
De ‘Rijbewijsmaatregel’ roept veel vragen op en daarom hieronder enige verduidelijking. 
Volgens de Inkomstenregeling militairen (IRM)” artikel 13b: 
 
Artikel 13b. Opleiding burgerrijbewijs 
1 De militair die behoort tot een van de categorieën personeel genoemd in tabel 13b bij deze 
regeling heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van: 
a. het volgen van een theoriecursus rijvaardigheid B; 
b. het volgen van een rijopleiding voor het rijbewijs B tot een maximum van 40 rijlessen; 
c. het afleggen van het theorie-examen rijvaardigheid B inclusief één herexamen en het 
praktijkexamen rijopleiding rijbewijs B inclusief één herexamen,  
waarbij de kosten tot een maximum van € 2.000,– worden vergoed voor zover deze kosten 
zijn gemaakt bij een erkende rijschool. 
2 De militair die behoort tot een van categorieën personeel genoemd in tabel 13b die bij 
aanstelling reeds in het bezit is van een rijbewijs B komt in aanmerking voor een 
tegemoetkoming in de kosten van een voertuigbeheersingscursus dan wel het zich eigen 
maken van theoretische en praktische vaardigheden verband houdende met het besturen 
van andere motorvoertuigen of aanhangwagens waarbij de kosten tot een maximum van  
€ 2.000,– worden vergoed. 
3 Aanspraak op de in het eerste en tweede lid genoemde tegemoetkoming bestaat indien: 
a. de militair de initiële opleiding met goed gevolg heeft afgerond en;  
b. de voor de militair geldende proeftijd* is verstreken. 
 
Deze regeling voor een tegemoetkoming in de kosten van het behalen van een 
burgerrijbewijs is van kracht vanaf opkomst 2017. 
ADB-en die eerder zijn opgekomen komen niet in aanmerking voor deze regeling. 
 
Het afleggen van een examen kan op elk willekeurig moment gedaan worden tijdens de 
initiële opleiding, alleen het declareren ervan kan alleen indien men voldoet aan artikel 13b 
lid 3.  
Als de initiële opleiding is voltooid kunnen de kosten gedeclareerd worden middels het 
defensieformulier Dfe 010 voorzien van onderstaande bewijsvoering: 
 
Vereiste bewijslast: 
bij aanvraag tegemoetkoming rijopleiding rijbewijs B 
- (kopie van) op naam van de aanvrager gestelde gespecificeerde factuur van een erkende 
rijschool; 
- kopie rijbewijs B of bewijs van gezakt examen van het CBR. 
- bewijs van betaling 
bij aanvraag tegemoetkoming aanvullende rijopleiding 
- (kopie van) op naam van de aanvrager gestelde gespecificeerde factuur van een erkende 
rijschool; 
- kopie rijbewijs B of bewijs van gezakt examen van het CBR. 
- bewijs van betaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Proeftijd: 6 maanden 


