Rijbewijs G of rijbewijs C ?
De belangrijkste voertuigen in de land- en tuinbouw zijn die van categorie G, namelijk de land- en
bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens, en de voertuigen die ingeschreven zijn als landbouwmaterieel,
landbouwmotor of maaimachine. Bestuurders van deze voertuigen die geboren zijn vóór 1 oktober 1982
hoeven geen rijbewijs te hebben, ongeacht de doeleinden waarvoor ze de tractor gebruiken. Voor bestuurders
die geboren zijn vanaf 1 oktober 1982, eisen de controlediensten – naargelang van het gebruik – een rijbewijs
G of een rijbewijs CE. Voor voertuigen van categorie G die je enkel voor land- of bosbouwdoeleinden gebruikt,
volstaat het dat je een rijbewijs G hebt. In deze regelgeving valt tuinbouw ook onder de landbouwactiviteiten,
aannemingswerken vallen hier echter niet onder. Voer je met je landbouwtrekker niet-landbouwactiviteiten uit
(bij voorbeeld grondtransport, vervoer van bouwmaterialen), dan eisen de controlediensten een rijbewijs dat
overeenkomst met de MTM van het voertuig. In de praktijk zal dat dan meestal het rijbewijs C+E zijn.
Het rijbewijs G kan je behalen vanaf 16 jaar. Tot de dag waarop je 18 wordt, mag je wel enkel voertuigen
besturen met een MTM kleiner dan of gelijk aan 20.000 kg. De wetgeving is duidelijk dat het hier over de MTM
gaat en niet over de effectieve massa op dat moment. Op basis van de welzijnswetgeving mogen studenten
tewerkgesteld met een studenten-werknemerscontract geen landbouwvoertuigen besturen.
Voor het rijbewijs G is geen medisch attest vereist.
Type vervoer
Auto (MTM max. 3500 kg)

Vereist
rijbewijs
B

Medische
keuring
-

Vakbekwaamheid

B+E*

-

-

Eigen goederen, vervoer is
geen hoofdactiviteit

C

X

-

Geen eigen goederen
en/of vervoer is
hoofdactiviteit

C

X

X

Eigen goederen, vervoer is
geen hoofdactiviteit

C+E

X

-

Geen eigen goederen
en/of vervoer is
hoofdactiviteit

C+E

X

X

-

-

-

G

-

-

C+E

X

-

Aanhangwagen max. 750 kg
Aanhangwagen > 750 kg

Vrachtwagen (MTM > 3500
kg)

Aanhangwagen max. 750 kg

Aanhangwagen > 750 kg

Landbouwtrekker (incl.
getrokken materiaal)

Bestuurder geboren vóór
1/10/1982
Bestuurder geboren vanaf
1/10/1982

Landbouwgebruik
Niet-landbouwgebruik

-

(*) Indien de totale MTM van de auto + de aanhangwagen  3500 kg en de MTM van de aanhangwagen  ledige massa van de auto, is een
rijbewijs B voldoende.

Het gebruik en het verspreiden van dit document zijn gebonden aan bronvermelding.
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