RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN
Rijbewijs categorie G
Het rijbewijs categorie G
Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van
land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmateriaal.
Het gaat over het rijbewijs << categorie G >>.
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De categorie G omvat: land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, evenals
de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.
De categorie G wordt vermeld op de keerzijde van het rijbewijs onder de rubriek
“Categorieën van voertuigen waarvoor het rijbewijs in het nationale verkeer geldig is”.
Wie moet houder zijn van een rijbewijs geldig voor de categorie G?
Sinds 15 september 2006 moet iedere persoon houder zijn van een rijbewijs geldig voor
de categorie G en het bij zich hebben, om met een voertuig van de categorie G te rijden
op de openbare weg.
Zijn evenwel vrijgesteld om houder te zijn van een rijbewijs G:
de bestuurders die geboren zijn vóór 1 oktober 1982; ze mogen rijden zonder houder
te zijn van enig rijbewijs;
de bestuurders die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, in het
vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente;
de bestuurders van voertuigen van de categorie G die van de hoeve naar het veld
rijden en omgekeerd, tot en met 31 december 2008, indien zij voldoen aan één van
de volgende voorwaarden:
a) geboren zijn tussen 30 september 1982 en 1 september 1986;
b) houder zijn van een geldig rijbewijs van ten minste categorie B;
c) houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor.
Pas op !
• Buiten het traject van de hoeve naar het veld dienen zij houder te zijn van
een rijbewijs G.
• Vanaf 1 januari 2009 dienen deze bestuurders houder te zijn van een
rijbewijs G, zelfs op het traject hoeve-veld.
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Artikel 1 van het K.B. van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs: de bepaling “land- en bosbouwvoertuigen” omschrijven 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.
Wanneer het landbouw-of bosbouwvoertuig niet gebruikt wordt voor landbouw of
bosbouwactiviteiten, dient de bestuurder houder te zijn van een rijbewijs B, B+E, C, C1+E, C of
C+E, naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of van het samenstel.

Mag men een voertuig van de categorie G besturen met een ander rijbewijs?
De rijbewijzen geldig voor categorie B, B+E of C of voor de subcategorie C1of C1+E
laten toe om voertuigen te besturen van categorie G met een maximaal toegelaten
massa overeenkomstig aan deze van voertuigen die mogen worden bestuurd onder
dekking van deze rijbewijzen.
Vereiste leeftijd voor het besturen van voertuigen van categorie G
Voertuigen van categorie G waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan
20.000 kg bedraagt: 16 jaar
Voertuigen van categorie G waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 20.000
kg bedraagt: 18 jaar
Afleveringsvoorwaarden voor het rijbewijs G
Om een rijbewijs G te bekomen moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden
voldoen:
•
•
•
•
•
•

Ten minste 16 jaar zijn
Geslaagd zijn voor het specifiek theoretisch examen G
Geslaagd zijn voor het specifiek praktisch examen G
Voldoen aan de medische normen voorzien voor de kandidaten van groep 1
(categorie A, B, B+E)
Niet vervallen verklaard zijn tot het recht van besturen van voertuigen van
categorie G
Ingeschreven zijn in België en houder zijn van het vereiste identiteitsdocument.

Het theoretisch examen
Leeftijd
Het theoretisch examen mag afgelegd worden vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9
maanden.
Plaats
Het theoretisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is om examens
af te nemen voor het rijbewijs.
De kandidaat mag zelf het examencentrum kiezen.
Inhoud
Het theoretisch examen bevat 40 vragen en handelt over de materies opgesomd in
bijlage 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998.

De kandidaat dient 33 punten te behalen om te slagen. Bij niet slagen mag hij zich zo
vaak als nodig melden zonder theoretische lessen te moeten volgen. Er is geen beroep
mogelijk bij het niet slagen voor het theoretisch examen.
De kandidaat dient geen attest voor te leggen dat hij theoretische lessen gevolgd heeft
om toegelaten te worden tot het theoretisch examen.
Na het slagen in het theoretisch examen dient de kandidaat een leestest te ondergaan.
Indien hij hierin niet voldoet, dient hij een attest van een oogarts voor te leggen alvorens
hij kan deelnemen aan het praktisch examen.
Voor te leggen documenten om toegelaten te worden tot het theoretisch examen.
De kandidaat dient bij het examencentrum de volgende documenten voor te leggen:
één van de volgende identiteitsdocumenten:
- ofwel het attest van immatriculatie, de identiteitskaart van Belg of voor
vreemdeling, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de
verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de Europese
gemeenschap, de diplomatieke identiteitskaart, de consulaire
identiteitskaart, de bijzondere identiteitskaart.
- ofwel het geldige verblijfsdocument bedoeld in bijlage 33 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;
- ofwel de identiteitskaart afgegeven aan in het buitenland verblijvende
Belgen en het inschrijvingsattest in een Belgische school;
het bewijs van betaling van de retributie (15 euro).
Vrijstelling van het theoretisch examen
De houders van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor zijn vrijgesteld van het
theoretisch examen.
De rijbewijzen van andere categorieën geven geen aanleiding tot vrijstelling van het
theoretische examen.
Document afgeleverd door het examencentrum in geval van slagen voor het
theoretische examen
Het examencentrum levert, na het slagen voor het theoretisch examen, een aanvraag
om een rijbewijs af.
De scholing
•

Een kandidaat voor het rijbewijs G kan een praktische scholing volgen:
- ofwel in een rijschool die door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer werd erkend,
- ofwel in een landbouwschool of in een landbouwvormingscentrum die door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer werd erkend.

