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datum 27 oktober 2015 
referentie 15-185(def-2) 
betreft T-rijbewijs en TCVT 
 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van 
de verkeersveiligheid voor land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met 
beperkte snelheid (MMBS). Er gebeuren relatief veel ongelukken met tractoren en 
landbouwvoertuigen en met de invoering van het T-rijbewijs hoopt de Tweede 
Kamer de rijvaardigheid, met name in relatie tot de andere weggebruikers, te 
verbeteren.  
Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg, door 
schaalvergroting en een bredere inzet van de machines in bijvoorbeeld bouw- en 
infrasector.  
Wat ook meespeelt is dat dit de laatste gemotoriseerde categorie is die een 
rijbewijsverplichting krijgt (van scooters tot vrachtwagens, ieder voertuig heeft al 
een rijbewijsverplichting) en dat bijna alle andere Europese landen al een  
T-rijbewijs hebben. 
 
Op 1 juli 2015 is de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt 
voor het rijden op de openbare weg met LBT en MMBS. Onder de MMBS kunnen 
ook hijskranen vallen en kan naast de TCVT-eis ook de eis van het T-rijbewijs 
gelden. 
 
Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS 
met aanhangwagen besturen op de openbare weg. 
De categorie T is niet verplicht voor: 

• een ongekentekend voertuig dat maximaal 6 km p/u rijdt (wetsaanpassing 

hiertoe volgt spoedig). 
• een heftruck die niet breder is dan 130 cm (inclusief verwisselbaar 

uitrustingsstuk aan de voorkant). 
• een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm (inclusief verwisselbaar 

uitrustingsstuk aan de voorkant), en 
o niet is voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of 

getrokken verwisselbare machine te trekken, en 
o één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid 

bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep 
verzamelen.  

Het T-rijbewijs zal gelden voor het besturen van LBT’S en MMBS’en.  
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Onder een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) wordt verstaan: 
- Een motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid 

van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of 
een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht 
voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of 
ophalen van goederen, of 

- motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 
niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een 
bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor 
het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken 
op, in, langs en boven wegen, of 

- motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 
niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de 
bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of 
bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of 
meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen 

 
Voorbeelden van een MMBS-en zijn 

• Graafmachines, al dan niet met hijsfunctie 
• Shovels 
• Klein Infra materieel 
• Mobiele kranen  
• Hoogwerkers 
• Verreikers, al dan niet met hijsfunctie 
• enzovoort 

 
TCVT 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de verplichting van een combinatie 
van een TCVT-certificaat en een T-rijbewijs van toepassing is als: 
 

• er wordt gehesen op een bouwplaats met een machine van > 10tm, en 
• de bouwplaats vrij toegankelijk is (werk op/aan de openbare weg), en 
• de TCVT certificaathouder niet beschikt over een rijbewijs B. 

 
Meer specifiek kan hierbij gedacht worden aan het hijsen met een 
grondverzetmachine of verreiker. Zie voor de definitie van bouwplaats en openbare 
weg het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 2. Eisen 

 
Wanneer mag ik een LBT of MMBS besturen na 1 juli 2015? 
U mag een LBT of MMBS besturen als: 

- u de categorie T heeft op het Nederlands rijbewijs; 
- u 18 jaar of ouder bent en uw Nederlands rijbewijs met de categorie B is 

afgegeven voor 1 juli 2015; 
- u een geldig trekkercertificaat heeft (tot 1 juli 2016). 

 
Voor de omwisseling van het trekkercertificaat naar de categorie T op het rijbewijs 
geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat u uw trekkercertificaat 
moet omwisselen vóór 1 juli 2016. Ook moet u de aanvraag voor een rijbewijs voor 
1 juli bij de gemeente indienen. Meer informatie over het omwisselen van uw 
trekkercertificaat vindt u op de website van de RDW.  
 
Voor wie is het T-rijbewijs bedoeld? 
Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg moeten in het bezit te 
zijn van een T-rijbewijs.  
 
