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VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER TRIJBE

Invoeringsdatum blijft 1 juli 2015

De datum van invoering van T-rijbewijs blijft 1 juli 2015. Nu de Eerste Kamer ook akkoord is met het wetsvoorstel T-rijbewijs is
deze datum haalbaar. Wat de invoering betekent en wat u eventueel nog moet doen, leest u in onderstaande vragen en antwoorden.

1. Voor welke voertuigen wordt het
T-rijbewijs verplicht?
Bestuurders van landbouwtrekkers en motorrijtuigen met
beperkte snelheid op de openbare weg moeten vanaf 1 juli
2015 beschikken over een T-rijbewijs. Niet alleen trekkerbestuurders, maar ook bestuurders van grondverzetmachines
(zoals mobiele graafmachines en wielladers) en zelfrijdende
werktuigen (zoals hakselaars en maaidorsers) moeten straks
een T-rijbewijs hebben.

2. Wat is de minimumleeftijd voor het behalen
van het T-rijbewijs?
De minimumleeftijd van bestuurders van landbouwtrekkers
en motorrijtuigen met beperkte snelheid blijft zestien jaar en
dat is dan ook de leeftijd waarop het T-rijbewijs kan worden
behaald.
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3. Wat is het verschil tussen het trekkercertificaat
en het T-rijbewijs?
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Het T-rijbewijs is een officiële rijbewijscategorie, net zoals

de Wegenverkeerswet. Het trekkercertificaat is gebaseerd op
de Arbeidsomstandighedenwet en is geen officieel rijbewijs,
maar een deskundigheidscertificaat om met de trekker te mogen werken. Het trekkercertificaat is alleen verplicht voor zestien- en zeventienjarigen die werken met de landbouwtrekker
op de openbare weg.

4. Zijn er voertuigen waarvoor de bestuurder
geen T-rijbewijs nodig is?
Het T-rijbewijs is niet verplicht voor bestuurders van landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid die,
inclusief een verwisselbaar uitrustingsstuk, tijdens het rijden
op de openbare weg niet breder zijn dan 130 centimeter en
worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen,
sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien
van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken
verwisselbare machine te trekken.
Ook bestuurder van heftrucks die smaller zijn dan 130 centimeter en worden gebruikt voor het laden en lossen in de di-
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T-rijbewijs te hebben. Voorwaarde is hier dat er door de heftruck geen aanhangwagen wordt getrokken.

5. Moet ik als ervaren trekkerbestuurder straks
ook een T-rijbewijs gaan halen?
Er komt een overgangsregeling voor bestaande bestuurders
van landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Wanneer u beschikt over een B-rijbewijs (personenauto)
volstaat dat en hoeft u geen opleiding en examen te doen
voor het T-rijbewijs. Bij verlenging van het B-rijbewijs tussen
1 juli 2015 en 1 juli 2025 wordt categorie T automatisch bijgeschreven. Zolang het T-rijbewijs niet is bijgeschreven, geeft
het B-rijbewijs het recht om landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid te besturen.
Bestuurders die alleen een trekkercertificaat hebben, mogen
na de invoeringsdatum ook blijven rijden. Wel moet binnen
één jaar (dus vóór 1 juli 2016) het trekkercertificaat worden
omgewisseld voor het T-rijbewijs. Wordt het trekkercertificaat
niet tijdig omgewisseld, dan moet alsnog apart examen voor
het T-rijbewijs worden gedaan.

6. Ik heb geen B-rijbewijs of trekkercertificaat,
wat moet ik doen?
Bestuurders die geen B-rijbewijs of trekkercertificaat hebben,
moeten vanaf 1 juli 2015 een T-rijbewijs hebben. Dit kan door
vóór de invoeringsdatum een B-rijbewijs (maar daarvoor is de
tijd al vrij kort) of een trekkercertificaat te halen. Bestuurders
die bijvoorbeeld moeite hebben met leren, kunnen beter nu
nog een trekkercertificaat gaan halen bij een AOC. De huidige
eisen aan het trekkercertificaat zijn lager dan straks voor het
T-rijbewijs.

door een arts of specialist nodig zijn. De eigen verklaring moet
ook worden overlegd bij omwisseling van het trekkercertificaat voor het T-rijbewijs.

