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Aanhangwagen Voertuig dat is bestemd om aan 
een motorrijtuig of aan een ander 
voertuig te worden gekoppeld. 
Hieronder vallen ook een oplegger 
en een dolly met een oplegger. 

Auto met een lichte 
aanhangwagen (≤3500 kg): 

 binnen de bebouwde 
kom: maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde kom 
maximaal 80 km/uur 

 autoweg: maximaal 90 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
90 km/uur 

 
Auto's met een zware 
aanhangwagen (>3500 kg): 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 km/uur 

 buiten de bebouwde kom 
maximaal 80 km/uur 

 autoweg: maximaal 80 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
80 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 17 jaar (tot 18 jaar 
autorijden onder begeleiding van 
een coach [2-to-Drive]) 
 

 Rijbewijs B volstaat zolang de 
aanhangwagen inclusief 
laadvermogen niet meer weegt 
dan 750 kg. Of bij een aanhanger 
zwaarder dan 750 kg wanneer de 
auto en aanhanger samen niet 
zwaarder zijn dan 3500 kg 

 Rijbewijs B+ (code 96): wanneer 
de aanhanger en auto samen niet 
zwaarder zijn dan 4250 kg 

 Rijbewijs BE voor 19 januari 2013 
gehaald: iedere aanhanger of 
oplegger 

 Rijbewijs BE na 19 januari 2013 
gehaald: een aanhanger tot 3500 
kg 

Een kenteken is alleen verplicht voor 
aanhangwagens met een 
toegestane maximum massa van 
meer dan 750 kg. 
Is de aanhangwagen lichter dan 750 
kg dan krijgt de aanhangwagen 
hetzelfde kenteken als het 
trekkende voertuig (witte plaat met 
zwarte letters en cijfers). 

Verzekerd op WAM van het 
trekkende voertuig zolang 
de aanhangwagen niet 
veilig buiten het verkeer tot 
stilstand is gekomen. 
 
Verzekerd op AVP vanaf het 
moment dat de 
aanhangwagen veilig buiten 
het verkeer tot stilstand is 
gekomen. 

Aanhangwagens met een 
toegestane maximum massa 
van meer dan 3500 kg zijn APK-
plichtig. 
 
Een fietsendrager is geen 
aanhangwagen. 

Airwheel Electrische eenwieler die lijkt op 
een hoverboard  

  Mag niet op de openbare weg   Geen kenteken, voertuig-categorie 
is nog niet bepaald  

Nee   

Autobus Motorrijtuig dat is ingericht voor 
het vervoer van meer dan acht 
personen. De bestuurder is 
daaronder niet begrepen.  

 Lijnbus: motorrijtuig, gebruikt 
voor het verrichten van 
openbaar vervoer in de zin van 
de Wet personenvervoer 2000 

 T100-bus: autobus waarvan uit 
een aantekening op 
kentekenbewijs of register blijkt 
dat hij maximaal 100 km/uur 
mag 

 binnen de bebouwde kom 
maximaal 50 km/uur 

 buiten de bebouwde kom 
maximaal 80 km/uur 

 autoweg: maximaal 80 
km/uur.  

 T100-bus: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 80 
km/uur.  

 T100-bus: maximaal 100 
km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 21 jaar 
 
Rijbewijs D: voor bussen met meer 
dan acht passagiers 
Rijbewijs D1: voor kleinere bussen 
(maximaal zestien passagiers) 
D + D1: aanhanger tot 750 kg  
DE of D1E: Zwaardere aanhanger 
dan 750 kg 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing.    

Bakfiets Transportfiets met een grote bak 
voorop 

Geen maximum snelheid  Fietspad 

 Fietspad/bromfietspad 

 Rijbaan als een fiets- of 
fiets/bromfietspad ontbreekt. 

 Onverplichte fietspad 

 Breder dan 0,75 m: mag op de 
rijbaan 

Geen minimum leeftijd   Ja   

Bedrijfsauto Motorrijtuig op vier of meer wielen, 
dat blijkens het kentekenbewijs 
als bedrijfsauto is aangeduid 

t/m 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 
Boven 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 80 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
80 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Tot 3500 kg: 

 minimaal 18 jaar 

 rijbewijs B 
 
Tussen 3500 kg en 7500 kg: 

 minimaal 18 jaar 

 rijbewijs C1 
 
Boven 7500 kg: 

 minimaal 18 jaar 

 rijbewijs C 
 
C + C1: aanhanger tot 750 kg 
Zwaardere aanhanger dan 750 kg: 
CE of C1E 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing   

http://www.2todrive.nl/home/
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Bestelauto Motorrijtuig dat is bestemd voor 
het vervoer van goederen, 
waarvan de toegestane massa 
niet meer bedraagt dan 3500 kg 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
Rijbewijs B 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing   

Brombakfiets Bromfiets op drie symmetrisch 
geplaatste wielen. De twee 
voorwielen hebben een diameter 
van meer dan 0,60 m. De 
brombakfiets is uitsluitend voor 
het vervoer van de bestuurder en 
van goederen, en eventueel van 
een achter de bestuurder gezeten 
passagier. 

