T-Rijbewijs:

Motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS)
of landbouw- of bosbouwtrekker (LBT)
Iedereen die vóór 1 juli 2015 in het bezit was van een rijbewijs B krijgt bij een vernieuwing van het
rijbewijs vóór 1 juli 2025 automatisch categorie T op het rijbewijs.
(Personen die op de datum van invoering in het bezit zijn van het B-rijbewijs krijgen tot tien jaar na
inwerkingtreding bij verlenging van hun B-rijbewijs de categorie T automatisch bijgeschreven)
Tot de verlenging is het rijbewijs B dat men al had op datum van invoering geldig voor het besturen
van een LBT en MMBS. Let op: het kan zijn dat iemand vanwege het uitvoeren van zijn
werkzaamheden deze categorie uitdrukkelijk op zijn rijbewijs nodig heeft, met name voor het
besturen van voertuigen in het buitenland blijkt dit vaker noodzakelijk.

16-17 jarige en overige personen zonder rijbewijs B maar met trekkercertificaat:
Personen die voor het tijdstip van inwerkingtreding in het bezit zijn van het trekkercertificaat kunnen dit
tot één jaar na invoering van het wetsvoorstel tegen betaling omwisselen voor een T-rijbewijs. Dus
vóór 1 juli 2016! Omdat deze procedure een aantal weken/maanden zal duren is het aan te
bevelen om dit ruim voor 1 juli 2016 te doen.
Wat is hiervoor nodig:
e

-U dient zelf een aanvraagformulier (3 016a omwisseling trekkercertificaat) te printen via de
site van de RDW, dit formulier dient u volledig ingevuld, samen met het originele
trekkercertificaat en een kopie van uw legitimatiebewijs op te sturen naar de RDW.
-Naast de aanvraag bij de RDW moet u ook een ’Eigen verklaring waar categorie T op vermeld
staat’ invullen en indienen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR
beoordeelt vervolgens uw ‘rijgeschiktheid’
-Indien er een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden zowel van de RDW als van het CBR kan er
bij de gemeente volgens de normale procedure een rijbewijs worden aangevraagd waarop alleen de
categorie T vermeld wordt.

Personen die nu 16-17 jaar zijn en een T-rijbewijs willen behalen:
Nodig een eigen verklaring T-rijbewijs, theorie examen en praktijkexamen via het CBR. Door het

behalen van een T-rijbewijs krijg je niet de categorie AM (bromfiets) op het rijbewijs en
andersom ook niet! Hier is nog wel eens verwarring om.

Rijbewijs gehaald jonger dan 18 jaar vóór 1 juli 2015 !
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. 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.
Rijbewijs gehaald jonger dan 18 jaar met trekkercertificaat ná 1 juli 2015 !
Personen die vóór 1 juli 2015 (het tijdstip van inwerkingtreding) in het bezit zijn van het
trekkercertificaat kunnen dit tot één jaar na invoering van het wetsvoorstel tegen betaling omwisselen
voor een T-rijbewijs. Dus vóór 1 juli 2016! Aan te raden is om deze omwisseling al te starten ruim
voor het praktijkexamen voor de auto zodat iemand maar eenmalig een rijbewijs hoef aan te
vragen.
Wat is hiervoor nodig:
e

-U dient zelf een aanvraagformulier (3 016a omwisseling trekkercertificaat) te printen via de site
van de RDW, dit formulier dient u volledig ingevuld, samen met het originele trekkercertificaat
en een kopie van hun legitimatiebewijs op te sturen naar de RDW.
-Naast de aanvraag bij de RDW moet u ook een ’Eigen verklaring waar categorie T op vermeld
staat’ invullen en indienen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR
beoordeelt vervolgens uw ‘rijgeschiktheid’. Het beste is als voor het behalen van het rijbewijs
B een eigen verklaring wordt ingevuld waarop beiden categorieën vermeld zijn , dus B en T
-Indien er een positieve beoordeling heeft plaatsgevonden zowel van de RDW als van het CBR kan er
bij de gemeente volgens de normale procedure een rijbewijs worden aangevraagd waarop de
categorieën B en T vermeld worden .
Conclusie:
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)

Personen die na 1 juli het rijbewijs C behalen krijgen ook automatisch de categorie T op het
rijbewijs.