9. Ik heb mijn B-rijbewijs op mijn zeventiende via
2-to-drive gehaald. Moet ik dan straks nog een
T-rijbewijs halen?
Nee, dat hoeft niet. Iedereen die via 2-to-drive een B-rijbewijs
vóór de invoeringsdatum van het T-rijbewijs geeft gehaald,
mag vanaf achttien jaar een landbouwtrekker of motorvoertuig met beperkte snelheid besturen. Het is de aangewezen
begeleiders voor de auto niet toegestaan om de jeugdige
bestuurder voor hun achttiende op de landbouwtrekker te
begeleiden. Voor alle duidelijkheid: B-rijbewijzen behaald na
1 juli 2015 geven geen recht om een landbouwtrekker of zelfrijdend werktuig te besturen.

10. Ik haal mijn C-rijbewijs na 1 juli 2015; moet ik
dan straks nog een T-rijbewijs halen
Nee, dat hoeft niet. Het C-rijbewijs (vrachtwagenrijbewijs)
geeft altijd recht om een landbouwtrekker of motorvoertuig
met beperkte snelheid te besturen. Bij een C-rijbewijs behaald
na de invoeringsdatum van het T-rijbewijs wordt bij afgifte
van het C-rijbewijs de categorie T er direct bijgeschreven.

11. Hoe haal ik mijn T-rijbewijs?
Het examen voor het T-rijbewijs bestaat uit een theorie- en
een praktijkexamen. Vanaf de leeftijd van vijftien jaar en zes
maanden jaar kan het theorie-examen worden gehaald. Voor
het praktijkexamen is de minimumleeftijd zestien jaar.

12. Moet ik theorie- en praktijklessen volgen?
7. Tot wanneer kan ik nog een
trekkercertificaat halen?
Met de invoering van het T-rijbewijs komt het trekkercertificaat te vervallen. Dat betekent dat het trekkercertificaat tot de
invoeringsdatum van 1 juli 2015 nog is te halen bij de AOC’s.
Na de invoeringsdatum kan alleen nog het T-rijbewijs worden
behaald. Het trekkercertificaat blijft nog wel geldig tot één
jaar na invoering en kan dan worden omgewisseld voor het
T-rijbewijs.

8. Worden er nog speciale eisen gesteld aan
bestuurders met een T-rijbewijs?
Een ander verschil met het trekkercertificaat is dat de bestuurder met een T-rijbewijs aantoonbaar ‘rijgeschikt’ moet zijn. Dat
betekent dat de bestuurder zowel geestelijk als lichamelijk in
staat moet zijn om een motorvoertuig te besturen. Hiervoor
moet een zogenaamde eigen verklaring worden overlegd
met vragen over de gezondheid. Als het CBR besluit dat de
bestuurder niet rijgeschikt is, kan een aanvullend onderzoek

Beide zijn niet verplicht om te volgen, maar met een goede
voorbereiding van zowel de theorie als de praktijk wordt de
kans om te slagen voor het T-rijbewijs een stuk groter. Een
opleiding volgen kan straks via rijscholen of scholen voor het
agrarisch onderwijs.

13. Kan ik met mijn eigen landbouwtrekker
praktijkexamen doen?
Nee, dat zal niet zonder meer kunnen. Het CBR CCV stelt namelijk speciale eisen aan het examenvoertuig. Het examen wordt
afgenomen met een landbouwtrekker met aanhangwagen.
De trekker moet ten minste 5,5 ton wegen, een snelheid van
40 km/u halen en zijn voorzien van een bijrijdersstoel, dubbele bediening en blauwwitte L-borden. De aanhangwagen
moet zijn beladen met ten minste zes ton lading, in beladen
toestand minimaal elf ton wegen, een tandemas hebben, minimaal zes meter lang zijn, geschikt zijn voor een snelheid van
40 km/u en zijn voorzien van zijdelingse afscherming, contourmarkering en een stootbalk aan achterzijde.
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14. Mag ik zelf praktijkles gaan
geven voor het T-rijbewijs?
Instructeurs die rijles voor het T-rijbewijs willen geven, moeten
beschikken over een zogenaamd WRM-T-instructeurscertificaat. De opleiding en het examen hiervan worden uitgevoerd
door IBKI in Nieuwegein. Het WRM-T-instructeurscertificaat
kan pas na 1 juli 2015 worden behaald. Er is een overgangsregeling voor docenten van AOC’s en rijinstructeurs E achter
C van het SBV in Friesland, die nu al instructie voor het trekkercertificaat geven. Zij moeten binnen twee jaar na invoering
het WRM-T-instructeurscertificaat halen.