Binnen de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

 
Buiten de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

 Fietspad 

 Fietspad/bromfietspad 

 Rijbaan als een fiets- of 
fiets/bromfietspad ontbreekt. 

 Onverplichte fietspad 

 Breder dan 0,75 m: mag op de 
rijbaan 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM (tenzij in het bezit van 
rijbewijs B of A) 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee Geen helmdraagplicht 

Bromfiets Motorrijtuig op twee of meer 
wielen; 
constructiesnelheid maximaal 45 
km/uur; 
cilinderinhoud maximaal 50 cm³ of 
een elektromotor met een 
maximum vermogen van 4 KW 

Binnen de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

 
Buiten de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

Fiets-/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als fiets-
/bromfietspad ontbreekt 

 Bromfietsen met meer dan 
twee wielen of met een 
aanhangwagen, die met 
inbegrip van de lading breder 
zijn dan 0,75 meter, mogen de 
rijbaan gebruiken 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM (tenzij in het bezit van 
rijbewijs B of A) 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 
 

 Kentekenplichtig 

Nee Helmdraagplicht 
 
Bijzondere bromfietsen, RAI 

Brommobiel Bromfiets op meer dan twee 
wielen met een carrosserie 

Binnen en buiten de 
bebouwde kom: maximaal 45 
km/uur 

Rijbaan Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM (tenzij in het bezit van 
rijbewijs B of A) 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee Bestuurders moeten de 
verkeersregels voor 
personenauto's volgen. 
Helmdraagplicht als de 
brommobiel een open 
carrosserie heeft en er geen 
gordel aanwezig is. 

Buggy  Een Buggy is een vierwielige 
motorfiets of brommer en 
daarmee een motorvoertuig. Door 
de Nederlandse wetgeving wordt 
een Buggy echter gezien als een 
driewielige auto. 

Een Buggy is een vierwielige 
motorfiets of brommer en 
daarmee een motorvoertuig. 
Door de Nederlandse 
wetgeving wordt een Buggy 
echter gezien als een 
driewielige auto. 

  Minimum leeftijd: 18 jaar 
 
Rijbewijs B 

  Nee   

Caravanmover Werkt op accu's en via 
afstandsbediening is caravan 
makkelijker te verplaatsen. Kan 
ook openbare weg.  

Werkt op accu's en via 
afstandsbediening is caravan 
makkelijker te verplaatsen. 
Kan ook openbare weg.  

      Verzekerd op de AVP Let op: er zijn ook movers 
waarmee auto's verplaatst 
kunnen worden. Dit is niet 
gedekt op de AVP.  

Driewielig motorrijtuig 
 
Bijzondere 
voorbeelden: Carver, 
Morgan 3 Wheeler, Can-
Am Spyder) 

Voertuig van de voertuigcategorie 
L met de classificatie L5e of L7e 
niet zijnde een 
gehandicaptenvoertuig of een 
motorrijtuig met beperkte 
snelheid. In ieder geval wordt als 
driewielig motorrijtuig aangemerkt 
een voertuig dat blijkens het 
kentekenbewijs een driewielig 
motorrijtuig is. 

binnen de bebouwde kom 
maximaal 50 km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
 
Rijbewijs B 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee   

E-bikeboard De bikeboard is een elektrisch 
aangedreven kruising tussen een 
step, segway en een elektrische 
fiets. Het heeft een topsnelheid 
van ongeveer 25 km/uur. Met volle 
accu's is een afstand van 40 km af 
te leggen. 

 25 km/u  Brom-/fietspad 

 Rijbaan 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee Vergelijkbaar met een 
motorstep. 
 
Helmdraagplicht, tenzij minder 
dan maximaal 25 km/uur 

https://www.raivereniging.nl/ecm/?id=workspace://SpacesStore/564d121d-7ab8-410c-b4c8-ffe09ff50d25
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Electrostep Dit voertuig wordt beschouwd als 
snorfiets of bromfiets en mag 
alleen op de openbare weg als 
deze van een goedgekeurd type 
is (EG-typegoedkeuring) 

Bromfiets: 

 Binnen de bebouwde 
kom: op het 
fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur, op 
de rijbaan maximaal 45 
km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom: op het 
fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur,op 
de rijbaan maximaal 45 
km/uur 
 

Snorfiets: 

 Binnen en buiten de 
bebouwde kom 
maximaal 25 km/uur. 