Enkel in dit geval mag hij op de openbare weg een voertuig van categorie G
besturen, op voorwaarde vergezeld te zijn van een instructeur van de school of
het centrum.
•

De kandidaat is echter niet verplicht een scholing te volgen in een erkende
rijschool, een landbouwschool of in een landbouwvormingscentrum. In dat geval
mag hij niet op de openbare weg rijden. Hij kan zich enkel voorbereiden op het
praktisch examen op een privé-terrein.
Wanneer hij zich naar het examencentrum begeeft om het praktisch examen af te
leggen en terugkomen, dient het voertuig bestuurd te worden door een persoon die
bevoegd is om een voertuig van categorie G te besturen. Tijdens het praktisch
examen, geniet de kandidaat van een vrijstelling van rijbewijs.
Opgelet ! Indien deze kandidaten op de openbare weg rijden, zijn zij strafbaar en
kan hen een boete van 200 tot 2000 euro worden opgelegd, naast een verval van
het recht tot sturen van ten minste acht dagen en van maximaal vijf jaar (rijden op de
openbare weg zonder houder te zijn van het rijbewijs).

Praktisch examen
Leeftijd
Het praktisch examen mag afgelegd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Plaats
Het praktisch examen vindt ofwel plaats in het examencentrum dat bevoegd is om
examens af te nemen voor het rijbewijs, ofwel in de landbouwschool, het
landbouwvormingscentrum of in een erkende rijschool waar de scholing gevolg wordt.
Het examen wordt afgelegd voor erkende examinatoren van de examencentra voor het
rijbewijs.
Voor te leggen documenten om toegelaten te worden tot het praktisch examen.
De kandidaat dient bij het examencentrum de volgende documenten voor te leggen:
- één van de identiteitsdocumenten (zie theoretisch examen)
- één aanvraag om een rijbewijs met vermelding van het slagen van het
theoretisch examen sinds minder dan 3 jaar (de attesten die op de keerzijde
voorkomen moet getekend zijn) of het rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Retributies
Indien het praktisch examen in het examencentrum plaats heeft, dient de kandidaat de
volgende retributies te betalen:
- Volledig praktisch examen: 45 EUR
- Praktisch examen enkel op de openbare weg: 37,5 EUR
Indien het praktisch examen plaats heeft in de rijschool, de landbouwschool, of het
landbouwvormingscentrum, dient de kandidaat de volgende retributies te betalen

- Volledig praktisch examen: 65 EUR
- Praktisch examen enkel op de openbare weg: 57,5 EUR
Verloop van het examen
Inhoud
Het praktisch examen omvat een proef op een privé-terrein en een proef op de
openbare weg. Het examen handelt over de materies opgesomd in bijlage 5 van het
koninklijk besluit van 23 maart 1998.
Slagen voor de proef op een privé-terrein (één jaar geldig) is een voorwaarde om de
proef op de openbare weg af te leggen.
Duur:
De proef op een terrein buiten het verkeer duurt minimum vijftien minuten en de proef op
de openbare weg minimum veertig minuten.
Plaats van de examinator:
De examinator neemt plaats op de tractor, naast de kandidaat.
De instructeur van de erkende rijschool of van de landbouwschool of van het
vormingscentrum voor de landbouw moet aanwezig zijn bij het examen op het privéterrein.
Examenvoertuig
a) Het praktisch examen vindt plaats aan boord van een voertuig dat voldoet aan de
volgende voorwaarden:
- samenstel van een landbouwtrekker of bosbouwtrekker met een maximaal
toegelaten massa van ten minste 6.000 kg en een aanhangwagen met een
maximaal toegelaten massa van ten minste 18.000 kg;
- samenstel dat ten minste 9 m lang is en op een horizontale weg een snelheid
van ten minste 30 km/u bereikt;
- de cabine van het trekkend voertuig is gesloten en uitgerust met een
comfortabele passagierszetel voor de examinator;
- de aanhangwagen moet zo opgebouwd zijn dat de kandidaat verplicht is de
buitenspiegels te gebruiken om het verkeer van achteren, aan de linkerkant en
aan de rechterkant in het oog te houden;
- het voertuig mag niet geladen zijn;
- het voertuig moet voorzien zijn van het teken “L”, een bord “Rijschool”, gevolgd
door het erkenningsnummer van de rijschool indien het om een erkende rijschool
gaat of een bord “Scholing” indien het gaat om en voertuig van een
landbouwschool of een vormingscentrum voor de landbouw.

