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ongeldigverklaring code 95

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij informeer ik u over de code 95 op uw C- of D-rijbewijs. De code 95 is het
bewijs van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Deze code heeft u destijds
vanwege uw leeftijd automatisch gekregen.
De Europese Commissie heeft besloten dat u deze code niet automatisch had
mogen krijgen. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien met een
wetswijziging. In augustus 2019 hebben wij u hierover al geïnformeerd. De
wetswijziging gaat op 1 december 2020 in.

Den Haag
Postbus 20904
2500 EX Den Haag
Contactpersoon
H.J. Taal
senior beleidsmedewerker
Ons kenmerk
IENW/BSK-2020/79556

Wat betekent dit?
Als u voor 1 december 2020 nog niet aan uw vakbekwaamheidseis heeft voldaan
is uw code 95 vanaf deze datum niet meer geldig.
Wat moet u doen?
Bent u geen beroepschauffeur? Vraag dan binnen 4 weken na 1 december 2020
een rijbewijs zonder code 95 aan. Bent u beroepschauffeur? Dan moet u vóór 1
december 2020 aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.
In de bijlage leest u precies wat u moet doen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/code95 en
www.cbr.nl/vervallenvrijstelling. Vragen over uw specifieke situatie kunt u stellen
aan het CBR via CCV.Vervallen.vrijstelling@cbr.nl of telefonisch via 088 227 77 00
(kies optie 5, dan optie 1).
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Dit keuzemenu is
vanaf 30 september
bereikbaar.

namens deze,
DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,
Wnd.

Mr. Drs. J-B. Dijkstra
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BIJLAGE: Vraag en antwoord

1. Wat is code 95?
Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is
geplaatst. Code 95 (voormalig chauffeursdiploma) is verplicht voor alle
beroepschauffeurs die in de EU werken. Meer informatie over de code 95 vindt u
op de website van het CBR. www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95.

2. Heb ik code 95 nodig?
Als u niet beroepsmatig rijdt (bijvoorbeeld alleen in een camper), dan heeft u
geen code 95 nodig. Bent u beroepschauffeur? Dan heeft u de code 95 wel nodig.
Hiervoor geldt een aantal uitzonderingen. Deze zijn te vinden op de website van
ILT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/code-95-rijbewijs-vrachtwagen

3. Ik ben geen beroepschauffeur. Wat moet ik doen?
U moet binnen 4 weken na 1 december 2020 uw rijbewijs vervangen bij de
gemeente. U krijgt dan een rijbewijs zonder code 95 met dezelfde looptijd als uw
huidige rijbewijs. Hiervoor is geen medische keuring nodig.
Heeft u voor 1 december 2020 bij het CBR al een gezondheidsverklaring ingediend
omdat uw rijbewijs binnenkort verloopt? Dan kunt u uw rijbewijs vernieuwen
zodra de Verklaring van Geschiktheid door het CBR is afgegeven.

4. Ik ben beroepschauffeur. Wat moet ik doen?
Ik heb mijn C rijbewijs behaald voor 10-9-2009 en/of ik heb mijn D rijbewijs
behaald voor 10-9-2008.
Ik heb al 35 uur nascholing afgerond: U hoeft niets te doen; uw rijbewijs
en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.
Ik heb nog geen 35 uur nascholing afgerond: U moet voor 1 december
2020 35 uur nascholing hebben afgerond. Uw rijbewijs en code 95 blijven
dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.
Ik heb mijn C rijbewijs behaald op of na 10-9-2009 en/of ik heb mijn D rijbewijs
behaald op of na 10-9-2008.
Ik heb de basiskwalificatie al behaald: U hoeft niets te doen; uw rijbewijs
en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.
Ik heb nog geen basiskwalificatie behaald: U moet voor 1 december 2020
uw basiskwalificatie hebben behaald. Uw rijbewijs en code 95 blijven dan
geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.

5. Ik heb al nascholingscursussen gevolgd. Tellen die mee?
Geregistreerde nascholingscursussen die in de vijf jaar voor 1 december 2020 zijn
gevolgd, tellen mee.
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6. Ik rij beroepsmatig maar heb niet voor 1 december 2020 voldaan aan
de vakbekwaamheidseis. Ik heb dus nog geen basiskwalificatie
behaald/nog geen 35 uur nascholing gevolgd. Wat moet ik doen?
-

U mag na 1 december 2020 niet meer beroepsmatig rijden totdat u aan de
vakbekwaamheidseis hebt voldaan en;

-

U moet binnen 4 weken na 1 december 2020 uw rijbewijs vervangen bij
de gemeente:
o heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat alsnog aan
de vakbekwaamheidseis voldaan dan ontvangt u een rijbewijs met
een geldige code 95.
o heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat niet voldaan
aan de vakbekwaamheidseis dan ontvangt u een rijbewijs zonder
code 95. U kunt opnieuw een rijbewijs met code 95 aanvragen
zodra u aan de vakbekwaamheidseis hebt voldaan.

7. Worden de kosten voor het behalen van nascholing, vervangen van
het rijbewijs e.d. vergoed?
De kosten worden niet vergoed door de overheid. U of uw werkgever moet deze
zelf betalen.
8. Geldt de corona-coulanceregeling verlenging code 95 ook voor mij?
Nee. De coulanceregelingen die gelden vanwege corona, bijvoorbeeld de
verlenging van rijbewijzen en code 95, hebben geen invloed op bovenstaande.
Bent u beroepschauffeur dan moet u voor 1 december 2020 aan de
vakbekwaamheidseisen voldoen. Bent u geen beroepschauffeur dan moet u binnen
4 weken na 1 december 2020 een rijbewijs zonder code 95 aanvragen.
9. De wetswijzing zou 1 april 2020 in gaan. Is de datum veranderd?
Ja, de datum is veranderd. Eerder hebben wij als verwachte ingangsdatum van
deze wetswijziging 1 april 2020 genoemd. De coronacrisis heeft echter voor
vertraging gezorgd. De ingangsdatum is nu 1 december 2020.
10. Waar kan ik vinden hoeveel nascholing ik al heb gevolgd?
Dit kunt u terugvinden op mijnCBR.nl. U logt in met uw DigiD en klikt vervolgens
op ‘resultaten bekijken’.
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