Bromfiets: 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Bromfietsen met meer dan 
twee wielen of met een 
aanhangwagen, die met 
inbegrip van lading breder zijn 
dan 0,75 meter, mogen de 
rijbaan gebruiken 

 
Snorfiets: 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets- en fietsbromfietspad 
ontbreken 

 Op het onverplichte fietspad: 
alleen met een uitgeschakelde 
motor 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
Rijbewijs AM 

Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee Indien typegoedkeuring als 
bromfiets:helmdraagplicht 
Snorfiets: geen helmdraagplicht 

Elektrische fiets met 
ondersteuning tot 25 
km/u 

Fiets met trapondersteuning tot 
25 km/uur. 
Meetrappen om vooruit te komen. 
De elektromotor heeft een 
vermogen van maximaal 250 
watt.   

Maximaal 25 km/uur  Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Onverplicht fietspad 

Geen minimum leeftijd 
 
Geen rijbewijs 

Geen verzekeringsplicht 
Geen kentekenplicht 

In principe wel maar kan 
maatschappij afhankelijk 
zijn.  

Geen helmdraagplicht 
 
In de wet is vastgelegd dat deze 
elektrische fietsen geen 
snelheden boven de 25 km/h 
mogen ondersteunen. Wanneer 
je harder gaat dan deze 
snelheidslimiet, dan zal de 
trapondersteuning zich 
uitschakelen. Een elektrische 
fiets zonder trapondersteuning 
valt onder de 
snorfietswetgeving. Je moet je 
dan onder andere houden aan 
een minimale leeftijd en 
verzekeringsplicht. Gelet hierop 
kan je stellen dat fietsen met 
een motor en die door de motor 
een snelheid harder dan 25 
km/pu gaan, niet onder de 
definitie ‘elektrische fiets met 
trapondersteuning’ zullen 
vallen. De trapondersteuning 
valt dan namelijk weg. Er zijn 2 
soorten elektrische fietsen die 
trapondersteuning geven tot 25 
km/per uur 

 Pedelec 

 E-bike/Elobike 
Maar er is ook een 
elektrische fiets die 
trapondersteuning geeft tot 
45 km/pu kan: High speed 
Ebike. Hiervoor geldt een 
WA-plicht. Tot 1 juli 2017 
mogen ze maar 25 km/pu. 
Daarna veranderen de 
regels en gaan dezelfde 
regels gelden voor een 
bromfiets.  

Fiets met elektrische 
trapondersteuning tot 
45 km/u (Speed 
Pedelec) 

De high speed e-bike met 
elektrische trapondersteuning tot 
45 km/per uur. Vanaf 1 januari 
2017 is de high speed e-bike 
formeel een bromfiets. Tot die tijd 
gelden de regels voor een 
snorfiets. 

Binnen de bebouwde kom: 
 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

 
Buiten de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur 

op de rijbaan maximaal 45 
km/uur 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Bromfietsen met meer dan 
twee wielen of met een 
aanhangwagen, die met 
inbegrip van de lading breder 
zijn dan 0,75 meter, mogen de 
rijbaan gebruiken 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

Kentekenplichtig 

Nee Helmdraagplicht 
 
High speed e-bikes zonder 
typegoedkeuring mogen niet op 
de openbare weg rijden. 
 
De regelgeving rondom dit 
voertuig verandert in 2017. U 
kunt meer hierover vinden via 
deze link.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-speed-pedelec
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Fiets met onbeperkte 
elektrische 
trapondersteuning 

Fiets met elektrische hulpmotor, 
waarvan aandrijvingskracht NIET 
stopt als een bepaalde snelheid 
wordt gereden.   
 
Volgens de wet is hier sprake van 
een motorvoertuig 

In principe onbeperkt Mag niet op de openbare weg Niet van toepassing. Dit motorvoertuig is niet toegestaan 
op de openbare weg en kan niet 
verzekerd worden 

Nee Met deze fiets mag niet op de 
openbare weg worden gereden. 
Het is een motorvoertuig zonder 
typegoedkeuring. Het wordt 
onder wielrenners echter 
vermoedelijk veelvuldig gebruikt 
om 'mee te kunnen'. Men is 
echter niet verzekerd! 
 
Zie bijvoorbeeld: link 

Electrische scooterstep Dit voertuig wordt beschouwd als 
snorfiets en rijdt op oplaadbare 
batterijen en mag alleen op de 
openbare weg als deze een 
typegoedkeuring van de RDW 
heeft. 

