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Nieuw
Tractor opleiding

Trekker (LBT’s & MMBS) 
Vanaf 1 juli 2015 komt er een nieuwe rijbewijscategorie 
bij. Het T-rijbewijs voor bestuurders (vanaf 16 jaar) van 
land- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorvoertuigen 
met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg. 
Redenen voor deze invoer zijn: verkeersveiligheid, het 
feit dat er meer landbouwvoertuigen op de openbare 
weg rijden, het de laatste categorie motorvoertuigen is 
waarvoor geen rijbewijs is en alle omringende landen 
al een T-rijbewijs hebben.

Rijd je straks op een landbouw- of bosbouwtrekker 
(LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid 
(MMBS) en begeef je je hiermee op de openbare 
weg, dan moet je in het bezit zijn van een T-rijbewijs. 
Door het halen van het T-rijbewijs laat je zien dat je 
rijvaardig en rijgeschikt bent en veilig aan het verkeer 
kunt deelnemen.

Hoe haal je je T-rijbewijs?
Je kunt al vanaf het moment dat je 15,5 jaar bent je 
theorie-examen halen. Om praktijkexamen te mogen 
doen moet je 16 jaar zijn.

Theorie-examen
Tijdens je theorie-examen wordt de verkeerstheorie 
en de kennis over LBT’s en MMBS’en getoetst. Je 
kunt op alle theorieexamencentra van het CBR terecht 
voor je theorie-examen. Binnen onze regio zijn de 
dichtstbijzijnde locatie’s in Goes en Breda. Een theorie-
examen kun je reserveren via onze afdeling planning. 

De geldigheid van het theorie-examen is 1,5 jaar (18 
maanden).



Eigen verklaring indienen                                                                                                     

Om praktijkexamen te mogen doen moet je ‘rijgeschikt’ 
zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om 
te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 
Het CBR beoordeelt of je rijgeschikt bent aan de hand 
van een Eigen verklaring. Hierop staan vragen over 
je gezondheid. Een Eigen verklaring is onder andere 
verkrijgbaar via onze rijschool. Als het CBR besluit dat 
je rijgeschikt bent, registreren zij een Verklaring van 
geschiktheid. Je ontvangt hierover een bericht. Als 
het CBR dit niet kan besluiten op basis van je Eigen 
verklaring, dan kan aanvullend onderzoek door een arts 
of specialist nodig zijn. Als dit het geval is hoor je dit van 
het CBR. Zorg dat je ruim op tijd voor je praktijkexamen 
een Eigen verklaring invult, zodat je tijdig een besluit 
van het CBR ontvangt, ook wanneer je langs een arts 
of medisch specialist moet. Zonder een Verklaring van 
geschiktheid kun je geen praktijkexamen doen.

Praktijkexamen

Heb je het theorie-examen gehaald, dan doe je 
praktijkexamen. Tijdens het examen wordt getoetst of 
je met het examenvoertuig veilig kunt deelnemen aan 
het verkeer. Het aantal praktijklessen dat je nodig hebt 
is afhankelijk van de ervaring die je hebt en de snelheid 
waarmee je de vaardigheid onder de knie krijgt. Tijdens 
het praktijkexamen wordt behalve op rijvaardigheid 
ook getoetst op bijvoorbeeld verkeersinzicht en 
veilige verkeersdeelname. Je praktijkexamen wordt 
afgenomen op onze locatie in Roosendaal of op één 
van de praktijkexamencentra van het CBR.

De rijopleiding
De Rijopleiding voor deze categorie zal worden verzorgd 
met een landbouwtrekker met aanhangwagen, een Mc 
CORMICK mtx 120 en Jako Tiger 125 kipwagen.
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Tarieven

Theorie

E Learning + theorie examen € 115,00
 
E Learning + theorieexamen + 
2 dagen klassikaal les € 315,00

Praktijk
 
Praktijkles per 60 minuten € 50,00

Examen € 325,00

Compleet pakket
     
6 uur praktijkles + examen € 625,00

Brembosstraat 3 - 4708 PG Roosendaal
Mobiel 06-51056244
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