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FEHACtiviteiten
Op de website staat de laatste FEHACtiviteiten. Link:
http://www.fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/Fehactiviteiten/2014-
02%20FEHACtiviteiten.pdf

Overzicht Laatst uitgegeven kentekens
Overzicht van de laatst uitgegeven kentekens per kentekensoort voor de
verschillende sidecodes.

Kenteken Kentekensoort
BE7999 Bedrijfsauto KB; < 1973
ZF8446 Motor KB; < 1973
AR8779 Personenauto KB; < 1973
06YD68 Personenauto KB; < 1978

T-Rijbewijs
Vanaf 1 juli 2015 wordt het T-Rijbewijs ingevoerd. Dit rijbewijs is verplicht
voor tractoren, maar ook voor MMBS-en die van de openbare weg gebruik
maken (dus ook voor shovels, SRV-wagens, omgebouwde
personenwagens). In het kort voor alles wat nu nog zelfstandig zonder
kenteken op de openbare weg rijdt. Uitgezonderd zijn kleine
maaimachines, veegapparaten etc. met een maximale breedte van 1,30
meter. Deze mogen niet voorzien zijn van een trekhaak.
Bij invoering wordt het trekkercertificaat omgezet tot een T-rijbewijs. Ook
krijgt iedereen die op dat moment een rijbewijs B heeft, bij verlenging
automatisch T er bij. Na invoering krijg je alleen bij rijbewijs C het T-
rijbewijs er bij. In alle andere gevallen moet het examen afgelegd worden.
Het examen voor het T-rijbewijs is lastig en kostbaar. Met rijlessen erbij
worden bedragen van 3000 euro genoemd. Voor hobbymatig gebruik
bestaat geen uitzondering en dit komt ook niet. Als u nog geen rijbewijs B
heeft, adviseert FEHAC om voor 1 juli 2015 het trekkercertificaat te halen.

Trekker-kenteken
Op het ministerie I&M zijn plannen in de maak om alle voertuigen
waarvoor het T-rijbewijs nodig is te voorzien van een eigen kenteken.
Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste kamer. Invoering
zal niet voor 2017 zijn. FEHAC zorgt dat de gevolgen voor oldtimers
beperkt blijven.

De beste wensen
De FEHAC wenst iedereen goede feestdagen en veilige kilometers in het
komende jaar.
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