Inleiding
Naast de bevoegdheden van de rijbewijzen B en BE zijn hieronder enkele voorbeelden opgenomen van
combinaties van motorvoertuigen en aanhangwagens met verschillende gewichten. Aan de hand van
deze voorbeelden is eenvoudig te controleren welk rijbewijs vereist is voor de verschillende
combinaties.

Rijbewijs B
Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die,
inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg.
In bepaalde gevallen is met alleen het rijbewijs B een zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750
kg. Dat kan alleen op twee voorwaarden:
•

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

•

de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

Rijbewijs BE
Met rijbewijs BE bent U niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die U mag trekken. Let wel
op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig (maximale 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 kg bedragen.
Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kg
mag bedragen.
In de rijbewijzen, die tot en met 31 mei 1996 zijn afgegeven, staan nog de begrippen ledig gewicht en
ledig gewicht + laadvermogen. Sinds 1 juni 1996 heten deze begrippen ledige massa en toegestane
maximum massa.

VOORBEELD 1
Ledige massa trekkend voertuig: 700 kg.
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 730 kg.

Vereist: Rijbewijs B
Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder
dan 750 kg.

VOORBEELD 2
Ledige massa trekkend voertuig: 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 tevens meer dan de ledige massa van het trekkende
motorvoertuig.

VOORBEELD 3
Ledige massa trekkend voertuig: 2800 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 850 kg.

Vereist: Rijbewijs BE
Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer
dan 750 kg en die van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500
kg.

VOORBEELD 4
Ledige massa trekkend voertuig: 2800 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740 kg.

Vereist: Rijbewijs B
Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder
dan 750 kg.

VOORBEELD 5
Ledige massa trekkend voertuig: 1600 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2000 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 3500 kg.

VOORBEELD 6
Ledige massa trekkend voertuig: 1450 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 trekkende motorvoertuig en de toegestane
maximum massa van de totale combinatie bedraagt minder dan 3500 dan
kg.
Maar: houdt er wel rekening mee, dat de totale massa van de combinatie
niet meer mag zijn dan 3500 kg. De totale massa is het lediggewicht van
het trekkende voertuig + de toegestane maximum massa van de
aanhangwagen + het laadvermogen van het trekkende voertuig.

Technische eisen
Aanhangwagens of caravans, waarvan het ledig gewicht plus laadvermogen boven de 750 kilogram
ligt, moeten beremd zijn. Bovendien moeten aanhangwagens of caravans waarvan het ledig gewicht
plus laadvermogen boven de 1500 kilogram ligt, een losbreekreminrichting hebben.
Indien het ledig gewicht plus laadvermogen van een aanhangwagen of caravan beneden de 750
kilogram ligt moet in sommige gevallen ook een beremming aanwezig zijn en wel: indien het
totaalgewicht van de aanhangwagen zwaarder is dan het gewicht van de halve auto vermeerderd met
50 kilogram.
Voorbeeld: De aanhangwagen of caravan weegt in totaal 700 kilogram. De auto weegt 1100 kilogram.
Het gewicht van de halve auto is dus 1100 : 2 = 550 kilogram + 50 kilogram = 600 kilogram. De
aanhangwagen (700 kilogram) is dus zwaarder en moet daarom beremd zijn.

Eigen kenteken voor aanhangwagens
Met ingang van 1 september 2003 zijn alle aanhangwagens, caravans en opleggers met een maximaal
toegestane massa van meer dan 750 kg verplicht een eigen kentekenbewijs en eigen kentekenplaat te
hebben. De eigenaren van bestaande aanhangwagens dienen zelf een kentekenbewijs aan te vragen
op het postkantoor. Nieuwe aanhangwagens krijgen al bij aankoop een eigen kentekenbewijs.
De eigen kentekening en registratie is een gevolg van internationale afspraken in het zogenoemde
Verdrag van Wenen (1968). Daarin is afgesproken dat alle voertuigen een zelfstandig kenteken
krijgen. Met de kentekenregistratie worden naast de technische gegevens van de aanhangwagen ook
de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Nederland is één van de laatste landen
waar het eigen kenteken voor aanhangwagens wordt ingevoerd. Verkeersveiligheid, het opsporen van
gestolen aanhangwagens, het voorkomen van fraude en een beter zicht op aansprakelijkheid hebben
bij de overwegingen een rol gespeeld.

Eigen kentekenplaat
Een eigen kentekenbewijs betekent ook een eigen kentekenplaat met eigen kentekennummer. Met
ingang van 1 september 2003 moeten alle aanhangwagens, caravans en opleggers met een maximaal
toegestane massa van meer dan 750 kg een kentekenplaat met eigen kentekennummer voeren. Tot
die datum mogen aanhangwagens nog een gele of witte plaat met het kenteken van het trekkende
voertuig voeren.
De nieuwe kentekenplaat voor aanhangwagens ziet er hetzelfde uit als die van auto’s: zwarte letters
op een gele achtergrond en aan de linkerkant een blauwe zijbalk met de letters NL onder het Europese
embleem.
Voor aanhangwagens met een maximaal toegestane massa van minder dan 751 kg geldt de
kentekenplicht niet. Wel zijn zij verplicht vanaf 1 september 2003 een witte kentekenplaat te voeren.
Mocht u niet in bezit zijn van een witte kentekenplaat kan Goedkoopverhuur deze voor u bestellen en
klaarleggen als u de gehuurde aanhanger komt ophalen, geeft u dit 2 a 3 werkdagen van te voren aan
bij onze medewerkers. Of kijkt u op onze website om deze per email te bestellen.

