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I.

DEFINITIES

Zie artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.

1.

CATEGORIE G

"Land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine".
"De begrippen "land- of bosbouwtrekkers" betreffen elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden,
met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, en die slechts bijkomstig voor personen- of goederenvervoer over de weg of voor het trekken van voertuigen van
personen- of goederenvervoer over de weg worden gebruikt."

2.

OPMERKINGEN

1. Elk voertuig van de categorie G blijft tot de categorie B of C behoren naargelang van zijn MTM.
2. Er is geen categorie G+E, de aanhangwagen behoort ook tot de categorie G.
3. Er is geen beperking automatisch geschakelde versnellingsbak (code 78) voor de categorie G.
4. Bepaalde quads zijn uitgerust en ingeschreven als landbouwtrekkers.

3.

FOLKLORISTISCHE VOERTUIGEN

Art. 20, § 4: voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt
worden voor folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg ofwel ter
gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties en slechts bij uitzondering op de openbare weg ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische
manifestaties, of de weg er naartoe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties, volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden.
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4.

VERKLARINGEN EN INTERPRETATIES

De categorie G is niet van toepassing op een specifiek type voertuig waarvoor men het ook gebruikt. De categorie G is enkel van toepassing op voertuigen van het type trekker en uitsluitend
wanneer zij voor de exploitatie van land- en bosbouw worden gebruikt.
4.1

Europese Commissie

(Directie E – Verkeersveiligheid) – Nota van 26/08/2004
"Elk voertuig dat niet in land- of bosbouw wordt gebruikt, vereist een rijbewijs van de categorie
overeenstemmend met de MTM van het voertuig".
4.2

Exploitatie van land- en bosbouw

Het gaat niet uitsluitend om het werk in het kader van een land- of bosbouwbedrijf maar eerder om
exploitatie als activiteit in de land- of bosbouw. Men kan bijvoorbeeld beschouwen dat een gemeentearbeider die werken moet uitvoeren in de gemeentebossen en met een tractor rijdt, de categorie G mag gebruiken.
4.3

Bijkomende definitie

"Die zich als een begeleiding, een vervolg of een ondergeschiktheid bij de hoofdzaak voegt …".
Het bijkomend gebruik waarvan sprake is, moet dus een verband hebben met de hoofdactiviteit,
namelijk de land- en bosbouw.
(Voorbeeld: wanneer een landbouwer arbeiders vervoert om op het veld te gaan werken, dan gaat
het om een toegevoegde activiteit aan de landbouwactiviteit of wanneer hij materiaal vervoert dat
in rechtstreeks verband staat met zijn landbouwactiviteit, dan gaat het ook om een nevenactiviteit.
Maar wanneer hij beslist om zijn trekker te gebruiken om te gaan werken op de dagen waarop hij
niet op de velden moet werken maar bij een aannemer en personen of goederen vervoert die niets
te maken hebben met zijn landbouwactiviteit, dan gaat het niet om een nevenactiviteit).
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II.

RIJDEN MET CATEGORIE G

1.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG VAN CATEGORIE G
MINIMUM LEEFTIJD: 16 JAAR

VEREIST RIJBEWIJS
BESTUURDERS GEBOREN VÓÓR 01/10/1982

BESTUURDERS GEBOREN NA 30/09/1982

Geen rijbewijs

Rijbewijs categorie G

TONNAGE
Van 16 tot 18 jaar: maximum 20 ton
Vanaf 18 jaar: geen limiet

GEEN MEDISCH ONDERZOEK VAN GROEP 2 VEREIST
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2.