Ik rijd niet op de openbare weg met mijn LBT en/of MMBS.  
Geldt het T-rijbewijs dan voor mij? 

Nee. LBT’s en MMBS’en mogen straks alleen de openbare weg op als de bestuurder 
in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Voor het besturen van bijvoorbeeld een 
trekker op een akker is geen rijbewijs nodig. 
 
Wat is een openbare weg? 
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de 
daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en 
bermen of zijkanten. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangers-
gebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en –terreinen, strand en heidevelden.  
Vrij vertaald betekent dit alle wegen (ook op bouwplaatsen en bedrijfsterreinen) 
van waar u vrijelijk kunt lopen of rijden, zonder dat dit expliciet is verboden door 
de eigenaar bijvoorbeeld door hekken en toegangscontrole. 
 
Als een weg tijdelijk in verband met werkzaamheden is afgesloten, is het 
afgesloten deel dan ook openbaar? 
Ja. Het afsluiten van een weg voor het verkeer gebeurt door de plaatsing van 
verkeersborden. 
Verkeersborden beperken niet de juridische status van de weg maar de 
toegankelijkheid. Het besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs waarvoor 
dat wel verplicht is, blijft dus ook daar verboden. 
Dit geldt ook voor bouwplaatsen B&U en Infra die niet zij afgesloten voor 
onbevoegden door hekken en toegangscontrole. 
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Wat is het nut van het T-rijbewijs voor mij? 
Waarom moet ik afrijden op een LBT als ik mijn T-rijbewijs wil gaan gebruiken op 
een MMBS?  
Het T-rijbewijs geeft de mogelijkheid om zowel een MMBS als een LBT te besturen. 
Omdat er heel veel voertuigen vallen onder de categorieën LBT en MMBS, is er 
gekozen voor een examenvoertuig dat recht doet aan het gemiddelde 
landbouwvoertuig qua grootte, hoogte en breedte en de moeilijkheid van het rijden 
met het voertuig. Specifieke kennis voor MMBS’en wordt via het theorie-examen 
getoetst. 
 



bad 5 

 

  TCVT/CCvD/15-185(def-2) 

Hoofdstuk 3. Specifieke eisen 

U krijgt bij de eerst volgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch 
de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen;  

• uw rijbewijs B is door de gemeente afgegeven voor 1 juli 2015; 
• u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder; 
• de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard. 

Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en 
een MMBS.  
 
Haalt u na 1 juli 2015 de categorie C, dan krijgt u ook de categorie T automatisch 
bijgeschreven.  
 
Het is ook mogelijk om de categorie T eerder bijgeschreven te krijgen dan de 
reguliere vernieuwing van uw rijbewijs na 1 juli 2015. U kunt hier bijvoorbeeld 
gebruik van maken als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of 
MMBS in het buitenland. De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs 
zijn voor de aanvrager.  
 
Gaat u uw rijbewijs vernieuwen na 1 juli 2015? Op dat moment wordt er bepaald of 
u de categorie T op het rijbewijs krijgt.  
 
Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B 
Bent u 16 jaar of ouder en in het bezit van een trekkercertificaat? Dan is het vanaf 
1 juli 2015 mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T 
op het rijbewijs. Dit kan tot 1 juli 2016 en gaat via de RDW.  
Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW.  
 
Ik heb geen trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B 
U moet een theorie- en praktijkexamen afleggen voor de categorie T bij het CBR.  
 
Ik heb mijn rijbewijs gehaald met 2todrive (www.2todrive.nl) 
Heeft u uw rijbewijs gehaald met 2todrive? Dan mag u alleen een LBT en MMBS 
besturen als u 18 jaar en ouder bent. Heeft u een trekkercertificaat, dan mag u wel 
een LBT en MMBS besturen, ook als u jonger bent dan 18 jaar (dit geldt tot 1 juli 
2016 !).  
Is uw rijbewijs afgegeven voor 1 juli 2015 en u bent nog geen 18 jaar?  
Op het moment dat u 18 jaar bent, krijgt u automatisch de categorie T 
bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs. 
 
Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik 
doen? 
U kunt uw T-rijbewijs behalen. 
Als u ouder bent dan 18 jaar kunt u uw B-rijbewijs halen. Als u deze behaald hebt 
voor de invoering, krijgt u het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij verlenging 
en tot die tijd is uw B-rijbewijs geldig voor het besturen van een tractor.  
 



bad 6 

 

  TCVT/CCvD/15-185(def-2) 

Voor welke motorvoertuigen is géén T-rijbewijsverplichting? 
Uitgezonderd zullen worden de LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar 
uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die 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. 
Verder zijn ongekentekende voertuigen die maximaal 6 km p/u rijden uitgesloten 
van de T-rijbewijs verplichting. Ook heftrucks die niet breder zijn dan 130 cm 
(inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant) zijn uitgesloten van de  
T-rijbewijsverplichting. 
 
Zijn de regels voor het besturen van een voertuig onder invloed van 
alcohol en drugs ook op het T-rijbewijs van toepassing? 
Ja, die gelden ook voor het T-rijbewijs. Als bijvoorbeeld het T-rijbewijs als eerste 
rijbewijs is afgegeven geldt het eveneens als beginnersrijbewijs. Daarbij geldt dan 
het maximum alcoholpromillage van 0,2 promille. Als uw rijbewijs bijvoorbeeld 
door de politie wordt ingevorderd mag u daardoor, totdat u het hebt terug 
gekregen, geen enkel ander motorvoertuig besturen waarvoor een rijbewijs is 
vereist. Ook kan het CBR educatieve maatregelen opleggen aan bestuurders 
die ‘onder invloed’ hebben bestuurd. Dat geldt ook voor het T-rijbewijs. 
 
Trekkercertificaat en T-rijbewijs. Wat is het verschil? 
Het trekkercertificaat is geen officieel rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. 
Het valt onder de arbeidsomstandigheden wetgeving (Arbo-wetgeving).  
Het trekkercertificaat was verplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar oud die de 
trekker beroepshalve en op de openbare weg gebruiken en geldt tot 1 juli 2016. 
Het T-rijbewijs is een categorie op het Nederlandse rijbewijs. Met dit rijbewijs mag 
de bestuurder van een LBT en een MMBS deelnemen aan het verkeer op de 
openbare weg. 
 
Welke arbo gelden voor het werken met trekkers? 
In de arboregelgeving wordt via doelvoorschriften een wettelijk kader geschapen 
voor veilig en gezond werken. 
Zo moet een werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren, zijn 
werknemers inlichten over de risico’s en onderricht verstrekken over de taken. 
Daarnaast zijn de bepalingen voor het gebruik van arbeidsmiddelen van 
toepassing, waaronder over deskundigheid van werknemers. 
In de zogenoemde Arbocatalogus Agrarische en Groene Sectoren hebben 
werkgevers en werknemers uitgewerkt hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften 
in de Arbowet voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor mensen die 
werken in de agrarische en groene sector.  
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Hoofdstuk 4. T-rijbewijs en TCVT 

Hoewel er bij het T-rijbewijs vooral aan landbouwvoeruigen wordt gedacht, zijn de 
regels ook van toepassing op zelfrijdende voertuigen met beperkte snelheid die 
hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de 
grondverzetmachine met hijsfunctie (GVM) en de verreiker met hijsfunctie (VRK). 
 
Als een GVM of VRK wordt ingezet voor hijswerkzaamheden op of aan de openbare 
weg, dan moet de machinist naast zijn TCVT-certificaat ook in het bezit zijn van 
een rijbewijs B en/of rijbewijs T. Indien de machinist niet over een dergelijk 
rijbewijs beschikt, mag hij met de GVM en/of VRK niet over de openbare weg 
rijden. 
 
 
 
 
Paul Uilenbroek 
TCVT 
 
 
 
Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van de informatie van: 

- Rijksoverheid www.rijbewijs.nl 
- www.bouwendnederland.nl wetswijziging T-Rijbewijs. auteur M. Huigen 

 
 


