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Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie  

te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) 

van de rijbewijzen B en BE op een rij. Aan de hand van voorbeelden en  

een rekenschema kunt u vervolgens zelf uitrekenen welk rijbewijs u  

nodig hebt voor uw combinatie.

Rijbewijs B en BE?

Aanhangwagens 
en caravans trekken
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Let op 

Op Europees niveau wordt er gesproken over nieuwe richtlijnen voor het rijbewijs 

BE. Het kan echter nog tot 2012 duren voordat de Nederlandse regels voor deze 

categorie op het rijbewijs veranderen.

Rijbewijs B

Met een rijbewijs B mag u een personenauto of bestelauto met aanhangwagen 

besturen. De aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan 

750 kilo.

In bepaalde gevallen mag u, met alleen rijbewijs B, een aanhangwagen trekken die 

zwaarder is dan 750 kilo. U moet dan voldoen aan twee voorwaarden:

1.  De lege auto moet zwaarder zijn dan de aanhanger maximaal mag wegen. 

2.  De totale combinatie (dus auto en aanhanger samen) mag niet zwaarder zijn 

dan 3.500 kilo. Er wordt daarbij gekeken naar wat de aanhanger maximaal aan 

gewicht kan vervoeren. Dat, plus het gewicht van de maximaal beladen auto, 

mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kilo. 

Rijbewijs BE

Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen. Let wel 

op de volgende aspecten: 

Wat zijn de mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig?
Let goed op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig. Stel 

uzelf de volgende vragen: 

1. Hoeveel kilo mag de auto maximaal trekken? 

2. Hoeveel kilo mag maximaal met de trekhaak (horizontaal) worden  

voortbewogen? 

3. Hoeveel kilo mag maximaal op de trekhaak rusten (kogeldruk, dus verticaal)? 

Dit staat meestal vermeld op het kentekenbewijs. Ook het typeplaatje van de  

trekhaak en het instructieboekje bieden wel eens uitkomst.

Wat is de maximum massa van het trekkende voertuig? 
Evenals het gewicht van de aanhangwagen, is ook het gewicht van de totale com

binatie met een rijbewijs BE niet van belang. Deze mag meer dan 3.500 kilo zijn. 

Zorg er wel voor dat het trekkende voertuig een maximum massa heeft die lager is 

dan 3.500 kilo. Is die hoger, dan hebt u een groot rijbewijs (categorie C) nodig.

CBR - Aanhangwagens en caravans trekken - oktober 2009 -2

•	rijbewijs B

•	rijbewijs BE

•	B of BE

•	wijdverbreide misverstanden

•	voorbeelden

•	colofon

•	meer informatie

Let op 

Op Europees niveau wordt er gesproken over nieuwe richtlijnen voor het rijbewijs 

BE. Het kan echter nog tot 2012 duren voordat de Nederlandse regels voor deze 

categorie op het rijbewijs veranderen.

Rijbewijs B

Met een rijbewijs B mag u een personenauto of bestelauto met aanhangwagen 

besturen. De aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan 

750 kilo.

In bepaalde gevallen mag u, met alleen rijbewijs B, een aanhangwagen trekken die 

zwaarder is dan 750 kilo. U moet dan voldoen aan twee voorwaarden:

1.  De lege auto moet zwaarder zijn dan de aanhanger maximaal mag wegen. 

2.  De totale combinatie (dus auto en aanhanger samen) mag niet zwaarder zijn 

dan 3.500 kilo. Er wordt daarbij gekeken naar wat de aanhanger maximaal aan 

gewicht kan vervoeren. Dat, plus het gewicht van de maximaal beladen auto, 

mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kilo. 

Rijbewijs BE

Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen. Let wel 

op de volgende aspecten: 

Wat zijn de mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig?
Let goed op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig. Stel 

uzelf de volgende vragen: 

1. Hoeveel kilo mag de auto maximaal trekken? 

2. Hoeveel kilo mag maximaal met de trekhaak (horizontaal) worden  

voortbewogen? 

3. Hoeveel kilo mag maximaal op de trekhaak rusten (kogeldruk, dus verticaal)? 

Dit staat meestal vermeld op het kentekenbewijs. Ook het typeplaatje van de  

trekhaak en het instructieboekje bieden wel eens uitkomst.

Wat is de maximum massa van het trekkende voertuig? 
Evenals het gewicht van de aanhangwagen, is ook het gewicht van de totale com

binatie met een rijbewijs BE niet van belang. Deze mag meer dan 3.500 kilo zijn. 

Zorg er wel voor dat het trekkende voertuig een maximum massa heeft die lager is 

dan 3.500 kilo. Is die hoger, dan hebt u een groot rijbewijs (categorie C) nodig.



CBR - Aanhangwagens en caravans trekken - oktober 2009 -3

B of BE?

Is de toegestane 

maximum massa 

van de aanhang

wagen meer dan de 

ledige massa van het 

trekkende voertuig?

