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Rijbewijscategorie D

Algemeen
Naast rijbewijscategorie D wordt rijbewijscategorie D1 ingevoerd. 
Onder categorie D1 vallen motorrijtuigen die gemaakt zijn voor 
het vervoer van maximaal 16 personen, de bestuurder niet 
meegerekend. De maximumlengte voor D1 motorrijtuigen is 
8 meter. Aan het motorrijtuig kan een aanhangwagen worden 
gekoppeld met een toegestane maximum massa van ten hoogste 
750 kg. Wanneer men een zwaardere aanhangwagen aan het 
motorrijtuig wil koppelen (met een toegestane maximum massa 
van meer dan 750 kg), dan dient men het rijbewijs voor de categorie 
D1E te halen. 

Onder de D categorie vallen motorrijtuigen gemaakt voor het 
vervoer van meer dan acht personen. Aan deze motorrijtuigen kan 
een aanhangwagen worden gekoppeld met een toegestane 
maximum massa van ten hoogste 750 kg. Wanneer men een 
zwaardere aanhangwagen aan het motorrijtuig wil koppelen 
(met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg), 
dan dient men het rijbewijs DE te behalen. 

Voor D1 en D1E zullen nieuwe examens worden ontwikkeld door het 
CBR. Dit zal in overleg met betrokken partijen gebeuren. 
De eisen die aan de examens worden gesteld, worden vastgelegd in 
ministeriële regelingen. De planning is dat deze voor de zomer van 
2012 worden vastgesteld, zodat de nieuwe eisen ruim voor 19 januari 
2013 bij de branche bekend zijn.

Daarnaast zal de geldigheidsduur van het rijbewijs voor de 
categorieën D1 en D vijf jaar worden vanaf de invoering van de derde 
rijbewijsrichtlijn.



Eisen aan examenvoertuigen
Kandidaten doen examen met het motorrijtuig waar zij hun 
rijbewijs voor willen halen. Dit betekent voor de categorieën D1 en 
D dat iedere categorie zijn eigen examenvoertuig kent. Het is wel 
toegestaan dat de rijlessen voor de categorie D1 worden gevolgd in 
een motorrijtuig van de categorie D.
D1 - een ongeleed motorrijtuig van de categorie D1 dat is ingericht 
voor het vervoer van meer dan 8 en maximaal 16 personen, de 
bestuurder niet meegerekend, met een:
• lengte van minimaal 6,50 meter
• breedte van minimaal 1,90 meter
• wielbasis van minimaal 4 meter
• toegestane maximum massa van minimaal 4000 kg
Daarnaast moet het motorrijtuig zijn uitgerust met een anti-blok-
keersysteem, een versnellingsbak met ten minste vijf voorwaartse 
versnellingen, een toerenteller en een controle-apparaat als 
bedoeld in verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende 
de invoering van een controle-apparaat bij het wegvervoer 
(PbEG L 370). Het motorrijtuig moet een snelheid kunnen bereiken 
van tenminste 80 km per uur.

D - een ongeleed motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van 
meer dan 8 personen, de bestuurder niet meegerekend, met een:
• lengte van minimaal 10 meter
• breedte van minimaal 2,40 meter
• wielbasis van minimaal 5,25 meter
Daarnaast moet het motorrijtuig zijn uitgerust met een anti-blok-
keersysteem, een versnellingsbak met minimaal vijf voorwaartse 
versnellingen, een toerenteller en een controle-apparaat als 
bedoeld in verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 betreffende 
de invoering van een controle-apparaat bij het wegvervoer 
(PbEG L 370). Het motorrijtuig moet een snelheid kunnen bereiken 
van tenminste 80 km per uur.

Examens zonder vakbekwaamheid
D1 - 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een 
praktijkexamen (vanaf 21 jaar)
D1E - praktijkexamen en in bezit van D1 (vanaf 21 jaar)
D - 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een 
praktijkexamen (vanaf 24 jaar)  
DE - praktijkexamen en in bezit van D (vanaf 24 jaar) 

Examens met vakbekwaamheid
D1 - 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en 
vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een praktische toets en 
een toets besloten terrein (kan ook in een simulator worden 
afgelegd) (vanaf 18 jaar)
D1E - indien D1 met vakbekwaamheid is gehaald, een 
praktijkexamen op de openbare weg (vanaf 18 jaar)
D - 3 theorie-examens, namelijk RV1, vakbekwaamheid 2 en 
vakbekwaamheid 3, een praktijkexamen, een praktische toets en 
een toets besloten terrein (kan ook in simulator worden afgelegd) 
(vanaf 21 jaar)
DE - indien D met vakbekwaamheid is gehaald, een praktijkexamen 
op de openbare weg (vanaf 21 jaar)

Oude situatie tot 19-01-2013 Nieuwe situatie 
voor rijbewijscategorieën afgegeven 
voor 19-01-2013

Nieuwe situatie 
voor rijbewijscategorieën afgegeven 
op of na 19-01-2013

D1 

Trekkend voertuig: maximaal 16 personen, 
exclusief bestuurder, maximaal 8 meter lang
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits 
vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
ten hoogste 750 kg
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Oude situatie tot 19-01-2013 Nieuwe situatie 
voor rijbewijscategorieën afgegeven 
voor 19-01-2013

Nieuwe situatie 
voor rijbewijscategorieën afgegeven 
op of na 19-01-2013

D

Trekkend voertuig: meer dan 8 personen, 
exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 21 jaar (in het kader van een 
experiment vanaf 18 jaar, voorwaarde deelname 
experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 10 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
ten hoogste 750 kg

D

Trekkend voertuig: meer dan 8 personen, 
exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 21 jaar (in het kader van een 
experiment vanaf 18 jaar, voorwaarde 
deelname experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de 
eerstvolgende verlenging is het rijbewijs 
5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
ten hoogste 750 kg

D

Trekkend voertuig: meer dan 8 personen, 
exclusief bestuurder
Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits 
vakbekwaamheid) (in het kader van een 
experiment vanaf 18 jaar, voorwaarde 
deelname experiment en vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar (incl. medische keuring)
Examen: theorie- en praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs B)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
ten hoogste 750 kg

D1E 

Trekkend voertuig: categorie D1
Leeftijd: vanaf 21 jaar (vanaf 18 jaar mits 
vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs D1)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
meer dan 750 kg

DE 

Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
meer dan 750 kg

DE 

Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 21 jaar
Rijbewijs: 10 jaar geldig. Vanaf de 
eerstvolgende verlenging is het rijbewijs 
5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
meer dan 750 kg

DE 

Trekkend voertuig: categorie D
Leeftijd: vanaf 24 jaar (vanaf 21 jaar mits 
vakbekwaamheid)
Rijbewijs: 5 jaar geldig (incl. medische keuring)
Examen: praktijkexamen 
(en in bezit van rijbewijs D)
Aanhangwagen: toegestane maximum massa 
meer dan 750 kg
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