BESTUREN VAN EEN VOERTUIG VAN DE CATEGORIE G MET EEN ANDERE CATEGORIE

De personen die houder zijn van een rijbewijs dat geldig is voor de categorieën in de linker kolom
van de onderstaande tabel, mogen voertuigen besturen, vermeld in de rechterkolom.
CATEGORIE

TOELATING TOT HET BESTUREN VAN

B

Voertuigen categorie G met een MTM ≤ 3.500 kg (+ aanhangwagen ≤ 750 kg)

B+E

Voertuigen categorie G met een MTM ≤ 3.500 kg (+ aanhangwagen > 750 kg)

C

Voertuigen categorie G (+ aanhangwagen ≤ 750 kg)

C1

Voertuigen categorie G met een MTM ≤ 7.500 kg (+ aanhangwagen ≤ 750 kg)

C1E

Voertuigen categorie G met een MTM ≤ 7.500 kg (+ aanhangwagen > 750 kg)
totale MTM ≤ 12.000 kg

C+E

Voertuigen categorie G (onbeperkte MTM)

N.B.: De categorieën C1, C1E, C en C+E moeten geldig zijn (geldig medisch onderzoek groep 2 of
vrijgesteld ervan).
OPGELET:
Op het moment dat een rijbewijs geldig gemaakt wordt voor categorie C+E, wordt het automatisch
geldig gemaakt voor de categorie G. (zie artikel 20, §1, 10°, KB 23/03/1998).
De categorie G is echter een categorie van Groep 1 en de categorieën van Groep 1 blijven onbeperkt geldig behalve als er een medisch attest Groep 1 is.
Als de geldigheid van categorie C+E verloopt omdat de houder ervan niet meer beschikt over een
geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest), blijft categorie G dus gewoon geldig (zie art. 40).
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3.

OVERZICHTSTABEL
GEBOORTEDATUM

ELK TRAJECT
(van de hoeve naar het veld
inbegrepen)

MTM

VÓÓR 01/10/1982

GEEN RIJBEWIJS

ONBEPERKT

VANAF 01/10/1982

VEREIST RIJBEWIJS
Categorie G (≤ 18 jaar)

≤ 20 ton

Categorie G (> 18 jaar)

onbeperkt

Categorie B

MTM categorie B

Categorie B+E

MTM categorie B+E

Categorie C1

MTM categorie C1

Categorie C1E

MTM categorie C1E

Categorie C

MTM categorie C

Categorie C+E

onbeperkt

De personen geboren vóór 01/10/1982 zijn vrijgesteld van het rijbewijs voor het besturen van de
voertuigen van categorie G, maar deze vrijstelling betekent niet dat zij deze categorie krijgen. Om
de categorie G op het rijbewijs te ontvangen, moet men voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen zoals in punt III is uitgelegd.
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III. VERKRIJGEN VAN DE CATEGORIE G
1.

DOOR TE SLAGEN VOOR DE EXAMENS

1.1

Schema voor het verkrijgen van categorie G
THEORETISCH EXAMEN
geldigheid 3 jaar – minimumleeftijd: 16 jaar min 3 maanden
Vrijstelling voor de houders van een certificaat voor het besturen van een landbouwtrekker
NIET VERPLICHTE PRAKTISCHE SCHOLING
PRAKTISCH EXAMEN
Voorafgaande voorwaarde: minimum 16 jaar
NA HET SLAGEN VOOR HET PRAKTISCH EXAMEN

Het examencentrum geeft een aanvraag om een rijbewijs af, geldig voor 3 jaar, (het nummer van de
rijschool, de landbouwschool of het centrum voor landbouwvorming wordt door de examinator vermeld
op de aanvraag of er wordt "1000" vermeld als de kandidaat geen scholing heeft gevolgd.
Het gemeentebestuur geeft een rijbewijs categorie G met permanente geldigheid af na voorlegging van
deze aanvraag om een rijbewijs, afgeleverd sinds minder dan 3 jaar.

1.2

Plaats van de examens

Theoretisch examen: examencentrum
Praktisch examen: examencentrum, landbouwschool, centrum voor landbouwvorming, rijscholen
die onderricht verstrekken voor de categorie G (met een erkende examinator).
1.3

Niet verplichte praktische scholing

•

De kandidaten kunnen een scholing volgen die bestaat uit minimum 8 uren praktische lessen in
een erkende rijschool of een vorming in een landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming (afgifte van een scholingscertificaat);

•

Er bestaat geen voorlopig rijbewijs categorie G.