Is de toegestane maximum massa van het trekkende voertuig plus de  

aanhangwagen meer dan 3500 kg?

U hebt een 

rijbewijs BE 

nodig om 

deze combina

tie te besturen

U mag deze

combinatie 

besturen met 

een rijbewijs 

B

NEE JA

JA

JANEE NEE

Gebruikte termen

• Laadvermogen: het gewicht aan lading dat de aanhanger maximaal mag 

hebben. 

• Massa ledig voertuig: het gewicht van de auto of aanhangwagen zonder 

lading.

• Toegestane het gewicht van de auto of aanhangwagen zonder

   maximum massa: lading, plus het maximaal aantal kilo’s dat het voertuig 

aan lading mag vervoeren. De diverse gewichten staan 

vermeld op het kentekenbewijs en vaak in het instruc

tieboekje dat bij het voertuig hoort.

Wijdverbreide misverstanden 

Veel bestuurders denken dat de bouw, of technische mogelijkheden van  

het voertuig dat getrokken wordt, van invloed is op hun rijbevoegdheid.  

Dat is niet het geval. De volgende zaken zijn niet relevant als het gaat om  

het rijbewijs B of BE:

· Het aantal assen van de aanhangwagen.

· Of de aanhangwagen geremd of ongeremd is. 

·  De aanhangwagen heeft een schamelas (ook wel gestuurde vooras 

genoemd).

Startvraag
Is de toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer dan 750 kg?
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1 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 700 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 730 kg

Vereist: Rijbewijs B

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 

750 kg.

2 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 750 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 950 kg

Vereist: Rijbewijs BE

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan  

750 kg en is meer dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig.

3 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2.800 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 850 kg

Vereist: Rijbewijs BE

Reden: De toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 

750 kg en die van de totale combinatie bedraagt meer dan 3.500 kg.

Ter illustratie
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4 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2.800 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740 kg

Vereist: Rijbewijs B

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 

750 kg.

5

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1.600 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2.000 kg

Vereist: Rijbewijs BE

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan de 

ledige massa van het trekkende motorvoertuig. En de toegestane maximum 

massa van de totale combinatie bedraagt meer dan 3.500 kg.

6 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1.450 kg, laadvermogen 

motorvoertuig: 600 kg, toegestane maximum massa aanhangwagen: 1.430 kg

Vereist: Rijbewijs B

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan  

de ledige massa van het motorvoertuig en de totale maximum massa van  

de combinatie is minder dan 3.500 kg.

CBR - Aanhangwagens en caravans trekken - oktober 2009 -5

•	rijbewijs B

•	rijbewijs BE

•	B of BE

•	wijdverbreide misverstanden

•	voorbeelden

•	colofon

•	meer informatie

4 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2.800 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740 kg

Vereist: Rijbewijs B

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 

750 kg.

5

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1.600 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2.000 kg

Vereist: Rijbewijs BE

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan de 

ledige massa van het trekkende motorvoertuig. En de toegestane maximum 

massa van de totale combinatie bedraagt meer dan 3.500 kg.

6 

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1.450 kg, laadvermogen 

motorvoertuig: 600 kg, toegestane maximum massa aanhangwagen: 1.430 kg

Vereist: Rijbewijs B

Reden: Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan  

de ledige massa van het motorvoertuig en de totale maximum massa van  

de combinatie is minder dan 3.500 kg.



CBR - Aanhangwagens en caravans trekken - oktober 2009 -6

V
IW

E
B

9
0

4
1

0
0

9

Voor meer informatie:

Inwoners van de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Zuid
Hoevenweg 20
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven
Telefoon (040) 250 28 02

Inwoners van de provincies Noord-Holland en Utrecht 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Noord
Naritaweg 150
Postbus 58001
1040 HA Amsterdam
Telefoon (020) 584 02 40

Inwoners van de provincie Zuid-Holland 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Zuid 
Lange Kleiweg 30
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 413 01 00

Divisie BNOR
Lange Kleiweg 30
Postbus 3206
2280 GE Rijswijk (ZH) 
Telefoon (070) 413 03 00

Internet 
www.cbr.nl

7

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1.650 kg, laadvermogen motorvoertuig: 

750 kg, toegestane maximum massa aanhangwagen: 1.425 kg

Vereist: Rijbewijs BE

Reden: Hoewel de toegestane maximum massa van de aanhangwagen  

minder is dan de ledige massa van het motorvoertuig, bedraagt de  

toegestane maximum massa van de totale combinatie meer dan 3.500 kg.

Colofon

Deze digitale brochure is een uitgave van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheids

bewijzen). Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

CBR Hoofdkantoor 
Sir Winston Churchilllaan 297
Postbus 5301
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 372 05 00

Inwoners van de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe kunnen zich wenden tot:

CBR regio Noord
Overcingellaan 13
Postbus 40
9400 AA Assen
Telefoon (0592) 32 48 88

Inwoners van de provincies Overijssel, Gelderland en 
Flevoland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Oost
Hazenkamp 10
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Telefoon (026) 323 87 00
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