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1. Het KB van 27 januari 2008 over de praalwagens: 
9 Rijbewijs (KB 23/03/98) 

Het KB van 27 januari 2008 over de praalwagens voegt 1 artikel toe in het KB van het rijbewijs. 
Dit zijn bijkomende geldigheidsverklaringen: 

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 

komen 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 de 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. 

 

Dit artikel zegt dat: 

Voor het besturen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens die: 

� Uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties 
� bij uitzondering op de openbare weg komen: 

o ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische 
manifestaties 

o of de weg er naartoe 
o ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties 

� voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden 

Enkel voor deze motorvoertuigen is het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B of G. 

Ook hier moet aan de drie voornoemde voorwaarden samen voldaan worden. 

 

Een landbouwtractor, een trekker (van een oplegger) en een personenwagen voldoen niet aan de 
eerste twee voorwaarden. Voor deze voortuigen gelden de normale regels van het KB van de 
rijbewijzen (25/03/98) 

¾ Specifiek voor landbouwtractoren volgens het KB van het rijbewijs (25/03/98): 

Definitie: 

Art 1. 9° "landbouw- en bosbouwtrekkers" 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;  
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Deze definitie is vaag betreffende het gebruik over de weg maar hier is rechtspraak over: 
Rb Mechelen 30 maart 2009 T.POL.2009 afl.3, 119 

Dwz: 

Elk voertuig dat niet in land- of bosbouw wordt gebruikt, vereist een rijbewijs van de categorie 
overeenstemmend met de MTM van het voertuig".  

Wanneer het landbouw- of bosbouwvoertuig niet gebruikt wordt voor de landbouw- of 

bosbouwactiviteiten, dient de bestuurder houder te zijn van een rijbewijs B, B+E, C, C+E, of C1+E, 

naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of het samenstel. 

 

Rijbewijs categorieën: (KB 23 maart 1998) 

Art. 2 §1 15° Categorie G: "Land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen 
ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine" 

Artikel 2 somt de verschillende categorieën die vermeld staan op het rijbewijs op 
Dus het land- en bosbouwvoertuig (zoals vermeld in art 1.9° “de definitie” en rekening houdende 
met de rechtspraak) en zijn aanhangwagens mogen bestuurd worden met cat. G 

Een carnavalsstoet is geen land- en bosbouwactiviteit dus rijbewijs G mag niet. Dan wordt het  

de cat. C1 – E of C – E naargelang de gewichten, MTM van het samenstel. 

Uitzondering: 

Artikel 4 (KB 23 maart 1998) 

Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs en het bij zich te hebben : 

Art. 4. 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; 

Dit laat alle personen die in België zijn ingeschreven  en geboren zijn vóór 1 oktober 1982 toe een 
landbouwtractor en zijn aanhangwagen in alle omstandigheden te besturen zonder hiervoor een 
rijbewijs te hebben. (Deze mogen wel in de stoet rijden) 

Een praalaanhangwagen heeft geen MTM omdat hij niet moet voldoen aan de technische eisen.  
Het rijbewijs C1 – E beperkt de gewichten, de MTM van de trekker en de MTM van de aanhangwagen 
(het samenstel) tot max. 12.000 kg. Wij kijken dan naar het gewicht van de aanhangwagen.  

Iedereen die rijdt met het rijbewijs vanaf cat. C moet een geldige medische keuring op zijn rijbewijs 
hebben. 
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 2.  Keuring van de gebruikte landbouwvoertuigen. 

Sinds 1 november 2015 zijn alle overgangsmaatregelen verlopen voor de periodieke keuringen voor 
land- en bosbouwvoertuigen die niet gebruikt worden in de land- en bosbouw. 

Vermits een carnavalstoet geen land- en bosbouwactiviteit is moeten deze land- en 
bosbouwvoertuigen periodiek gekeurd zijn. 

Art. 23ter. §2  Periodieke keuringen (KB 15/03/1968): 

5° met een periodiciteit van twee jaar:  

Voertuigen met een MTM van meer dan 3500 kg en niet meer dan 7 500 kg 

6° met een periodiciteit van één jaar: 

Voertuigen met een MTM van meer dan 7500 kg 

Bestuurders die land- en bosbouwvoertuigen aanbieden op de keuring voor deze periodieke 
keuringen moeten melden dat het voertuig voor NIET landbouwdoeleinden gebruikt zal worden. 

We zijn dit bij de keuring in Eksel gaan navragen en zij zeggen dat dit keuringen zijn “op verklaring 
van de klant”.   Als jullie het voertuig aanbieden en niets zeggen bij de keuring over het gebruik van 
het voertuig zullen ze het niet of niet juist keuren.  
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Enkele mogelijkheden: 

 

 

 

 

Wanneer mag het met een rijbewijs B – E: 

De MTM van de tractor (1) moet minder dan 3.5 T zijn. 
Dit zijn de tractoren die vrijgesteld zijn van Periodieke keuringen, enkel keuring bij inschrijving. 
Het gewicht van aanhangwagen (2) mag max 3.5 T zijn BEHALVE: 
Is je rijbewijs B- E afgeleverd voor 01/05/2013 dan mag het gewicht van het samenstel (3)   
maximum 12 T zijn. 
Let wel op de beperkingen die op het keuringsbewijs van de tractor staan, de gewichten van de 
getrokken aanhangwagen kunnen lager liggen. 
 
Wanneer mag het met een rijbewijs C1 – E: 

De MTM van de tractor (1) moet tussen de 3.5 T en 7.5 T zijn. 
Dit zijn de tractoren met een periodieke keuring van 2 jaar. 
Bij een C1 – E mag de MTM van het samenstel (3) niet meer dan 12 T zijn! 
Het gewicht van de aanhangwagen (2) is dan  12 T min de MTM van de tractor (1) 

Vb  de MTM van de tractor (1) is 7.5 T. De aanhangwagen (2) mag dan maximum 4.5 T wegen. 
Weegt de aanhangwagen (3) meer waardoor het samenstel boven de 12 T komt dan wordt het een  
rijbewijs C - E  

Wanneer moet zeker het met een rijbewijs C – E: 

De MTM van de tractor (1) komt boven de 7.5 T. 
Dit zijn de tractoren met een periodieke keuring van 1jaar. 
Het samenstel (3) komt boven de 12 T 
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