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Aanleiding
Bij de invoering van de Richtlijn vakbekwaamheid in 2008 en 2009 is gekozen voor 
de huidige opzet van de theorie-examens voor het behalen van het rijbewijs en de 
vakbekwaamheid C en D. 
 
Er is er toen voor gekozen om de opzet van de examens voor de Richtlijn 
vakbekwaamheid zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de examens die daarvoor 
afgenomen werden. De inhoud van de richtlijn is op basis van de bestaande 
examens verdeeld over de examens RV1, V2 en V3. 
 
In de huidige structuur moeten kandidaten die alleen het rijbewijs willen halen, 
zonder vakbekwaamheid, een examen Verkeer en techniek (RV1 of RV1-Light voor 
de lichtere voertuigen) en een examen Administratie vrachtauto of bus (R2C/R2D) 
behalen. Na het behalen van het praktijkexamen kunnen zij het rijbewijs C of D 
zonder code 95 aanvragen.
 
Kandidaten die beroepsmatig willen rijden, moeten hetzelfde examen Verkeer en 
techniek (RV1 of RV1-Light) behalen en daarnaast twee examens Administratie 
(V2C/D en V3C/D). Na het behalen van de twee praktijktoetsen en het 
praktijkexamen kunnen zij het rijbewijs C of D met code 95 aanvragen.
Voor wat betreft de theorie-examens zitten er aan de oude examenstructuur een 
aantal nadelen, zowel op vorm als op inhoud. Zo is het bijvoorbeeld niet goed 
mogelijk om in te spelen op de verschillende groepen chauffeurs. Binnen Verkeer 
en techniek wordt bijvoorbeeld zowel vrachtauto als bus behandeld en worden 
kandidaten die een camper willen besturen, bevraagd over onderwerpen die in de 
praktijk niet nodig zijn. 
 
Een ander nadeel is dat de twee Administratie-examens inhoudelijk dezelfde leerstof 
toetsen en dat het binnen de huidige structuur niet goed mogelijk is om belangrijke 
onderwerpen op verschillende toets niveaus (kennis, inzicht en toepassing) terug 
te laten komen. Ook kunnen relevante koppelingen in examenvragen niet gemaakt 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan examenvragen die gaan over de afmetingen 
van een voertuig (RV1) en het zekeren van lading (V2C).
 
Voor de inhoud van de examens is het belangrijk om beter aan te sluiten op 
de beroepspraktijk en om meer vragen te kunnen stellen over de belangrijkste 
onderwerpen. Dit draagt uiteindelijk bij aan een betere voorbereiding voor alle 
chauffeurs en in het bijzonder de beroepschauffeur. 
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Nieuwe structuur voor de  
rijbewijzen C1 en C
De invoering van de nieuwe structuur heeft tot doel om de kwaliteit van de examens 
te verbeteren, zowel toetstechnisch als voor wat betreft de aansluiting op de beroeps- 
praktijk. Daarnaast wordt de voorspelbaarheid teruggedrongen, vooral door het op 
een andere manier toetsen van de cases uit V3.
 
De nieuwe examenstructuur is tot stand gekomen in samenwerking met de 
werkgroepen uitgevers, opleiders, ROC-scholen en de Colleges van deskundigen. 
De exameneisen voor de theorie-examens C1 en C zijn op 19 november 2021 door 
de LTP-raad goedgekeurd en daarmee definitief vastgesteld.

Huidige examenstructuur

Rijbewijstraject Rijbewijstraject Rijbewijs + code 95 traject

C1 C C1 met code 95 C met code 95 

Theorie-examen RV1L RV1 RV1L RV1

Theorie-examen R2C R2C V2C V2C

Theorie-examen V3C V3C

Praktijktoets Praktische toets 
C/C1 

Praktische toets 
C/C1 

Praktijktoets Toets besloten 
terrein 

Toets besloten 
terrein 

Praktijkexamen C1 C

Praktijkexamen C1E CE

 
Examenstructuur vanaf 1 juli 2022

Rijbewijstraject Rijbewijstraject Code 95 traject

C1 C C1 met code 95 C met code 95 

Theorie-examen 
(kennis)

Module 1-C1 Module 1-C

Theorie-examen 
(inzicht en 
toepassing)

Module 2-C Module 2-C

Theorie-examen 
(inzicht en 
toepassing)

Module 3-C Module 3-C

Praktijktoets Praktische toets 
C/C1 

Praktische toets 
C/C1 

Praktijktoets Toets besloten 
terrein C1 

Toets besloten 
terrein C 

Praktijkexamen C1 C

Praktijkexamen C1E CE
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Voorbeelden:
-  Een kandidaat die het rijbewijs C uitsluitend privé wil gebruiken, doet het  

theorie-examen module 1-C en daarna het praktijkexamen C.
-  Een kandidaat die het rijbewijs C1 privé wil gebruiken, bijvoorbeeld voor 

het besturen van een camper, doet het theorie-examen module 1-C1 en het 
praktijkexamen C1. 

-  Een kandidaat die als beroepschauffeur wil werken heeft code 95 nodig en  
doet module 1, 2 en 3, de praktijktoetsen en het praktijkexamen.
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Volgorde van examens
In de nieuwe structuur is er voor gekozen om het verplicht te stellen dat kandidaten 
eerst module 1 behalen, omdat in dit examen de basiskennis zit voor de inzicht- en 
toepassingsgerichte vakbekwaamheidsmodules. 
 