Binnen en buiten de 
bebouwde kom maximaal 18 
km/uur 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Onverplicht fietspad: alleen met 
uitgeschakelde motor 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Rijbewijs AM 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee   

Electrische rolstoel          Verzekeringsplaatje Nee   
Fiets Een voertuig dat door spierkracht 

wordt voortgedreven 
Geen maximum snelheid  Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Onverplicht fietspad 

Geen minimum leeftijd Geen verzekeringsplicht Ja   

Fietstaxi of Riksja Een riksja is een niet-
gemotoriseerd voertuig met 2 
voorwielen en 1 achterwiel of 
andersom 

Geen maximum snelheid  Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Onverplicht fietspad 

Geen minimum leeftijd Geen verzekeringsplicht Ja De riskja/fietstaxi wordt door de 
wet niet gezien als taxi. De 
taxiwet is daarom niet van 
toepassing. 

Gehandicaptenvoertuig 
met motor 

Voertuig dat is ingericht voor het 
vervoer van een gehandicapte. 
Maximaal 1,10 m breed, 2,00 m 
hoog en 3,50 m lang. 
Constructiesnelheid maximaal 45 
km/uur. 

 Trottoir of voetpad: 
maximaal 6 km/uur 

 Binnen de bebouwde 
kom op (brom)fietspad: 
maximaal 30 km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom op het 
(brom)fietspad: 
maximaal 40 km/uur 

 Binnen en buiten de 
bebouwde kom op de 
rijbaan: maximaal 45 
km/uur 

 Trottoir of voetpad 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan 

Geen minimum leeftijd als de 
elektromotor niet harder kan dan 10 
km/uur 
 
Geen rijbewijs 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Verzekeringsplaatje 

Nee  Op voetpad: regels voor 
voetgangers volgen 

 Op fietspad, 
fiets/bromfietspad of rijbaan: 
regels voor bestuurders 
volgen 

Golfkar/Golfwagen Een golfkar is een elektrisch 
aangedreven wagen bestemd 
voor golfbanen. Alleen voor het 
vervoer van caddies en 
golfspelers in een golfkar op het 
golfterrein. 

  alleAn op het golfterrein   Geen kentekenplicht In principe niet (motorrijtuig)  
maar kan maatschappij 
afhankelijk zijn  

Is wel een motorrijtuig bestemd 
voor gebruik buiten de openbare 
weg 

Heftruck Voertuig dat lasten kan heffen en 
verplaatsen 

 maximaal 25 km/uur 
 

 minimaal 16 jaar (toezicht door 
ervaren collega) 

 minimaal 18 jaar  

 geen rijbewijsplicht, volgens 
ARBO-besluit wel specifieke 
opleiding/training/instructie 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

Nee   

Hoverboard/Airboard Een zelfrijdende tweewieler, maar 
zonder stuur en zitting 

Niet toegestaan op de 
openbare weg 

Niet toegestaan op de openbare 
weg 

    In principe niet (motorrijtuig)  
maar kan maatschappij 
afhankelijk zijn  

Alleen rijden op eigen terrein mits 
dit terrein niet toegankelijk is voor 
openbaar verkeer. Kan een 
snelheid van 20 km/per uur halen 

https://www.elektrabikes.nl/vivax-elektrische-racefiets/
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Kampeerauto/camper Personenauto of bedrijfsauto, 
waarvan de constructie een 
woonaccommodatie bevat die ten 
minste bestaat uit de volgende 
uitrusting: 
1. zitplaatsen en een tafel 
2. slaap accommodatie die met 

behulp van zitplaatsen kan 
worden gecreëerd 

3. kookgelegenheid 
4. opbergfaciliteiten 

Tot en met 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

  buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 
Meer dan 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 80 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
80 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 

 Tot en met 3500 kg: rijbewijs B 

 Tussen 3500 en 7500 kg en 
ten hoogste geschikt voor het 
vervoer van 8 personen: 
Rijbewijs C1 (vanaf 19-01-
2013) 

 zwaarder dan 7500 kg: 
rijbewijs D 

 vervoer tussen 8 en 16 
personen: rijbewijs D1 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing   

Kart Wordt gebruikt in de autosport en 
op aparte kartbanen  

  Mag niet op de openbare weg     Nee   

Kermis- en 
circusvoertuig 

Voertuig, niet zijnde een voertuig 
op rupsbanden, dat wordt gebruikt 
voor het kermis- en circusbedrijf 

