
Wettelijke verplichtingen  
voor een TRACTOR met  

AANHANGWAGEN

chauffeur juist rijbewijs

aanhanger juiste type 
en aangekoppelde remmen

sleepvermogen  tractor
≥ MTM aanhanger

correcte ladingzekerheid

foto: © www.pottinger.at

1.  WaarschuWing en algemene richtlijnen

Bij NOOd •	Machine stilleggen en vergrendelen (sleutel verwijderen)
•	112 en leidinggevende verwittigen 

alvorens de openbare weg op te gaan, dient elke bestuurder een aantal aspecten van de sleep te controleren:
 » geldig rijbewijs
 » boorddocumenten aanwezig (tractor en aanhanger) 
 » bewijs van verzekering
 » lading correct gezekerd
 » de machines zijn verboden voor personen onder de 18 jaar

2.  VeiligheiDsVOOrZieningen machine



2.1. rijbeWijs bestuurDer 
•	 Traject loods – terrein (hoeve-veld) en sporadisch ander transport (bv. bouwmaterialen halen of transport 

tussen loodsen)
 - Geboren voor 1 oktober 1982: vrijgesteld van rijbewijs
 - Geboren vanaf 1 oktober 1982: rijbewijs G

•	 Regelmatig transport dat niet onder de noemer ‘loods-terrein’ valt  
(bv. regelmatig transport tussen centrale loods en andere loodsen, groot grondverzet …)

 - Rijbewijs in functie van de MTM en MTM aanhanger

2.2. sleepVermOgen tractOr
•	 Ongeremde aanhanger: MTM aanhanger mag maximaal 750 kg zijn.
•	 Geremde aanhanger met oplooprem: MTM aanhanger moet kleiner zijn dan de Maximale Toegestane 

Sleepbare Massa van de tractor voor aanhangers met oplooprem en ≤ 8000 kg.
•	 Geremde aanhanger met remmen: MTM aanhanger moet kleiner zijn dan de Maximale Toegestane Sleepbare 

Massa van de tractor voor aanhangers met hydraulische remmen en ≤ 22000 kg. Boven de 22000 kg dienen 
pneumatische bediende remmen aanwezig te zijn.

MTM = Maximaal Toegestane Massa = gewicht vermeld op de aanhanger of op het identificatieverslag van de 
aanhangwagen!

Welk type rem Op De aanhanger?

MTM aanhanger Type rem

Tot 750 kg Mag ongeremd

Tot 8000 kg

Minimaal:
- Oplooprem of
- Rem bediend vanuit de cabine waarbij men steeds het stuur kan 
vasthouden

Mag: 
- Hydraulische remmen of
- Pneumatische remmen

Tussen 8000 en 22000 kg

Minimaal:
- Hydraulische remmen

Mag:
- Pneumatische remmen

Vanaf 22000 kg Pneumatische remmen
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Meer inforMatie of bijhorende opleidingen

inverde • projectcoördinator veiligheid 
T +32 2 658 24 94 • info@inverde.be 
www.inverde.be •  www.ecopedia.be
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Meer inforMatie in jouw organisatie?

Neem contact op met:

2.3. uitZOnDerlijk VerVOer
•	 Uitzonderlijk vervoer wordt beschouwd voor:

 - landbouwtransport vanaf 3 meter breedte en trager dan 30km/h
 - landbouwtransport sneller dan 30km/h en breder dan 2.55 meter
 - transport dan niet onder noemer ‘loods-terrein’ valt vanaf 2.55 meter

•	 Te nemen maatregelen wat betreft signalisatie:
 - twee oranje zwaailichten op de tractor en één achteraan op de aanhanger
 - bord ‘Uitzonderlijk vervoer’ vooraan en achteraan
 - vier wit-rood gearceerde borden van op de vier hoeken van het transport, vooraan voorzien van een wit en 
achteraan van een rood licht (de borden moeten voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten qua afmetingen 
en retroreflectie)

!
Deze instructiekaart is slechts een bondige samenvatting en is een toevoeging aan elke instructiekaart 
voor slepen van tractoren.

speciFieke richtlijnen


	Vul hier de gegevens van jouw organisatie in: 


