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Welk rijbewijs voor welk mobiel arbeidsmiddel?

Welk rijbewijs is ook al weer nodig om 
met de tractor van de technische dienst 
te mogen rijden? Kan iedereen de straat 
op met een straatveger of kolkenzuiger? 
En wat met een heftruck? 

Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Daarom zetten 
we de zaken nog even op een rijtje. Deze Infofiche geeft u 
aanvullend nog een handige overzichtstabel. De reglemen
tering ter zake is te vinden in het koninklijk besluit van 23 
maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Landbouwvoertuigen

De motorrijtuigen van categorie G zijn de voertuigen die 
ingeschreven zijn als landbouw of bosbouwvoertuig. Ze 
moeten effectief voor gebruik in de landbouw of bosbouw 
bestemd zijn en worden maar bijkomstig voor personen of 
goederenvervoer over de weg gebruikt.

Het KB rijbewijs zegt dat iedere persoon die met een voer
tuig van categorie G op de openbare weg rijdt, een rijbe
wijs gevalideerd voor de categorie G moet hebben. Dat 
geldt voor alle trajecten, dus ook om alleen maar de ver
plaatsing van boerderij naar akker en terug.

Om het rijbewijs G te behalen, moet de kandidaat min
stens 16 jaar oud zijn. Er is een theoretische proef en een 
praktisch examen. Zolang de bestuurder geen 18 is, mag 
de maximaal toegelaten massa (MTM) niet hoger zijn dan 
20.000 kg.

Wie geboren is voor 1 oktober 1982 is vrijgesteld en moet 
geen enkel rijbewijs kunnen voorleggen. Vrijstelling is er 
ook voor nietingezetenen. Dat zijn personen die niet inge
schreven zijn het bevolkingsregister, in het vreemdelingen
register of het wachtregister van een Belgische gemeente.

Wie al een rijgetuigschrift voor landbouwtractor of een rij-
bewijs B had vóór 15 september 2006, is vrijgesteld van 
de scholing en van de proeven. Deze personen moeten wel 
een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur om hun 
bestaande rijbewijs te laten valideren voor de categorie G.

Wie geen rijbewijs G heeft, mag toch rijden met een land
bouwvoertuig (al dan niet met een aanhangwagen gekop
peld) als hij tenminste de MTM van de rijbewijscategorie 
respecteert. Dit geldt meer bepaald voor de rijbewijzen B, 
B+E, C1, C1+E, C of C+E.

Gebruik van landbouwtractor voor ander vervoer

Wanneer een openbaar bestuur of een onderneming een 
tractor in gebruik heeft in zijn technische dienst, bijvoor
beeld om materieel te vervoeren, dan wordt dat rijtuig 
niet als landbouwvoertuig categorie G ingeschreven. De 
bestuurders van het voertuig moeten geen rijbewijs geva
lideerd voor de categorie G hebben om het te mogen 
gebruiken.

De bestuurder moet niettemin houder zijn van een rij
bewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E, naargelang de MTM 
van het voertuig of van het samenstel van trekker en 
aanhangwagen.

Hierop kan dan weer een uitzondering bestaan, namelijk 
wanneer de tractor is ingeschreven als voertuig voor traag 
vervoer.

Voertuigen voor traag vervoer

De bestuurder van een voertuig voor traag vervoer die 
geboren is vanaf 1 oktober 1982 moet een rijbewijs B, B+E, 
C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM van het 
voertuig of van het samenstel.

Wie geboren is voor 1 oktober 1982 moet hiervoor helemaal 
geen rijbewijs hebben.

Voor de toepassing van de rijbewijsreglementering wordt 
onder “voertuig voor traag vervoer” verstaan:
1. elk motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oor

sprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoog
ste 40 km/u kan bereiken. Elke verbouwing die tot 
gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden 
overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoe
danigheid van voertuig voor traag vervoer;
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2. elke aanhangwagen die uitsluitend door de in punt 1 
bedoelde voertuigen wordt getrokken.

Bij motorvoertuig is gepreciseerd dat het gaat om een 
voertuig met minstens 4 wielen en waarvan de maximum
snelheid zoals bepaald door de constructie hoger is dan 
25 km/u. 
Een voertuig zal enkel als voertuig voor traag vervoer inge
schreven worden indien zijn gelijkvormigheidsattest de 
beperkte maximale snelheid aantoont (art. 4, 12° van het 
KB rijbewijs).

Voertuig van speciale constructie of verrijdbaar 
bedrijfsmaterieel

Wat dan met heftrucks, kranen, straatvegers en andere? 
Het KB algemeen reglement technische eisen brengt deze 
samen onder de noemer “voertuig van speciale constructie”. 
Artikel 1, §2, 76 van dit KB stelt expliciet dat het begrip 
“voertuig van speciale constructie” het zelfrijdend bedrijfs
materieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaima
chines en de werktuigaanhangwagens dekt voor wat de 
inschrijving ervan betreft.

Zoals geldt voor alle voertuigen, mag dit materieel maar 
in het verkeer gebracht worden als het ingeschreven is 
en nummerplaten draagt. Er moet een verzekering “B.A. 
motorrijtuigen” onderschreven zijn.