Tot en met 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 
Meer dan 3500 kg: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 80 
km/uur 

 autosnelweg: maximaal 
80 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
 
Tot en met 3500 kg: rijbewijs B 
 
Meer dan 3500 kg: rijbewijs C 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing   

Kinderspeelgoed 
(aangedreven door een 
motor) 

elektrische kindermotors en 
kinderscooters op accu 

        Maatschappij afhankelijk: 
vaak AVP bij minder dan 10 
of 16 km/uur  

6 volt: 2 á 3 km/per uurte 
gebruiken vanaf 1 jaar met 
afstandsbediening, vanaf 2 jaar 
zonder afstandsbediening12 
volt:voorzien van twee 
snelheden, 2,5 en 5 km/per uur 

Kleine 
gebruiksgoederen 
(aangedreven door een 
motor) 

het gebruiken van goederen 
anders dan vervoer 

        Maatschappij afhankelijk: 
vaak AVP bij minder dan 10 
of 16 km/uur  

  

Landbouw- of 
bosbouwtrekker 
(tractor) 
 
MMBS (motorrijtuig met 
beperkte snelheid) 

Motorrijtuig bedoeld voor het 
trekken, duwen, dragen of in 
beweging brengen van 
verwisselbare uitrustingsstukken 
die in de land- of bosbouw worden 
gebruikt. 
 
Onderscheid tussen 6 categorieën 
landbouw- of bosbouwtrekkers: 
T.1, T.2, T.3, T.4, T.4.2, T.5 

Maximaal 25 km/uur Rijbaan Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Vanaf 1 juli 2016 mogen deze 
voertuigen alleen bestuurd worden 
met de categorie T op het rijbewijs of 
met een geldig rijbewijs B die is 
afgegeven voor 1 juli 2015.  

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Geen kentekenplicht 

Niet van toepassing.  Kentekenplicht is voorlopig van 
de baan 
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Minibike Een kleine motorfiets van circa 50 
cm hoog en 1 meter lang, 
bedoeld voor speciale motorraces 

Niet toegestaan op de 
openbare weg 

Niet toegestaan op de openbare 
weg 

  Niet toegestaan op de openbare 
weg 

Nee Een minibike mag alleen worden 
bereden op eigen terrein. 
Kunnen een snelheid van 100 
km/per uur halen. 

Motorfiets/Motorscooter Motorrijtuig op twee wielen al dan 
niet met zijspan of aanhangwagen 

 Binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 Autoweg: maximaal 100 
km/uur 

 Autosnelweg: maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
Er bestaan drie motorrijbewijzen: 
A:  voor motoren met onbeperkt 
 vermogen 
A1: voor motoren met maximaal 
 125 cc en maximaal 11 kw  
A2: voor motoren met maximaal 35 
kw 
 
Het type rijbewijs dat de bestuurder 
kan halen, hangt af van het 
vermogen van de motor, leeftijd en 
ervaring. Voor elke nieuwe categorie 
motorrijbewijs moet opnieuw 
examen worden gedaan. 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing 

Helmdraagplicht. 
 
Regels rijbewijs A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorstep Dit voertuig is een step met een 
verbrandingsmotor of 
elektromotor en wordt beschouwd 
als snorfiets of bromfiets 

Bromfiets: 
 
Binnen de bebouwde kom: 

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur 

 
Buiten de bebouwde kom:  

 op het fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur  

 op de rijbaan maximaal 
45 km/uur  

 
Snorfiets: 
Binnen en buiten de 
bebouwde kom maximaal 25 
km/uur 

Bromfiets: 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 Bromfietsen met meer dan 
twee wielen of met een 
aanhangwagen, die met 
inbegrip van lading breder zijn 
dan 0,75 meter, mogen de 
rijbaan gebruiken 

 
Snorfiets: 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets- en fietsbromfietspad 
ontbreken 

 Op het onverplichte fietspad: 
alleen met een uitgeschakelde 
motor 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
 
Rijbewijs AM 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Nee Helmdraagplicht als de 
motorstep harder kan dan 25 
km/uur 
 
Moet voorzien zijn van 
Nederlands of Europees type-
goedkeuringsmerk en nummer 

Paard Een hoefdier dat kan worden 
bereden door een ruiter 

Geen maximum snelheid  Ruiterpad 

 Berm of rijbaan als een 
ruiterpad ontbreekt 

 Geen minimum leeftijd 

 Geen rijbewijs (ruiterbewijs 
wordt aangeraden) 

  Ja Een ruiter is een bestuurder 

Autoscooter 
Bijvoorbeeld: Piaggio 
MP3 LT 

Dit voertuig is een driewielige 
auto, maar ziet er uit als een 
motorfiets, waarbij de afstand 
tussen de twee parallel geplaatste 
voorwielen minimaal 460 mm is. 

 Binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 Autoweg maximaal 100 
km/uur 

 Autosnelweg maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
Rijbewijs B 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

  Kentekenplichtig 

Niet van toepassing Helmdraagplicht 
 
Er zijn ook motorvarianten met 2 
voorwielen dichter bij elkaar. Dan 
is rijbewijs A noodzakelijk. 
Voorbeeld: Piaggio MP3 (dus 
zonder aanduiding LT) 

Personenauto Een voertuig dat volgens het 
afgegeven kentekenbewijs als 
personenauto is aangeduid, op 
vier of meer wielen, ingericht voor 
het vervoer van niet meer dan acht 
personen. De bestuurder niet 
meegerekend. Hieronder valt ook 
een kampeerauto. 

 Binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 Autoweg maximaal 100 
km/uur 

 Autosnelweg maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan  

 Autoweg  

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
Rijbewijs B 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing.   

Pompwagen / 
Pallettruck (elektrisch) 

Verschillende soorten met een 
ander draagvermogen voor laden 
en lossen. Voorzien van een 
eigen aandrijving. In meeloop- of 
meerijuitvoering 

      Geen verzekeringsplicht 
 
Geen kentekenplicht 

Maatschappij afhankelijk 
(vaak zakelijk gebruik) 

Meerijuitvoering kan een 
snelheid van 6 km/per uur halen. 
 
Voorzien van een EEC-
zijbeschermingsbeugels: 8,5 
km/per uur of 12,5 km/per uur 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/08/01/nieuwe-regels-voor-het-rijbewijs-a
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Quad Vierwielig motorrijtuig zonder 
carrosserie. 
 
Afhankelijk van 
constructiesnelheid, massa en 
vermogen worden vijf categorieën 
onderscheiden: 
1. typekeuring bromfiets 
2. typekeuring driewielig 

motorrijtuig  
3. typekeuring personenauto 
4. typekeuring bedrijfsauto 
5. voertuigen die niet 

toegelaten zijn tot de 
openbare weg 

Categorie 1: 
 
Binnen de bebouwde kom:  
op het fietspad/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 
 
op de rijbaan maximaal 45 
km/uur 
 
Buiten de bebouwde kom: 
op het fietspad/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur 
op de rijbaan maximaal 45 
km/uur 
Zie driewielig voertuig. 
 
Categorie 2, 3, 4:: 
binnen de bebouwde kom 
maximaal 50 km/uur 
 
buiten de bebouwde kom 
maximaal 80 km/uur 
 
autoweg: maximaal 100 
km/uur  
 
autosnelweg: maximaal 130 
km/uur 
 
Categorie 5: 
mag niet op de openbare weg 

Categorie 1: 

 fiets/bromfietspad 

 rijbaan toegestaan als 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 breder dan 0,75 m: mag op de 
rijbaan 

 
Categorie 2: 

 rijbaan 
 
Categorie 3, 4: 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 
 
Categorie 5: 

 eigen terrein, mag niet op de 
openbare weg 

Categorie 1:  

 minimaal 16 jaar 

 Rijbewijs AM 
 
 
Categorie 2, 3, 4: 

 minimaal 18 jaar 

 rijbewijs B 
 
Categorie 5: 
Niet van toepassing 

Categorie 1, 2, 3, 4: 

 Verplicht verzekerd volgens 

 Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Categorie 5: 
Niet toegestaan op de openbare 
weg. 

Nee Helmdraagplicht indien de quad 
een typegoedkeuring als 
bromfiets of driewielig 
motorrijtuig heeft en niet is 
voorzien van veiligheidsgordels. 
Geen helmdraagplicht voor 
quads die een typegoedkeuring 
als personenauto of bedrijfsauto 
hebben. 
 
Een quad die niet is goedgekeurd 
voor gebruik op de openbare weg 
mag alleen op niet voor het 
openbaar verkeer openstaand 
eigen terrein rijden. Er zijn geen 
leeftijdsbeperkingen. Het 
voorbeeld hiervan is een 
kinderquad. 

