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Informatie over verplichte nascholing beroepschauffeurs (code 95) 

Met de code 95 toont een beroepschauffeur vakbekwaam aan. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met 
een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig 
besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar 
geldig. 

Europese Richtlijn 
Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat de houder van het 
rijbwijs moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs 
uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. 

Om beroepschauffeur te blijven, moet iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing worden gevolgd. Als dit niet 
wordt gedaan, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Chauffeurs welke beschikken over 
vakbekwaamheid voor zowel de vrachtauto als de bus, behoeven slechts één keer 35 uur nascholing te volgen 
per 5 jaar en niet 70 uur. 

De nascholingscursussen dienen te worden gevolgd via een opleider. De nascholing moet bestaan uit cursussen 
die door de divisie CCV van het CBR gecertificeerd zijn. Chauffeurs of werkgevers van chauffeurs kunnen zelf 
een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. Onze cursussen zijn door het CCV 
erkend en Schoonveld & Iedema is al sinds het begin van het bestaan van deze regeling een gecertificeerde 
opleider. Indien u deel neemt aan een door ons verzorgde VCA cursus dan ontvangt u daarvoor 7 studie uren. 

De procedure en de kosten 
Indien bovenstaande op u van toepassing is, dan dient u dit voorafgaand aan de cursus bij de aanmelding al aan 
ons door te geven. Wij dienen de kandidaat namelijk van te voren aan te melden in het registratiesysteem van 
het CCV.  Deze aanmelding dient door ons uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de cursus te worden 
uitgevoerd. Hiervoor hebben wij niet alleen uw naam en geboortedatum nodig, maar ook het BSN nummer van 
de kandidaat. Indien u de inschrijving via onze website regelt, dan wordt dit automatisch gevraagd indien  u 
aangeeft dat dit van toepassing is. Let op: wij moeten alle cursussen waar code 95 kandidaten aan mee doen 
aanmelden bij het CCV. Deze aanmelding kan tot 4 werkdagen voorafgaand aan de cursus worden 
doorgevoerd. Indien wij ook andere cursisten in een cursus al hebben geplaatst waarvoor een code 95 
registratie vereist is, dan hebben wij de cursus al aangemeld bij het CCV en kunnen wij de registratie van een 
individuele deelname nog uitvoeren tot 23.00 uur de avond voorafgaand aan de cursus.  
 
Aanmelding achteraf is uitsluitend mogelijk na toestemming van het CCV en onder betaling van Eur 25,-- extra 
administratiekosten. De normale code 95 registratie kost Eur 22,50. Alle administratiekosten dienen wij 
volledig af te dragen aan het CCV. 
 
Na afronding van de cursus dienen wij te registreren dat de kandidaat de gehele cursus aanwezig is geweest of 
niet aanwezig was. Wij worden als opleider op steekproefbasis gecontroleerd op de aanwezigheid van de 
aangemelde cursisten. Wij kunnen ons hierin geen fouten veroorloven, omdat wij daarmee onze certificering 
kunnen kwijtraken.  
 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0513 65 44 62. 

  