Het KB rijbewijs voorziet geen specifieke bepalingen. Dat 
betekent dat de regels zoals hiervoor uitgelegd zijn, ook 
van toepassing zijn voor de bestuurders van dit materieel. 
De bestuurder van een voertuig van speciale constructie 
moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naar
gelang de MTM van het voertuig of van het samenstel.

Indien het om traag rijdend materieel gaat dat bovendien is 
ingeschreven als voertuig voor traag vervoer, dan geldt de 
vrijstelling van rijbewijs voor wie geboren is voor 1 okto
ber 1982.

Een bijzonder geval zijn de zelfrijdende praalwagens en/of 
praalaanhangwagens die enkel bij een folkloristische mani
festatie op de openbare weg komen. Daarvoor volstaat het 
rijbewijs B of G, en dit ongeacht de massa van het voertuig 
of het aantal zitplaatsen. Het gevaarte mag niet sneller dan 
25 km/u rijden (art. 20, §4 van het KB rijbewijs).

En de passagiers?

Alle rijbewijzen die hier vermeld zijn, laten toe om maxi
maal 8 passagiers te vervoeren, de bestuurder niet inbe
grepen. Uiteraard mogen er maar zoveel inzittenden zijn als 
er zitplaatsen voorzien zijn in de constructie.

Om meer dan 8 passagiers te mogen vervoeren, is een rij
bewijs uit de categorie D nodig (D, D+E, D1, D1+E). Dat 
geldt voor autobussen en autocars, maar ook bijvoorbeeld 
voor toeristische treintjes die door de centrumstraten van 
de stad rijden.

Tot slot

Werknemers ervaren de scholing en proeven voor het beha
len van een aanvullend rijbewijs vaak als een noodzake
lijk kwaad, een verplichting waar ze liever aan ontsnappen. 
De wat ouderen zijn dan weer gelukkig met de vrijstelling 
die ze bij wet verkregen op grond van een vermoeden van 
rijervaring.

We benadrukken dat veilig verkeer de hoofddoelstelling 
is: een behouden aankomst op bestemming voor alle weg
gebruikers. Voorzie daarom in voldoende scholing en in 
het permanente sensibiliseren van alle gebruikers van uw 
bedrijfsvoertuigen. Want niemand is vrijgesteld van veilig 
verkeersgedrag!
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Overzichtstabel: Welk rijbewijs voor welk mobiel arbeidsmiddel?

Rijbewijs Machtiging Minimumleeftijd

Bestuurder geboren 
voor 1 oktober 1982

• Normale rijbewijsplicht in functie van de MTM
• Let op! GEEN rijbewijs nodig voor het besturen van een landbouwvoertuig of van een 

voertuig voor traag vervoer

Rijbewijs B • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
van 3,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 750 kg
• Indien de MTM van de gekoppelde aanhangwagen toch meer dan 750 kg is, mag de 

MTM van het samenstel niet hoger dan 3,5 T zijn
• Vierwieler met zware motor
• Indien bekomen voor 15 september 2006 is het rijbewijs B valideerbaar voor 

landbouwvoertuigen categorie G, met vrijstelling van proeven

18 jaar 

Rijbewijs B+E • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
van 3,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 3,5 T
• MTM van het samenstel is hoogstens 7 T
• Vierwieler met zware motor
• Indien bekomen voor 15 september 2006 is het rijbewijs B+E valideerbaar voor 

landbouwvoertuigen categorie G, met vrijstelling van proeven

18 jaar

Rijbewijs C1 • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
van hoogstens 7,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 750 kg

18 jaar

Rijbewijs C1+E • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
van hoogstens 7,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen kan meer zijn dan 750 kg maar mag niet 
hoger zijn dan de lege massa van het trekkende voertuig

• MTM van het samenstel is hoogstens 12 T

18 jaar

Rijbewijs C • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
hoger dan 7,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 750 kg

21 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs C+E • Motorrijtuigen inclusief tractors of voertuigen van speciale constructie met een MTM 
hoger dan 7,5 T

• MTM van de gekoppelde aanhangwagen hoger dan 750 kg

21 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs D1 • Bussen tot maximaal 16 zitplaatsen + bestuurder
• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 750 kg

21 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs D1+E • Bussen tot maximaal 16 zitplaatsen + bestuurder
• MTM van de gekoppelde aanhangwagen kan meer zijn dan 750 kg

21 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs D • Bussen met meer dan 16 zitplaatsen + bestuurder
• Gelede bussen
• Toeristische treintjes (slepen gebruikt als attractie, max. 25 km/u)
• MTM van de gekoppelde aanhangwagen is hoogstens 750 kg

24 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs D+E • Bussen met meer dan 16 zitplaatsen + bestuurder
• Gelede bussen
• MTM van de gekoppelde aanhangwagen kan meer zijn dan 750 kg

24 jaar
(18 indien 
vakbekwaamheid)

Rijbewijs G • Landbouw of bosbouwtrekkers en aanhangwagens gebruikt in het kader van land 
of bosbouwexploitatie

• Zelfrijdende landbouw of bosbouwmachines

16 jaar
MTM ≤ 20 T
18 jaar
MTM > 20 T




