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Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen?  
Of beschikt u al over een rijbewijs D? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze gaan
in op 19 januari 2013. Voor bijna alle soorten rijbewijzen verandert er wel iets. 
Deze folder zet de wijzigingen voor het rijbewijs D op een rij.  

Waarom nieuwe regels?

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat 
bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. 
De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Met een rijbewijs D mag u tot 19 januari 2013
•	 Een bus besturen voor meer dan 8 personen (uzelf niet meegerekend).
•	 Een aanhangwagen achter uw voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u een 

aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet u het rijbewijs DE halen. 

Tot 19 januari 2013 moet u voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 21 jaar zijn.

Met een rijbewijs D mag u vanaf 19 januari 2013:
•	 Een bus besturen voor meer dan 8 personen (uzelf niet meegerekend).
•	 Een aanhangwagen achter uw voertuig koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u een 

aanhangwagen met een hoger gewicht aan het voertuig koppelen? Dan moet u het rijbewijs DE halen. 

Vanaf 19 januari 2013 moet u voor het afleggen van het examen D en DE minimaal 24 jaar zijn.
Als u uw rijbewijs D of DE in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u examen 
doen vanaf 21 jaar. 
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Nieuw rijbewijs D1
Wilt u een bus voor maximaal 16 personen besturen, uzelf niet meegerekend? Dan kunt u vanaf 19 januari 
2013 een nieuw categorie rijbewijs halen: D1. De maximumlengte voor D1 bussen is 8 meter. Voor D1 kunt u 
examen doen vanaf 21 jaar. U moet daarvoor wel eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B. Als u rijbewijs D1 
in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u vanaf 18 jaar examen doen.

Nieuw rijbewijs D1E
Aan een D1-motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg. Wilt u 
een aanhangwagen met een hoger gewicht aan de bus koppelen? Dan moet u het rijbewijs D1E halen.

Geldigheid
Alle D-rijbewijzen zijn vanaf 19 januari 2013 niet langer 10 jaar, maar 5 jaar geldig. 

Let op besluit tot afgifte!
Als u examen doet vóór 19 januari 2013 gaat u dan tijdig naar de gemeente om het rijbewijs aan te vragen. 
Als het besluit tot afgifte nog vóór 19 januari 2013 door de gemeente wordt genomen, gelden voor u de 
geldigheidsduur, bevoegdheden en leeftijdsnormen van vóór 19 januari 2013. Of u het rijbewijs dan 
vervolgens pas na deze datum ophaalt, maakt geen verschil. U moet het rijbewijs wel binnen 3 maanden 
ophalen, want anders wordt het rijbewijs ongeldig.
Is de verklaring van rijvaardigheid geregistreerd vóór 19 januari 2013, maar wordt het besluit tot afgifte op of 
ná 19 januari 2013 genomen? Dan gelden voor u de geldigheidsduur en bevoegdheden van ná 19 januari 
2013. Als u uw rijbewijs op of na 19 januari 2013 verlengt, wordt de nieuwe geldigheidsduur van kracht.
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Hierna vindt u meer informatie over de type voertuigen en exameneisen voor het rijbewijs D. 

Voertuigen per rijbewijscategorie 
D1 – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van maximaal 16 personen, de bestuurder niet meegerekend, 
en met een maximale lengte van 8 meter. Aan het motorrijtuig mag u een aanhangwagen koppelen met een 
gewicht van maximaal 750 kg.

D1E – motorrijtuigen van de categorie D1 waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van 
meer dan 750 kg.

D – motorrijtuigen gemaakt voor het vervoer van meer dan 8 personen. Aan het motorrijtuig mag u een 
aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg.

DE – motorrijtuigen van de categorie D waaraan u een aanhangwagen mag koppelen met een gewicht van 
meer dan 750 kg.

Examens zonder vakbekwaamheid 
D1 – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 21 jaar), en in bezit van 
rijbewijs B.
D1E – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D of D1 (vanaf 21 jaar).
D – 2 theorie-examens, namelijk RV1 en rijbewijs 2, en een praktijkexamen (vanaf 24 jaar), en in bezit van 
rijbewijs B. 
DE – praktijkexamen en in bezit van rijbewijs 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) en 
in bezit van rijbewijs B.
D1E – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D1 met code 95 (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) en in 
bezit van rijbewijs B.
DE – een praktijkexamen en in bezit van rijbewijs D met code 95 (vanaf 21 jaar).
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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

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

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



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

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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Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor de 
rijbewijzen A, B, BE, en/of C?
Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 
zelfstandige rechten worden ontleend.
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