODE 96

4.1. Definitie
zie artikel 8 § 2 en artikel 20 § 2 van het K.B. van 23 maart 1998
• samenstellen met een MTM > 3.500 kg en ≤ 4.250 kg
• trekkend voertuig categorie B
en
• aanhangwagen met een MTM > 750 kg
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4.2. Procedure voor het verwerven van de code 96
Men moet vooraf houder zijn van de categorie B
GEEN THEORETISCH EXAMEN
SCHOLING
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Minimum leeftijd: 18 jaar

Minimum leeftijd: 18 jaar

Minstens 8 lesuren
Getuigschrift
van onderricht

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

Aanvraag voor een
voorlopig rijbewijs
door de instantie die
het uitreikt

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

L aangebracht achteraan het voertuig

Mogelijkheid tot het verwerven van een nieuw
voorlopig rijbewijs M3, 3 jaar na het verstrijken
van de geldigheidsperiode van de vorige.

PRAKTISCH EXAMEN
Minimum leeftijd: 18 jaar
• Na twee mislukkingen:
voor de kandidaten vrije begeleiding, verplicht 4 lesuren met een rijschool te volgen + verplicht het
examen af te leggen met de rijschool
• Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
voor de kandidaten vrije begeleiding, verplicht 8 lesuren met een rijschool te volgen (4 uren als de
hierboven vermelde uren werden gevolgd) voor de kandidaten vrije begeleiding + het examen af
te leggen met de rijschool
• Drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
mogelijkheid tot het verwerven van een nieuw voorlopig rijbewijs (de mislukkingen voorafgaand
aan het praktische examen worden dan niet meer in aanmerking genomen)

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
PLAATSING DOOR DE UITREIKENDE OVERHEID VAN DE CODE 96 OP HET
RIJBEWIJS NAAST DE CATEGORIE B
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5.

CATEGORIE B + CODE 372

(terug naar punt III.7,)
5.1. Definitie
zie artikel 20 § 2 van het K.B. van 23 maart 1998
"Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe
voertuigen te besturen van de categorie A1 op voorwaarde dat de houder een opleiding, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd en dat de code 372 bij de categorie B wordt
vermeld."
HET GAAT OM EEN NATIONALE CODE DIE ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED GELDIG IS.
IN HET BUITENLAND HEEFT ZIJ GEEN WAARDE EN DE HOUDER MAG ER ENKEL BROMFIETSEN CATEGORIE
A1 MEE BESTUREN INDIEN HIJ HOUDER IS VAN DE CATEGORIE A1.
5.2. Procedure voor het verwerven van de code 372
CATEGORIE B SINDS TEN MINSTE 2 JAAR AFGELEVERD

4 OPLEIDINGSUREN IN DE RIJSCHOOL
(Afgifte van een getuigschrift van onderricht)

getuigschrift van onderricht

Aanvraag voor een rijbewijs N06 ingevuld door de instantie die het uitreikt

PLAATSING DOOR DE UITREIKENDE OVERHEID VAN DE CODE 372
OP HET RIJBEWIJS NAAST DE CATEGORIE B

HET BESTUREN VAN VOERTUIGEN VAN CATEGORIE A1
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6.

CATEGORIE B + CODE 373

6.1. Definitie
zie artikel 20 § 2 van het K.B. van 23 maart 1998
"Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, laat toe driewielers van de categorie A te besturen op voorwaarde dat de houder minstens 21 jaar oud is en de opleiding, bedoeld in artikel 15,
tweede lid, 2°, d), gevolgd heeft en dat de code 373 bij de categorie B wordt vermeld."
HET GAAT OM EEN NATIONALE CODE DIE ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED GELDIG IS.
6.2. Procedure voor het verwerven van de code 373
HOUDER VAN CATEGORIE B, MINSTENS 21 JAAR

4 OPLEIDINGSUREN IN DE RIJSCHOOL
(Afgifte van een getuigschrift van onderricht)

getuigschrift van onderricht

Aanvraag voor een rijbewijs N06 ingevuld door de instantie die het uitreikt

PLAATSING DOOR DE UITREIKENDE OVERHEID VAN DE CODE 373
OP HET RIJBEWIJS NAAST DE CATEGORIE B

HET BESTUREN VAN DRIEWIELIGE MOTORFIETS VAN CATEGORIE A
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7.

HOUDER VAN DE CATEGORIE B VERWORVEN VÓÓR 01/05/2011

DEFINITIE
zie artikel 78 van het K.B. van 23 maart 1998
"Het rijbewijs, geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 01/05/2011, laat toe voertuigen van de
categorie A1 te besturen, zonder dat de houder de opleiding, zoals bedoeld in artikel 15, tweede
lid, 2°, b), heeft gevolgd"

8.

HOUDER VAN DE CATEGORIE B VERWORVEN VÓÓR 01/05/2013

DEFINITIE
zie artikel 78 van het K.B. van 23 maart 1998
"Het rijbewijs, geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 01/05/2013, laat toe gemotoriseerde
driewielers te besturen"

IN DE PUNTEN 8 EN 9 HIERBOVEN, MOET DE HOUDER GEEN OPLEIDING VOLGEN EN DE CODE 372 OF 373
WORDT NIET BIJ DE CATEGORIE B GEVOEGD.
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IX. CATEGORIE B+E
1.

DEFINITIE

zie artikel 1 en 2 van het K.B. van 23 maart 1998
Samenstel van voertuigen
• bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B
en
een aanhangwagen of oplegger met een MTM van ten hoogste 3.500 kg

OPMERKING: Code BE 79.06: wanneer de MTM van de aanhangwagen hoger is dan 3.500 kg en
het samenstel niet meer weegt dan 12.000 kg, moet de bestuurder houder zijn van de categorie
C1E, tenzij dat de bestuurder de categorie B+E behaald heeft vóór 01/05/2013.

CODE BE 79.06 – HOUDER VAN DE CATEGORIE B+E VERWORVEN VÓÓR 01/05/2013

2.

DEFINITIE
zie artikel 78 van het K.B. van 23 maart 1998
"Het rijbewijs geldig voor de categorie B+E, afgegeven vóór 01/05/2013, laat toe in artikel 2, § 1,
8°, tweede streepje, bedoelde voertuigen te besturen"
• MTM aanhangwagen > 3.500 kg
en
• MTM samenstel ≤ 12.000 kg
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3.

PROCEDURE VOOR HET VERWERVEN VAN DE CATEGORIE B+E

Men moet vooraf houder zijn van de categorie B
GEEN THEORETISCH EXAMEN
SCHOLING
ERKENDE RIJSCHOOL

VRIJE BEGELEIDING

Minimum leeftijd: 18 jaar

Minimum leeftijd: 18 jaar

Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs door de
instantie die het uitreikt

Minstens 8 lesuren

Getuigschrift
van onderricht

Voorlopig rijbewijs Model 3

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

• een begeleider is verplicht
• 1 passagier, bovenop de begeleider, toegelaten
• L aangebracht achteraan het voertuig + 2e
achteruitkijkspiegel

PRAKTISCH EXAMEN
Minimum leeftijd: 18 jaar
• 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 + het examen af te leggen met de rijschool
• Drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs:
mogelijkheid tot het verwerven van een nieuw voorlopig rijbewijs (de mislukkingen voorafgaand aan het
praktische examen worden dan niet meer in aanmerking genomen)

Aanvraag voor een rijbewijs N06, uitgereikt door het examencentrum geldig voor 3 jaar
AFGIFTE VAN EEN RIJBEWIJS CATEGORIE B+E
DOOR DE UITREIKENDE INSTANTIE
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