1.4

Deelname door de kandidaat aan het verkeer op de openbare weg vóór het verkrijgen
van het rijbewijs categorie G

•

De kandidaat die de niet verplichte praktische scholing volgt en die vergezeld is van een instructeur, mag zich op de openbare weg voorbereiden op het praktisch examen;

•

De kandidaat die geen dergelijke scholing volgt, mag enkel op de openbare weg rijden gedurende het praktisch examen. Hij mag enkel en alleen oefenen op een privéterrein en als hij zich
naar het examencentrum begeeft om het praktisch examen af te leggen, mag hij de trekker niet
besturen.
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2.

DOOR GELIJKSTELLING VOOR DE HOUDERS VAN DE CATEGORIE C+E

De personen die houder zijn van een rijbewijs dat geldig is voor de categorie C+E krijgen automatisch de categorie G.
De categorie C+E moet nog geldig zijn om de categorie G te kunnen verkrijgen (medisch onderzoek groep 2 geldig of vrijgesteld ervan).

3.

DOOR GELIJKSTELLING VOOR DE HOUDERS VAN HET CERTIFICAAT T EN VAN HET
RIJBEWIJS CATEGORIE B

De personen die houder zijn van een rijbewijs categorie B en van een certificaat voor het besturen
van een landbouwtrekker, beiden afgeleverd vóór 15 september 2006, krijgen de categorie G zonder het theoretisch en praktisch examen te moeten afleggen.
In dit geval stelt de ambtenaar een aanvraag voor een rijbewijs op en trekt hij het certificaat voor
het besturen van een landbouwtrekker in.
RIJGETUIGSCHRIFT VOOR HET BESTUREN VAN EEN LANDBOUWTREKKER (CERTIFICAAT T)

Document in groen kleur (verkleinde afbeelding)
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4.

SAMENVATTING
WIE VERKRIJGT DE CATEGORIE G?

1. De personen die geslaagd zijn in het theoretisch en praktisch examen voor categorie G.
2. De personen die houder zijn van een rijbewijs categorie B, afgegeven vóór 15 september 2006 +
van het certificaat T 'Rijgetuigschrift voor landbouwtrekker), afgegeven vóór 15 september 2006.
3. De personen die houder zijn van een geldig rijbewijs categorie C+E.
OPMERKING
De personen die geboren zijn vóór 1 oktober 1982 zijn vrijgesteld van het rijbewijs voor het besturen
van de voertuigen van categorie G maar deze vrijstelling betekent niet dat zij deze categorie op hun
rijbewijs krijgen. Om het rijbewijs categorie G te verkrijgen, moet men aan de hogervermelde
voorwaarden voldoen
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IV. OPMAAK VAN HET RIJBEWIJS

1.

DATUMS

1.1

Datum verkrijgen rijbewijs

De datum van het verkrijgen van het rijbewijs is de dag waarop de categorie voor de eerste keer
op een Belgisch rijbewijs wordt vermeld.
1.2

Datum einde geldigheid

De categorie G is blijvend, uitgezonderd om medische redenen, wegens verval of voor vreemdeling met een attest van immatriculatie.

2.

MEDISCH ONDERZOEK

De regel is dezelfde als voor alle categorieën van groep 1 (AM, A1, A2, 1, B, of B+E).
Als de houder van de categorie een wijziging van zijn medische geschiktheid ondergaat, moet hij
een rijgeschiktheidsattest van de groep 1 voorleggen.

3.

CODE 205

Afgifte aan een persoon die meer dan 16 jaar is en minder dan 18 jaar.
Code 205 wordt ingevuld naast de categorie G voor personen jonger dan 18 jaar (Code 205:MTM
≤ 20 ton voor de personen onder de 18 jaar).
Deze code moet niet verplicht worden verwijderd als de houder de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
maar deze code zal verwijderd worden op alle rijbewijzen die opgemaakt worden na deze leeftijd.
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