Q&A T-rijbewijs per 1 juli 2015
d.d. 14 juli 2015
Waarom wordt het T-rijbewijs ingevoerd?
Om het veiliger te maken op de weg. We zien dat de verkeersveiligheid in Nederland de afgelopen
jaren sterk is verbeterd. Het aantal dodelijke ongelukken door landbouw- en bosbouwtrekkers en
motorrijtuigen met een beperkte snelheid, is echter relatief hoog gebleven. Met de invoering van het
T-rijbewijs willen we het aantal slachtoffers verminderen.
Hoeveel ongelukken zijn er dan met deze voertuigen?
Gemiddeld zijn er 13 verkeersdoden per jaar door tractoren.
Voor wie is het T-rijbewijs bedoeld?
Iedereen die met een landbouw- en bosbouwtrekker (LBT) of motorrijtuig met beperkte snelheid
(MMBS) op de openbare weg wil rijden moet vanaf 1 juli 2015 een T-rijbewijs hebben.
Wat kosten de examens voor het T-rijbewijs?
Het praktijkexamen kost €235,Het theorie-examen kost €40,Wat kost de rij-rijopleiding voor het T-rijbewijs?
CBR gaat niet over de rijopleiding; dit is dus een vraag voor de branche.
Wat is een MMBS?
Een MMBS is een motorrijtuig met beperkte snelheid. Daarbij denk je aan tot mmbs teruggekeurde
voertuigen als personenauto’s en bedrijfsauto’s, dors- en maaimachines, veegmachines,
terminaltrekkers, dumpers en kolkzuigers. Ook voor deze voertuigen heb je vanaf 1 juli een T-rijbewijs
nodig.
Is er een overgangsregeling?
 Wie een geldig autorijbewijs heeft dat is afgegeven voor 1 juli 2015, krijgt bij de eerstvolgende
vernieuwing van het autorijbewijs automatisch de categorie T erbij.
 Iedereen die een trekkercertificaat heeft, kan dit certificaat tot 1 juli 2016 via de RDW
omwisselen voor het T-rijbewijs. Je moet wel rijgeschikt zijn. Daarvoor stuur je een Eigen
verklaring op naar het CBR.
 Iedereen die in het bezit is van het vrachtauto rijbewijs krijgt automatisch de categorie T
bijgeschreven, zowel voor als na 1 juli 2015.
Hoe oud moet je zijn om examen te mogen doen?
Het praktijkexamen kun je doen vanaf 16 jaar. Het theorie-examen mag je doen vanaf 15,5 jaar.
Het T-rijbewijs is op 1 juli ingevoerd. Waarom nu pas het eerste examen?
Vanaf 1 juli kan er theorie- en praktijkexamen gedaan worden bij het CBR.
Een kandidaat moet wel 16 jaar zijn om praktijkexamen te doen. De meesten jongeren van 16 hebben
voor 1 juli nog het trekkercertificaat gehaald. Ook moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen (mag
vanaf 15,5 jaar). Wat ook meespeelt is dat een opleider pas mag lesgeven voor het T-rijbewijs als hij/zij
bevoegd is voor T (WRM-certificering). En het IBKI bood dat vanaf 1 juli aan.
Is het trekkercertificaat nog geldig?
Een trekkercertificaat is geldig tot 1 juli 2016. Vóór 1 juli 2016 moet het certificaat omgewisseld zijn voor
het T-rijbewijs.

Wat vindt CBR van dit nieuwe examen?
Wij staan voor de verkeersveiligheid van ons land. We zien dat de verkeersveiligheid in Nederland de
afgelopen jaren sterk is verbeterd. Het aantal dodelijke ongelukken waarbij landbouw- en
bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid betrokken waren, is echter relatief hoog
gebleven. Rijden op dergelijke voertuigen vereist speciale vaardigheden. Het is goed voor de
verkeersveiligheid.
Hoe zorgt het CBR ervoor dat er voldoende opleiders zijn voor het T-rijbewijs?
Het CBR gaat niet over de rijopleiding. Het is aan de markt om hier op in te spelen.
Je mag alleen rijles geven aan kandidaten voor het T-praktijkexamen als je bevoegd bent (WRM T
certificaat). Dat gaat via het IBKI.
Hebben jullie speciale examinatoren aangenomen voor het T-rijbewijs?
Het CBR heeft 22 examinatoren opgeleid om praktijkexamens af te kunnen nemen voor het T-rijbewijs
(d.d. 30 juni 2015). Na de zomer worden nog eens 12 examinatoren opgeleid.
Kun je vanaf iedere CBR examenlocatie praktijkexamen voor het T-rijbewijs doen?
Niet iedere CBR locatie is geschikt voor deze grote voertuigen. Je kunt vanaf 22 CBR examencentra
door het land het praktijkexamen voor het T-rijbewijs doen. Daarnaast zijn er in het hele land
praktijkexamens op locatie (POL) van opleidingsinstituten.
Hoeveel praktijkexamens op locatie (POL) zijn er goedgekeurd?
