Categorie T (Tractor) op het rijbewijs
Om een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg te besturen is vanaf 1 juli
2016 een categorie T op uw rijbewijs verplicht. Het rijbewijs is sinds 1 juli 2015 uitgebreid met een categorie T. Tot 1 juli 2016 is het nog
mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Vanaf 1 juli 2016 is het trekkercertificaat niet meer
geldig en kan het trekkercertificaat niet meer omgewisseld worden voor een T-rijbewijs. In dit artikel leest u hoe u aan een categorie T op uw
rijbewijs komt en of het nodig is om uw trekkercertificaat om te wisselen.
Moet ik mijn trekkercertificaat omwisselen?
Als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende vernieuwing van
uw rijbewijs:


u hebt een rijbewijs met categorie B die is afgegeven voor 1 juli 2015,



de categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard,



u bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder.

Als u niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet dan moet u uw trekkercertificaat voor 1 juli 2016 omwisselen. De omwisseling van
een trekkercertificaat naar een categorie T op het rijbewijs is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar.
Het is ook mogelijk om de categorie T eerder, dan bij de vernieuwing, bijgeschreven te krijgen op uw rijbewijs die is afgegeven voor 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. U
vraagt dan een nieuw rijbewijs aan, de kosten voor de aanvraag zijn om en nabij de € 40,00.
Wissel vóór 1 juli 2016 om. U moet vóór 1 juli 2016 de aanvraag voor een categorie T op het rijbewijs bij de gemeente in dienen. Na 1 juli is
het niet meer mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen. Bent u te laat met omwisselen? Dan kunt u alleen nog de categorie T op uw
rijbewijs krijgen door, met goed gevolg, een theorie- en praktijkexamen voor het T-rijbewijs af te leggen.
Kosten
De omwisseling van uw trekkercertificaat bij de RDW is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan de aanvraag van de ‘Eigen Verklaring’ bij het
CBR en de aanvraag voor een nieuw rijbewijs bij de gemeente.
Meer informatie: www.rijbewijs.nl/themas/categorie-t-op-het-rijbewijs

