
Aanhangwagens
en caravans trekken

Rijbewijs B of BE?

Centraal Bureau
Rijvaardigheids-
bewijzen



2

Bestuurders van een combinatie van een

personenauto of bestelauto met aanhang-

wagen beschikken niet altijd over het

juiste rijbewijs.

Wie bijvoorbeeld met een hele zware

caravan, een paardentrailer of een

boottrailer wil gaan rijden, moet het

rijbewijs BE hebben. In deze folder staan

alle bevoegdheden beschreven.

Naast de bevoegd-

heden van de rijbewij-

zen B en BE zijn in

deze folder een aantal

voorbeelden opgeno-

men van combinaties

van personenauto’s en

bestelauto’s met

aanhangwagens van verschillende ge-

wichten. Aan de hand van deze voorbeelden

en een ‘rekenschema’ is eenvoudig te

controleren welk rijbewijs u nodig hebt

voor de verschillende combinaties.
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Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van

een personenauto of bestelauto met aanhangwagen.

De aanhangwagen mag inclusief laadvermogen niet

meer wegen dan 750 kilo.

In bepaalde gevallen is met alleen rijbewijs B een

zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750 kilo. 

Dat kan alleen op twee voorwaarden:

1 De aanhangwagen mag, inclusief 
laadvermogen, niet meer wegen dan
de ledige massa van het motorvoertuig
dat de aanhangwagen trekt;

2 én de toegestane maximum massa van
de totale combinatie mag niet meer
bedragen dan 3500 kilo.

Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van

de aanhangwagen. Let echter wel op de technische

mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig (maxi-

male trekhaaklast). Deze maximale trekhaaklast staat

vermeld op het kentekenbewijs.

Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van

belang. Deze mag meer dan 3500 kilo wegen.

Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de 

toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kilo

mag wegen.

Ledige massa: het gewicht van de auto of aan-

hangwagen zonder lading.

Toegestane maximum massa: het gewicht van de

auto of aanhangwagen zonder 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 instructieboekje

dat bij het voertuig hoort.

Rijbewijs B

Rijbewijs BE
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U mag deze

combinatie

besturen met

een rijbewijs B

U hebt een

rijbewijs BE

nodig om deze

combinatie

te besturen

Is de toegestane maximum

massa van het trekkende voer-

tuig plus de aanhangwagen

meer dan 3500 kg?

ja

nee

nee

nee

Is de toegestane maximum

massa van de aanhangwagen

meer dan de ledige massa van

het trekkende voertuig?

B of BE?

ja

Is de toegestane maximum

massa van de aanhangwagen

meer dan 750 kg?

ja
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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

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

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2800 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 3500 kg
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Ledige massa trekkend motorvoertuig: 2800 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740 kg

Vereist: Rijbewijs B
Reden:  Toegestane maxi-

mum massa van de aanhang-

wagen is minder dan 750 kg

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1600 kg

Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2000 kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden:  Toegestane maxi-

mum massa van de aanhang-

wagen is meer dan de ledige 

massa van het trekkende 

motorvoertuig. En de toe-

gestane maximum massa 

van de totale combinatie 

bedraagt meer dan 3500 kg
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Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1450 kg, laadvermogen

motorvoertuig: 600 kg, toegestane maximum massa aanhangwagen: 1430 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 3500 kg

Ledige massa trekkend motorvoertuig: 1650 kg, laadvermogen

motorvoertuig: 750 kg, toegestane maximum massa aanhangwagen: 1425 kg

Vereist: Rijbewijs BE
Reden:  Hoewel de toegestane

maximum massa van de aan-

hangwagen minder is dan de

ledige massa van het motor-

voertuig, bedraagt de toege-

stane maximum massa van

de totale combinatie meer

dan 3500 kg
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Voor meer informatie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CBR Hoofdkantoor
P.C. Boutenslaan 1
Postbus 5301
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 372 05 00

CBR-reserveringsnummer
0900 227 0 227 (CBR 0 CBR)

Internet
www.cbr.nl
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