Het voertuig dat niet beantwoordt aan de vereiste normen zal door de examinator
geweigerd worden.
b) De originele documenten van het voertuig (keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs,
verzekeringsbewijs van het trekkend voertuig, technische fiche of identificatierapport)
moeten voorgelegd worden.
c) Het praktisch examen vindt plaats aan boord van een voertuig dat aangeboden wordt
door de instantie die de opleiding verzekerd heeft of aan boord van een voertuig dat
aangeboden is door de kandidaat indien hij vrijgesteld is van de scholing.
Aanvraag om een rijbewijs
Na het slagen van het praktisch examen levert het examencentrum een aanvraag om
een rijbewijs af. De aanvraag om een rijbewijs te bekomen is drie jaar geldig te rekenen
vanaf de datum van het slagen voor het praktisch examen om een rijbewijs G te
bekomen. Indien de termijn van drie jaar verstreken is, moet de kandidaat de ganse
procedure herbeginnen.
Niet slagen voor het praktisch examen
- Indien de kandidaat niet geslaagd is voor het praktisch examen, kan hij zich zo vaak
als nodig terug aandienen voor het examen. Hij dient geen aanvullende vorming te
volgen.
- Na twee niet geslaagde praktische examens kan de kandidaat beroep aantekenen bij
de Beroepscommissie van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Dit beroep wordt, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van de
Beroepscommissie (FOD Mobiliteit en Vervoer – City Atrium – Vooruitgangstraat, 56 te
1210 Brussel).
Het beroep, ondertekend door de kandidaat, vermeldt de naam, voornaam en
geboortedatum van deze laatste, alsmede het examencentrum waar het examen werd
afgenomen en de datum daarvan. Het is met redenen omkleed door feiten die alleen
betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure
waaronder het examen werd afgelegd. Een retributie van 12,50 euros moet betaald
worden op de rekening: 679-2006010-50 met de volgende melding: Beroepscommissie
– naam en voornaam – geboortedatum.
Aflevering van het rijbewijs
Overheid die het rijbewijs aflevert
Het rijbewijs wordt afgeleverd door:
- de burgemeester of zijn gemachtigde aan:
a) de personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister;
b) de houders van het verblijfsdocument voorzien in bijlage 33. In dit geval is het
de gemeente die de bijlage 33 afgeleverd heeft, die het rijbewijs aflevert;

c) studenten die houder zijn van een identiteitskaart afgeleverd aan Belgen die in
het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in een Belgische
onderwijsinstelling. In dit geval is het de gemeente waar de onderwijsinstelling
gevestigd is die het rijbewijs aflevert.
- de Minister van Buitenlandse Zaken of zijn gemachtigde aan de houders van een
diplomatieke identiteitskaart.
Voor te leggen documenten om een rijbewijs te bekomen
Het rijbewijs wordt uitgereikt tegen afgifte van een aanvraag om een rijbewijs
vervolledigd door het examencentrum en door de kandidaat.
De kandidaat moet:
- de verklaringen die voorkomen op de keerzijde van de aanvraag om een
rijbewijs ondertekenen; indien hij de fysieke of psychische verklaringen niet
kan ondertekenen, moet hij een attest van een geneesheer of oogarts van zijn
keuze voorleggen;
- twee pasfoto’s afgeven;
- de retributie van 16 euro betalen (11 euro indien hij reeds houder is van een
rijbewijs)
- het bewijs van de vrijstelling waar hij meent recht op te hebben voorleggen:
• ofwel het rijbewijs B en het rijgetuigschrift voor landbouwtractor voor de
vrijstelling van het theoretisch examen, de scholing en het praktisch
examen;
• ofwel het certificaat voor het besturen van een landbouwtractor voor de
vrijstelling van het theoretisch examen en/of de scholing of het rijbewijs B,
behalve indien hij geboren is tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus
1986.
Het rijgetuigschrift voor landbouwtractor wordt aan de gemeente afgegeven.
Vanaf welke leeftijd kan men een rijbewijs G bekomen?
Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Indien de kandidaat echter jonger is dan 18 jaar mag hij enkel voertuigen besturen
waarvan de maximaal toegelaten massa de 20.000 kg niet overschrijdt. In dat geval
wordt de code “205” (besturen beperkt tot voertuigen met een MTM < 20 T) vermeld op
het rijbewijs.
Wanneer de bestuurder de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal hij alle voertuigen van de
categorie G kunnen besturen zonder dat hij een nieuw rijbewijs moet aanvragen.
Overgangsmaatregel
De houders van een rijbewijs B en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor kunnen
een rijbewijs G bekomen zonder scholing te volgen noch theoretische of praktische
examens af te leggen. Het rijbewijs B en het rijgetuigschrift voor landbouwtractor
moeten vóór 15 september 2006 afgeleverd zijn. Deze vrijstelling is niet beperkt in tijd.

Zij dienen zich hiervoor te melden bij de gemeente waar ze verblijven die een aanvraag
om een rijbewijs zal doen en hem een nieuw rijbewijs, dat ook geldig is voor categorie G,
zal afleveren.