Scootmobiel Gemotoriseerd 
gehandicaptenvoertuig zonder 
carrosserie. 
Maximaal 1,10 m breed, 2,00 m 
hoog, en 3,50 m lang 
Constructiesnelheid maximaal 45 
km/uur 

 Trottoir of voetpad: 
maximaal 6 km/uur 

 Binnen de bebouwde 
kom op (brom)fietspad 
maximaal 30 km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom op het 
(brom)fietspad maximaal 
40 km/uur 

 Binnen en buiten de 
bebouwde kom op de 
rijbaan: maximaal 45 
km/uur 

 Trottoir of voetpad 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan 

 Minimaal 16 jaar 

 Geen minimum leeftijd, als 
de elektromotor niet harder 
kan dan 10 km/uur 

 Geen rijbewijs 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen 

 Verzekeringsplaatje 

Nee  Op voetpad: regels voor 
voetgangers volgen 

 Op fietspad, 
fiets/bromfietspad of 
rijbaan: regels voor 
bestuurders volgen 

Sneeuwschuiver 
(elektrisch) 

Voor het sneeuwvrij maken van 
de paden door roterende bladen 

      Geen verzekeringsplicht 
 
Geen kentekenplicht 

Maatschappij afhankelijk   

Snorfiets(ook de 
'Spartamet") 

Bromfiets die blijkens de 
gegevens in het kentekenregister 
of het voor het voertuig afgegeven 
kentekenbewijs is geconstrueerd 
voor een maximum snelheid die 
niet meer bedraagt dan 25 km/uur. 

Binnen en buiten de 
bebouwde kom maximaal 25 
km/uur 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets en fiets/bromfietspad 
ontbreken 

 op het onverplichte fietspad: 
alleen met uitgeschakelde 
motor 

Minimum leeftijd: 16 jaarRijbewijs 
AM 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen* Kentekenplichtig 

Nee Geen helmdraagplicht 

Segway, Virto, Paukool, 
Swing, STINT, Zappy3 
en Trikke 

Elektrisch aangedreven voertuig 
met parallel geplaatst twee wielen 

 Maximaal 25 km/uur 

 Als gehandicaptenvoertuig 
op de stoep: 6 km/uur 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als een 
fiets en fiets/bromfietspad 
ontbreken 

 Als gehandicaptenvoertuig 
op het trottoir of voetpad 
toegestaan 

Minimum leeftijd: 16 jaar 
 
Geen rijbewijs 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen 

 Verzekeringsplaatje 

Nee Geen helmdraagplicht 
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Step, skeelers, 
rolschaatsen, skates, 
skateboard en rollator 

Voetgangers die zich verplaatsen 
met behulp van voorwerpen, niet 
zijnde voertuigen 

Geen maximum snelheid  Trottoir of voetpad 

 Fietspad 

 Fiets/bromfietspad 

 Rijbaan toegestaan als 
voetpad, fiets en 
fiets/bromfietspad ontbreken 

Geen minimum leeftijd 
 
Geen rijbewijs 

Geen verzekeringsplicht 
 
Geen kenteken 

Ja   

Trike Driewielig motorrijtuig of 
driewielige bromfiets 

Driewielig motorrijtuig: 
 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg: maximaal 
100 km/uur 

 autosnelweg: 
maximaal 130 km/uur 

 
Driewielige bromfiets: 
 
Binnen de bebouwde kom: 

 op het 
fiets/bromfietspad 
maximaal 30 km/uur 

 op de rijbaan 
maximaal 45 km/uur 

buiten de bebouwde kom:  

 op het 
fiets/bromfietspad 
maximaal 40 km/uur 

 op de rijbaan 
maximaal 45 km/uur 

 
Zie driewielig motorrijtuig 

Driewielig motorrijtuig: 

 Rijbaan 
 
 
Driewielige bromfiets: 

 fiets/bromfietspad 

 rijbaan toegestaan als 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

 breder dan 0,75 m: mag op de 
rijbaan 

Driewielig motorrijtuig: 

 minimaal 18 jaar 

 rijbewijs B 
 
Driewielige bromfiets: 

 minimaal 16 jaar 

 rijbewijs AM 

 Verplicht verzekerd volgens Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing Helmdraagplicht, tenzij de trike 
is voorzien van 
veiligheidsgordels 
 
De cross trike is de variant voor 
gebruik buiten de openbare weg 

Tuk-tuk Meestal overdekt driewielig 
motorrijtuig dat geschikt is om 
meerder personen mee te 
vervoeren 

Constructiesnelheid 
maximaal 45 km/uur: 
binnen en buiten de 
bebouwde kom maximaal 45 
km per uur 
 
Constructiesnelheid meer dan 
45 km/uur: 

 binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 autoweg maximaal 100 
km/uur 

 autosnelweg maximaal 
130 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
 
Rijbewijs B 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing.    

