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T-rijbewijs
Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is
een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Dat is bedoeld om het aantal ongelukken met
tractoren te verminderen. Heb je een geldig autorijbewijs met een afgiftedatum van voor 1 juli
2015 en ben je minimaal 18 jaar? Dan krijg je het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij de
eerstvolgende vernieuwing van je rijbewijs. Is dit niet het geval? Dan moet je voor het T-rijbewijs
examen doen bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Het aﬂeggen van zo’n examen is niet
voor iedereen even vanzelfsprekend.

Mark Vrij is een jongen met een beperking. Zijn ouders runnen
een bedrijf in groen, grond en infra, AH Vrij in Wateringen. Door
de week woont Mark Vrij op een werk-/zorgboerderij. In de
weekenden en vakanties is hij thuis en werkt hij graag mee in
het familiebedrijf. Daar helpt hij iedereen waar hij kan: op het
buitenterrein met grasmaaien en het parkeerterrein vegen, in
de werkplaats, op kantoor met licht administratief werk zoals
bonnen invoeren en op het depot met werk op een shovel/
kraan. Hij is erg gedreven en enthousiast.

Nieuwe mogelijkheden
versterken eigenwaarde
Mark Vrij had al een 45 km rijbewijs, maar wilde meer. Na een
proeﬂes en medische keuring bleek hij geschikt om tractoren
die genoeg hebben aan 60 KN aan remkracht, te besturen. Dat
zijn eigenlijk alle nieuwere tractoren. In juli van dit jaar slaagde
hij voor het T-rijbewijs. ‘Mark had simpelweg een geweldige
instelling en was vastberaden om het klusje te klaren. Met deze
instelling gaat hij nog ver komen!’, schreef zijn instructeur van
DON Opleidingen op Facebook. Met het T-rijbewijs op zak doet
hij nu ook buiten de zaak soms kleine klussen op de tractor,
maaimachines, veegmachine en een golfkar. Het behalen van
het T-rijbewijs heeft hem veel vertrouwen gegeven.

Mark Vrij

Colland subsidie voor het T-rijbewijs

voor een tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het
T-rijbewijs. Deze subsidie is onderdeel van de cursusgroepenregeling. Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het Praktijkonderwijs uit deze sectoren is er een aparte regeling.
Meer informatie vindt u op www.collandarbeidsmarkt.nl.

Wilt u uw werknemers helpen bij het behalen van het T-rijbewijs?
Op verzoek van sociale partners in een aantal sectoren stelt
Colland Arbeidsmarkt subsidie beschikbaar voor de gemaakte
kosten. Werknemers en BBL-leerlingen uit de sectoren dierhouderij, paddenstoelen en open teelten (bloembollenteelt,
boomkwekerij, landbouw en tuinbouw) komen in aanmerking

Ook de loonwerksector kent een subsidieregeling voor het
T-rijbewijs. Deze wordt niet uitgevoerd via Colland maar uitsluitend via CUMELA Nederland. Op www.groengrondinfra.nl
vindt u algemene informatie, een aanvraagformulier en een lijst
met veel gestelde vragen over de regeling.
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