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Blikseminslag of Inductie?

Tractor rijbewijs per 1 juli 2015

Bij een blikseminslag is het vaak van belang om een
onderscheid te maken tussen blikseminslag en inductie:

Heeft u een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een
motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS)? Dan is per 1
juli 2015 een tractorrijbewijs, het T-rijbewijs, nodig. Alleen
dan bent u verzekerd voor schade tijdens het rijden op de
openbare weg.
Zonder T-bewijs geen dekking voor schade!
Bestuurders of machinisten moeten tractor certificaat
omzetten of bijschrijven op het rijbewijs.
Er zijn vier situaties die bepalen wat u moet doen.

Blikseminslag ontstaat door ontlading van energie in de
lucht in de vorm van een lichtflits, waardoor brand ontstaat.
Inductie is een elektrische ontlading zonder inslag, waarbij
de schade door die elektronische ontlading ontstaat.
Meestal volgt geen brand, maar wordt door overspanning
op het netwerk, voornamelijk schade toegebracht aan
elektronische apparatuur.
De gevolgen van bliksem en inductie kunnen aardig in de
papieren lopen. Hierbij geven wij u een aantal tips:
-

Probeerde de schade zoveel mogelijk te beperken
Breng de situatie in beeld: maak foto’s, noteer
datum en tijdstip
Bij schade, neem direct contact op met ons kantoor.

Schadevrije jaren: voorkom misverstanden!
Bij het afsluiten van motorrijtuigverzekeringen bestaat soms
onduidelijkheid over de toepassing van het juiste aantal
schadevrije jaren. Wanneer u dit niet juist doorgeeft kan de
premie achteraf fors hoger uitvallen!
Uw opgebouwde schadevrije jaren kunt u meenemen naar
een nieuw af te sluiten motorrijtuigenverzekering.
Doorgaans zijn de schadevrije jaren geldig tot 3 jaar na
beëindiging van de verzekering. De schadevrije jaren
worden geregistreerd in een centrale database. De nieuwe
verzekeraar vraagt het aantal geregistreerde schadevrije
jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt
deze toe aan de motorrijtuigverzekering.
Heeft u schadevrije jaren opgebouwd bij een
leasemaatschappij, ex- werkgever of buitenlandse
verzekeraar? Deze schadevrije jaren zijn dan vaak niet
geregistreerd in Roy-data. Deze schade vrije jaren moeten
dus nog wel schriftelijk worden aangetoond.

1. U hebt een certificaat van vakbekwaamheid
Het T-rijbewijs vervangt het huidige certificaat van
vakbekwaamheid. Dit certificaat was voor jongeren
vanaf 16 jaar die met een tractor betaalde arbeid
verrichtten. Heeft u zo’n certificaat, dan kan dit
binnen 1 jaar omgezet worden naar een T-rijbewijs
bij uw gemeente (hieraan zijn kosten verbonden).
2. U hebt geen certificaat van vakbekwaamheid en
geen rijbewijs B
Vanaf 18-jarige leeftijd was het, in de oude
situatie, niet verplicht over een certificaat van
vakbekwaamheid te beschikken. Nu is per 1 juli
2015 een T-rijbewijs verplicht vanaf 16-jarige
leeftijd. Het theorie-examen mag vanaf 15,5 jaar
worden afgelegd.
3. U hebt een rijbewijs B
Als u een rijbewijs B heeft (gehaald voor 1 juli
2015), dan kan hij/zij tot 1 juli 2025 categorie T bij
laten schrijven op zijn rijbewijs.
4. U gaat een rijbewijs C halen
Toekomstige houders van een rijbewijs C
(vrachtwagen) mogen per 1 juli 2015 ook een LBT
en MMBS besturen. De categorie T wordt dan
automatisch bijgeschreven.