15. Mag je nog een trekker of werktuig
besturen als het T-rijbewijs door de
politie is ingevorderd?
Nee, want de trekkerbestuurder of graafmachinemachinist
moet straks beschikken over een geldig rijbewijs. Bij invordering van het rijbewijs, bijvoorbeeld vanwege alcohol of drugs,
mag de bestuurder per direct niet meer rijden met de voertuigcategorieën waarvoor een rijbewijs verplicht is. Momenteel mag je bij invordering van het rijbewijs nog wel met landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid
blijven rijden zolang de rechter nog geen ontzegging van de
rijbevoegdheid heeft opgelegd.

16. Is het Nederlandse T-rijbewijs ook
geldig in Duitsland en België?
Het T-rijbewijs is een zogenaamd nationaal rijbewijs en is vooralsnog alleen geldig in Nederland. Wel heeft het ministerie van
Infrastructuur en Milieu aangegeven dat het met Duitsland en
België gaat overleggen om het Nederlandse T-rijbewijs daar
erkend te krijgen.
Wanneer u regelmatig in over de grens komt, is het toch han-

dig om het T-rijbewijs er wel zo snel mogelijk op te hebben.
Hoewel (nog) niet erkend door onze buurlanden kan categorie
T bij handhaving problemen voorkomen. Wel is het zo dat in
Duitsland en België het T-rijbewijs alleen geldt voor agrarische
werkzaamheden. Voor niet-agrarisch werk, zoals grondtransport in de bouw, moet de Nederlandse trekkerbestuurder in
deze landen een CE-rijbewijs hebben. Lees voor meer informatie de stappenplannen ‘Werken in Duitsland’ en ‘Werken in
België’.

17. Hoe kan ik het snelst categorie T laten
bijschrijven op mijn huidige rijbewijs?
Vanaf 1 juli 2015 wordt bij verlenging van het B-rijbewijs het Trijbewijs automatisch bijgeschreven. U kunt door uw rijbewijs
eerder dan de reguliere afloopdatum te verlengen het T-rijbewijs laten bijschrijven. Het is niet mogelijk om het T-rijbewijs
eerder dan 1 juli 2015 bij te laten schrijven, omdat de wetgeving per die datum van kracht wordt..

18. Ik heb vroeger een trekkercertificaat gehaald,
maar kan dat niet meer vinden om het om te
wisselen voor een T-rijbewijs. Hoe kom ik toch
aan het T-rijbewijs?
Wanneer u geen B-rijbewijs heeft, zult u toch het trekkercertificaat moeten overleggen. Vanaf 1995 staan de afgegeven
trekkercertificaten centraal geregistreerd bij Aequor in Ede.
Het is mogelijk om via de agrarische opleiding waar het trekkercertificaat is behaald een nieuw exemplaar te verkrijgen.
Trekkercertificaten behaald voor 1995 staan niet centraal geregistreerd. In het gunstigste geval is de docent die toentertijd
het examen afnam te achterhalen voor een duplicaatexemplaar. Lukt dit alles niet, dan zit er niets anders op dan het trekkercertificaat alsnog te halen vóór 1 juli 2015 en om te wisselen
voor het T-rijbewijs.

19. Ik heb een buitenlandse werknemer. Mag hij
straks op een landbouwtrekker of motorvoertuig met beperkte snelheid blijven rijden?
Wanneer hij beschikt over een buitenlands B-rijbewijs dat voor
de invoeringsdatum is behaald, mag hij tot 1 juli 2025 met een
landbouwtrekker of zelfrijdend werktuig blijven rijden. Omwisselen kan alleen als hij woonachtig is in Nederland, voldoet
aan de verblijfseisen en het rijbewijs is afgegeven door een
lidstaat van de Europese Unie, door een staat die lid is van de
Europese Economische Ruimte of door Zwitserland.
Beschikt de buitenlandse werknemer over een C-rijbewijs, dan
mag hij te allen tijde een landbouwtrekker of motorvoertuig
met beperkte snelheid besturen, ook na 1 juli 2025.
Meer informatie over het T-rijbewijs en rijinstructeurs vindt u
op de websites www.cbr.nl en www.ibki.nl.
Vanaf 1 juli 2015 wordt bij verlenging van het B-rijbewijs het T-rijbewijs automatisch
bijgeschreven.
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