Voetganger Persoon die te voet gaat Geen maximum snelheid  Trottoir of voetpad 

 Fietspad of fiets/bromfietspad 
als trottoir of voetpad 
ontbreekt 

 Berm of uiterste zijde van de 
rijbaan als ook het fietspad of 
fiets/bromfietspad ontbreekt 

  Geen verzekeringsplicht Ja Voetgangers zijn weggebruikers, 
maar geen bestuurders 

Vrachtauto Motorrijtuig, ingericht voor het 
vervoer van vracht en niet van 
personen. De toegestane 
maximum massa mag meer dan 
3500 kg bedragen 

 Binnen de bebouwde 
kom maximaal 50 
km/uur 

 Buiten de bebouwde 
kom maximaal 80 
km/uur 

 Autoweg: 80 km/uur 

 Autosnelweg: 80 km/uur 

 Rijbaan 

 Autoweg 

 Autosnelweg 

Minimum leeftijd: 18 jaar 
Rijbewijs C. 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing.  Vervoer van gevaarlijke stoffen: 
op grond van het ADR-verdrag 
moeten chauffeurs die 
gevaarlijke stoffen vervoeren in 
het bezit zijn van een ADR 
vakbekwaamheidscertificaat. 
Voor gedetailleerde regels over 
het rijbewijs zie site CBR.   

https://www.cbr.nl/goederenvervoer.pp
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LZV 
(Lange Zware 
Voertuigen)  

LZV’s zijn voertuigen met een 
lengte van maximaal 25,25 meter 
en een gewicht van maximaal 60 
ton. De maten en gewichten van 
LZV’s wijken af van de Europese 
Richtlijn 96/53 (Maten en 
Gewichten vrachtvoertuigen en 
bussen).  
De LZV’s worden samengesteld 
uit reguliere voertuigen met 
wettelijke afmetingen. Door te 
rijden met deze LZV’s kunnen 
CO²- uitstoot en kosten voor de 
logistieke keten worden 
verminderd. 

  Voor het rijden met een LZV op de 
openbare weg moet een ontheffing 
aangevraagd worden.  

De chauffeur moet een speciaal 
rijexamen hebben afgelegd en krijgt 
een certificaat hiervoor. Het voertuig 
moet voor deze toepassing gekeurd 
worden. De keuring van LZV 
voertuigen en het afgeven van de 
ontheffing valt onder de 
verantwoordelijkheid van de RDW 
en is geregeld in de Beleidsregel 
keuring en ontheffingverlening LZV.  
De opleiding LZV chauffeur valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
het CBR.  
 
De chauffeur kan aan het examen 
voor het certificaat deelnemen als 
minimaal vijf jaar ervaring heeft met 
het besturen van een voertuig 
waarvoor de rijbewijscategorie CE is 
vereist. Ook moet de chauffeur een 
verklaring tekenen dat hij in de drie 
jaar voorafgaand aan deelname van 
het examen geen ontzegging van de 
rijbevoegdheid heeft gehad en het 
rijbewijs niet ongeldig is verklaard of 
is ingevorderd wegens een 
overtreding of een misdrijf. 

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorijtuigen 

 Kentekenplichtig 

Niet van toepassing Zie site RDW voor info.  
 
 
 

Wegtreintje Motorvoertuig met één of meer 
aanhangwagens, ingericht voor 
het vervoer van personen 

Maximaal 25 km/uur Openbare weg met een ontheffing 
van de betrokken wegbeheerders 

Gemeenten geven een ontheffing 
als de bestuurder minimaal 21 jaar 
is en rijbewijs B heeft 
 
De te rijden snelheid mag maximaal 
25 km/uur bedragen 

Geen kentekenplicht Nee Artikel 61 RVV 1990: verbod op 
personenvervoer in 
aanhangwagens.  
Ontheffing verlenen op grond van 
artikel 87 RVV 1990 toetsing aan 
de richtlijnen Rijksdienst voor het 
Wegverkeer 

Zitgrasmaaier Voor het maaien van het gazon     Minimum leeftijd: 16 jaar (bij rijden 
op openbare weg). 
 
Geen rijbewijsplicht 

Voor zover er mee op de openbare 
weg wordt gereden of op een terrein 
dat voor anderen toegankelijk is 
(zoals oprit of eigen erf).  

 Verplicht verzekerd volgens 
Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen  

 Verzekeringsplaatje 

Maatschappij afhankelijk: 
vaak AVP bij minder dan 10 
of 16 km/uur 
 
Door de uitspraak van het 
Hof (zaak Vnuk) kan dit 
uitgangspunt veranderen: 
ook op eigen terrein die niet 
toegankelijk voor derden is 

Meer dan 10 of 16 km/uur een 
aparte verzekering afsluiten 

 

https://www.rdw.nl/sites/ontheffingen/Paginas/LZV.aspx