We hebben er (begin juli) 47 door het land. We verwachten dat er nog wel 20 bijkomen.
Heeft het CBR ook speciale trekkers?
Nee, een kandidaat komt naar het praktijkexamen met een lestrekker met dubbele bediening. Dat is
eigenlijk net zoals bij het auto-examen, dan doe je ook examen in een lesauto met dubbele bediening.
Wat verwacht CBR van het aantal af te nemen examens?
Voorlopig gaan we uit van ongeveer evenveel kandidaten voor T-examens als jaarlijks voor
trekkercertificaten. Dat zijn er zo’n 3500 per jaar. De markt voor motorrijtuigen met beperkte snelheid
is erg lastig om in te schatten, ook omdat niet bekend hoeveel chauffeurs gebruik kunnen gaan maken
van de overgangsregeling op basis van rijbewijs B of C/CE bezit. 2015 en eerste helft 2016 zal een
instroomjaar worden, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling
trekkercertificaat.
Wat is het verschil tussen de examens voor het T-rijbewijs en de examens voor andere
voertuigen?
Gezien de omvang van deze voertuigen hebben de bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers
en motorrijtuigen met een beperkte snelheid een grote verantwoordelijkheid in het verkeer. Vooral ten
opzichte van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. Daarom wordt er tijdens de
examens voor het T-rijbewijs extra goed gelet op de beheersing van het voertuig, risico inschatting en
of de bestuurder veilig en verantwoord omgaat met andere weggebruikers. Er is ook aandacht voor
het vervoeren van lading.
Hoe lang duurt het praktijkexamen?
Het praktijkexamen voor het T-rijbewijs duurt 85 minuten, waarvan de examenrit 60 minuten in beslag
neemt. Dit is hetzelfde als het praktijkexamen voor bus en vrachtwagen.
Hoeveel theorievragen krijg je? En hoeveel moet je goed beantwoorden om te slagen?
Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Er moeten minimaal 37 vragen goed zijn
beantwoord om te slagen voor het examen.

Hoe ziet de procedure van het behalen van een T-Rijbewijs eruit?
Sinds 1 juli kun je bij het CBR theorie- en praktijkexamen doen. Verschillende opleiders bieden lessen
aan om te helpen met de voorbereiding op de examens. Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je
net als bij de auto, laten beoordelen of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in
staat om te rijden. Slaag je voor je theorie- en praktijkexamen, én ben je geschikt, dan kun je bij de
gemeente het T-rijbewijs aanvragen en mag je landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met
een beperkte snelheid op de openbare weg besturen.
Waar heeft het CBR op gelet met het opstellen van de examens voor het T-rijbewijs?
Zowel het theorie- als het praktijkexamen toetsen of iemand beschikt over voldoende kennis en
vaardigheden om met een landbouw- en bosbouwtrekkers of met motorrijtuigen met een beperkte
snelheid deel te nemen aan het verkeer. De kandidaat moet daarvoor over de benodigde kennis,
rijvaardigheid en rijgeschiktheid beschikken. De exameneisen zijn afgestemd met verschillende
brancheorganisaties en sectorpartijen.
Waar kan de opleiding voor het T-rijbewijs gevolgd worden?
Toekomstige chauffeurs kunnen lessen voor het T-rijbewijs volgen bij een rijschool. Op cbr.nl staat
een lijst van opleiders die hebben aangegeven ook voor het T-rijbewijs te gaan opleiden. Je kunt ook
lessen via een agrarische onderwijsinstelling, kijk voor die laatste op www.groenonderwijs.nl.
Geldt het T-rijbewijs ook voor bestuurders die niet op de openbare weg rijden?
Nee, voor het besturen van bijvoorbeeld een trekker op een akker is geen rijbewijs nodig. Zodra de
trekker zich over de openbare weg beweegt om van akker naar akker te rijden is een rijbewijs wel
verplicht.
Moeten bestuurders ook geschikt zijn om te rijden op landbouw- en bosbouwtrekkers of
motorrijtuigen met een beperkte snelheid?
Ja, bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid
moeten inderdaad ook lichamelijk en geestelijk geschikt zijn. De eisen zijn hetzelfde als bij de auto
(categorie 1 rijbewijzen). Je laat je geschiktheid beoordelen door een Eigen verklaring in te vullen. Dat
kan online via Mijn CBR. Een papieren formulier is te koop via het CBR of in sommige gemeenten.
Verwacht het CBR met de invoering van het T-rijbewijs een daling in het aantal
trekkerbestuurders?
Voor 1 juli was er een stijging van het aantal jongeren dat voor de invoering van het T-rijbewijs het
trekkercertificaat wilde halen. Dat is normaal bij een wetswijziging. We verwachten op termijn
ongeveer evenveel kandidaten voor T-examens als er jaarlijks voor trekkercertificaten zijn (ongeveer
3500). De markt voor motorrijtuigen met beperkte snelheid is erg lastig om in te schatten, ook omdat
niet bekend hoeveel chauffeurs gebruik kunnen gaan maken van de overgangsregeling op basis van
rijbewijs B of C/CE bezit.

