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Rijbewijs, kenteken en keuring
Er staat veel te gebeuren op het gebied van landbouwvoertuigen en wetgeving. Er
komt een T-rijbewijs voor chauffeurs van landbouwtrekkers en motorvoertuigen met
beperkte snelheid en naar alle waarschijnlijkheid hebben de voertuigen straks een
kenteken. Voor voertuigen die harder kunnen dan 40 km/h komt er een keuring.

Landbouwtrekker
(LBT) of
motorvoertuig met
beperkte snelheid
NEE (MMBS) rijdt op de
openbare weg.

NEE

Voertuigen
waarvoor een
T-rijbewijs nodig
is, moeten
gekentekend
worden.

JA

JA
NEE

sneller rijden
dan 25 km/h?

Wegbeheerder geeft
toestemming om op
betreffende weg
40 km/h te rijden.

25

De minister geeft aan na
het kentekenen weer in te
gaan op het verzoek van
verhoging van de
maximale rijsnelheid naar
40 km/h. Nu is 25 km/h de
maximum snelheid
(40 km/h wordt gedoogd).

De minister wil
beginnen met
kentekenen van
nieuwe voertuigen en
voertuigen die sneller
rijden dan 25 km/h.

De bestuurder moet
een T-rijbewijs hebben.
Is het voertuig smaller dan 130 cm en
bestemd voor vegen, maaien enz.,
dan is geen T-rijbewijs nodig.
Mensen vanaf 16 jaar kunnen het
T-rijbewijs halen. Het eerste Praktijk
Opleidings Centrum en de eerste
lestrekker in Nederland zijn inmiddels
een feit. De rijlessen en het examen
worden voorlopig verzorgd door
instructeurs van het CBR.

1 januari

2016
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Ook voertuigen die niet sneller
kunnen rijden dan 25 km/h
zullen worden opgenomen in
het kentekenregister.

1-1-2016

Wie voor 1-1-2015
het certificaat heeft
gehaald, kan het tot
1-1-2016 inwisselen
voor het T-rijbewijs.

1 mei

2018

Is het voertuig niet geconstrueerd
om sneller dan 25 km/h te rijden, dan
mag u ook na verhoging van de
maximale rijsnelheid niet sneller.
Wegbeheerders geven volgens de
minister aan dat het vanwege
verkeersveiligheid niet altijd wenselijk
is dat een LBT en/of een MMBS
40 km/h rijdt waar de maximum
snelheid voor regulier verkeer
80 km/h is.

1-5-2018

Op Europees niveau
geldt de T5-keuring
vanaf 1-5-2018 voor
een LBT en een MMBS
die sneller dan 40 km/h
kan rijden.

1 januari

2025

NEE

Voertuig
kan
volgens
technische
gegevens
in
kentekenregister
sneller
rijden dan
40 km/h?

JA

JA

JA

JA

2015

in kentekenregister
40 km/h rijden.

NEE Kan het voertuig

1,3

Invoering van het
T-rijbewijs en
afschaffing van het
rijvaardigheidscertificaat.

Voertuig kan volgens

NEE technische gegevens

JA

Het voertuig is
breder dan 130 cm
NEE en niet bestemd
voor utiliteitswerk.

1-1-2015

T5

Nog geen wetsvoorstel ingediend

Wetsvoorstel aangenomen

1 januari

40

KEN-TE-KEN

T-rijbewijs

Technische
keuring voor
landbouwtrekkers
die constructief
sneller kunnen
dan 40 km/h
(=T5) óf de
rijsnelheid
begrenzen tot
40 km/h (=T1).
Op Europees niveau geldt
de T5-keuring vanaf 1 mei
2018 voor een LBT en een
MMBS die sneller kan
rijden dan 40 km/h.
Van een categorie die
daadwerkelijk sneller mag
dan 40 km/h, is geen
sprake.

1-1-2025

De overgangstermijn is voorbij.
Iedereen die vóór 1-1-2015 het
B-rijbewijs haalde, krijgt het T-rijbewijs
automatisch bijgeschreven. Wie na
1-1-2015 het B-rijbewijs haalt, moet
een T- of C-rijbewijs halen om een LBT
of een MMBS te mogen besturen.
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