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Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 zijn vrijgesteld van de 
rijbewijsverplichting wanneer zij trage voertuigen besturen, hierbij 
inbegrepen landbouwtractoren (max 40 km/h), al worden die gebruikt 
voor andere doeleinden. 
Recent werd een parlementaire vraag gesteld over het verbaliseren van 
bestuurders van landbouwtractoren die geboren werden voor 1 oktober 1982. 
Deze bestuurders zouden een tractor bestuurd hebben die gebruikt werd voor 
ander vervoer dan land- of bosbouw die in dat geval normaal enkel kunnen 
bestuurd worden met een rijbewijs B, C1, C, C1+E of C+E. Het blijkt dat er 
nogal wat verwarring is in deze aangelegenheid. 
Wat zegt de wetgeving over landbouwvoertuigen? 
Om land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen 
ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine te 
besturen moet men houder en drager (art. 21 WVW) zijn van een rijbewijs G 
(Artikel 2, §1, 15° KB 23 mar 1998). 
Het rijbewijs G kan vanaf de leeftijd van 16 jaar bekomen worden. Deze 
bestuurders mogen land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens 
evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of 
maaimachine met een MTM sleep van niet meer dan 20 Ton besturen (Artikel 
8, 2°, d) van het KB 1 december 1975). Het rijbewijs G wordt dan voorzien van 
de code 205. Voor het besturen van deze voertuigen met een MTM van meer 
dan 20 Ton moeten zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. (Artikel 8, 2°, c) 
van het KB 1 december 1975) 
Landbouw- en bosbouwtrekkers worden gedefinieerd als: “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”; (art. 1 § 9, KB 
23 mar 1968). 
De landbouwtrekkers die buiten beroepswerkzaamheden in verband met een 
exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur worden gebruikt, en 
die vooral voor het vervoer voor rekening van derden of door 
bouwondernemers worden ingezet, zijn ingeschreven met een traditionele 
witte kentekenplaat. Zij gebruiken witte gasolie en moeten jaarlijks ter keuring 
aangeboden worden. Dit geldt ook voor de gemeenten die een 
landbouwtrekker gebruiken voor hun eigen noden of voor een privépersoon 
die zijn hout voor eigen rekening gaat halen en die daarbij de openbare weg 
gebruikt. 
Wanneer land- en bosbouwtrekkers voor andere doeleinden gebruikt worden, 
mag men ze feitelijk niet meer als dusdanig beschouwen voor wat betreft de 
kwalificatie van de rijbewijscategorie. Het besturen van een landbouwvoertuig 



moet in dat geval, naargelang de MTM van de sleep, gebeuren met een 
rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E. (Omzendbrief gemeentebesturen van 
de FOD mobiliteit en vervoer, hoofdstuk 9). 
De  vrijstelling voor bestuurders geboren vóór 1 oktober 1982. 
Het artikel 4 van het K.B. 23 maart 1998 vermeldt in haar punt 12° het 
volgende: 
Artikel 4. “Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en 
het bij zich te hebben: (12°) de bestuurders, geboren vóór 1 oktober 1982 en 
de bestuurders die aan de voorwaarden van artikel 3 niet beantwoorden, van 
voertuigen van de categorie G en van voertuigen van traag vervoer 
omschreven in artikel 1, § 2, 75 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen.” 
Besluit: 
Omdat een landbouwvoertuig dat niet sneller kan rijden dan de wettelijk 
voorziene snelheid van 40 km/h het kenmerk van een “voertuig voor traag 
vervoer” (Artikel 1, § 2, 75 KB 15 maart 1968) behoudt, blijft de vrijstelling voor 
bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 gelden, ook al wordt het voertuig 
gebruikt voor andere doeleinden dan voor landbouwvervoer. Zij mogen dit 
voertuig dus besturen zonder rijbewijs. 
Waakzaamheid is geboden. De onmiddellijke intrekking of een rijverbod 
opgelegd ter gelegenheid van vaststellingen in verband met sturen onder 
invloed, heeft wel tot gevolg dat het besturen van een voertuig voor traag 
vervoer niet toegelaten is. Ook tijdens de periode van het verval van het recht 
tot sturen mag het, behoudens de vrijstelling vermeld in het vonnis of arrest, 
niet bestuurd worden op de openbare weg. 
Bestuurders die niet in aanmerking komen voor het behalen van een rijbewijs 
afgeleverd door de Belgische overheid (omdat men bijvoorbeeld in het 
buitenland woont) zijn eveneens vrijgesteld van de verplichting houder en 
drager te zijn ervan. 


