
A1 is voor de lichtste motor. Vanaf 18 jaar mag je hiervoor examen doen (vanaf 17 jaar praktijkles). Je 

moet dan zowel een theorie- als praktijkexamen afleggen.  Het praktijkexamen bestaat uit een 

onderdeel Voertuigbeheersing (AVB) en een onderdeel Verkeersdeelneming (AVD). 

A2 is voor de middelzware motor. Vanaf 20 jaar mag je hiervoor praktijkexamen doen. Mits je 

minstens 2 jaar rijbewijs A1 hebt. Heb je geen rijbewijs A1? Dan moet je minstens 20 jaar zijn. Je 

moet dan een theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een 

examen Voertuigbeheersing (AVB) en een examen Verkeersdeelneming (AVD). 

A is voor de zware motor. Vanaf 22 jaar mag je hiervoor praktijkexamen doen. Mits je minstens 2 jaar 

rijbewijs A2 hebt. Heb je geen rijbewijs A2? Dan moet je minstens 21 jaar zijn. Je moet dan een 

theorie- en praktijkexamen doen. Het praktijkexamen bestaat in dat geval uit een examen 

Voertuigbeheersing (AVB) en een examen Verkeersdeelneming (AVD). Als je het rijbewijs voor de 

zware categorie (A) vóór je 24e rechtstreeks behaalt, krijg je code 80 op het rijbewijs vermeld.  Dat 

betekent dat je in de zware categorie (A) uitsluitend op een driewielig motorrijtuig mag rijden met 

onbeperkt vermogen.  Als je het rijbewijs voor de zware categorie hebt, krijg je automatisch het A1- 

en A2-rijbewijs. Met een A-rijbewijs met code 80 mag je rijden op: 

▪ Motor van de categorie A1: Driewielig motorrijtuig van de categorie A1 (<15kW) 

▪ Motor van de categorie A2:  Driewielig motorrijtuig van de categorie A (>15kW) 

 De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt.  Als je 

voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het 

A2-rijbewijs twee jaar bezit. Vervalt code 80 voor je 24e, dan moet je wel bij de gemeente een nieuw 

rijbewijspasje aanvragen zonder de code 80. Wanneer je minimaal 2 jaar in het bezit bent van het 

rijbewijs A2, mag je overstappen naar de zware motor (A).  Ook daarvoor hoef je alleen maar een 

praktijkexamen verkeersdeelneming (AVD) te doen. Als je via het getrapte systeem je rijbewijs voor 

de zware categorie (A) behaalt, dan krijg je geen code 80 op je rijbewijs. 