Na het behalen van module 1 kunnen kandidaten module 2, module 3 en het 
praktijkexamen (in willekeurige volgorde) doen. Het behalen van module 1 is niet 
verplicht voor deelname aan de praktijktoetsen.
 
Kandidaten die een rijbewijs zonder code 95 willen halen doen in de nieuwe structuur 
één theorie-examen. Ook zij kunnen na het behalen van module 1 direct het praktijk- 
examen doen.
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Examenmodules 
Module 1 
De inhoud van dit examen is volledig gebaseerd op de Derde rijbewijsrichtlijn. 
Er kan gekozen worden voor een examen voor de categorie C1 of een examen 
voor de categorie C. De nadruk ligt op het onderdeel Verkeer. Daarnaast wordt 
de basiskennis van de verplichte onderwerpen Techniek, Lading en Administratie 
getoetst.

Module 1 voor rijbewijs en vakbekwaamheid C1 (RVM1-C1)

Voor wie? Voor kandidaten die het rijbewijs C1 met of zonder 
code 95 willen behalen. 

Wat wordt er getoetst? In dit examen krijgen kandidaten basiskennis- 
vragen over:
- verkeer
- techniek
- lading
- wetgeving (administratie)

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 80 minuten en bestaat 
uit 65 vragen.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat moeten kandidaten meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 52 of meer vragen 
goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie  
over examens met extra tijd of individueel  
begeleide examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 38,70.  
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

http://cbr.nl/tarieven
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Module 1 voor Rijbewijs en Vakbekwaamheid C (RVM1-C)

Voor wie? Voor kandidaten die het rijbewijs C met of zonder 
code 95 willen behalen. 

Wat wordt er getoetst? In dit examen krijgen kandidaten basiskennis- 
vragen over:
- verkeer
- techniek
- lading
- wetgeving (administratie)

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 80 minuten en bestaat 
uit 65 vragen.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat moeten kandidaten meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 52 of meer vragen 
goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie over 
examens met extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 38,70. 
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

Module 2 
In module 2 worden de onderwerpen Techniek en lading voor de beroepschauffeur 
getoetst. Dit examen is gebaseerd op de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders  
en is een verdieping van de basiskennis uit module 1. 
 
Het onderdeel Techniek sluit beter aan op de beroepspraktijk. Zo wordt een 
kandidaat minder gedetailleerd getoetst op bijvoorbeeld het elektrisch systeem, 
omdat de chauffeur daarmee zelf niets meer mag of kan doen. Het zwaartepunt 
ligt op de technische onderdelen waar de chauffeur in de praktijk wel mee te maken 
krijgt. Denk hierbij aan de systemen die de bestuurder ondersteunen (ADAS), de 
voertuig- en rijklaarcontroles, preventief onderhoud en het omgaan met storingen. 
 
Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan lading zekeren, omdat verkeerd 
zekeren grote verkeersveiligheids- en economische gevolgen kan hebben. 

http://cbr.nl/tarieven
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Module 2 voor Vakbekwaamheid C1 en C (VM2-C)

Voor wie? Voor kandidaten die het rijbewijs C1 of C met 
code 95 willen behalen. 

Wat wordt er getoetst? In dit examen krijgen kandidaten inzichts- en 
toepassingsvragen over:
- voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig
- basiskennis voertuigtechniek 
- taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen
- elektronische en mechanische systemen
- lading en lading zekeren

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 90 minuten en bestaat 
uit 65 vragen.
90 minuten tijdens de overgangsperiode.  
Vanaf 1-7-2024 80 minuten.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn.
Module 1 moet zijn behaald.

Wat moeten kandidaten meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen naar het examen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 52 of meer vragen 
goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie over 
examens met extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 38,70. 
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

 
Module 3
In Module 3 worden de onderwerpen Administratie, Veiligheid en Gezondheid, 
Branche en Bedrijf voor de beroepschauffeur getoetst. Dit examen is net als  
Module 2, gebaseerd op de Richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders en is een 
verdieping van de basiskennis uit Module 1. 
 
De nadruk ligt op het onderdeel Administratie en dan vooral op de rij- en rusttijden, 
de tachograaf en (het hebben van) de juiste vergunningen en documenten. 

http://cbr.nl/tarieven
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Module 3 voor Vakbekwaamheid C1 en C (VM3-C)

Voor wie? Voor kandidaten die het rijbewijs C1 of C met  
code 95 willen behalen. 

Wat wordt er getoetst? In dit examen krijgen kandidaten inzichts- en 
toepassingsvragen over:
-  wetgeving - arbeidstijdenwet, arbeidstijdenbesluit 

en tachograaf
- wetgeving - documenten
- veiligheid en gezondheid
- branche en bedrijf

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 90 minuten en  
bestaat uit 65 vragen.
90 minuten tijdens de overgangsperiode.  
Vanaf 1-7-2024 80 minuten.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 
Module 1 moet zijn behaald.

Wat moeten kandidaten meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 52 of meer vragen 
goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie over 
examens met extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 38,70.  
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

http://cbr.nl/tarieven
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Overgangsregeling
Voor kandidaten die op 1 juli 2022 al één of meer van de huidige theorie-examens 
hebben behaald geldt onderstaande overgangsregeling. 

Rijbewijs C1 zonder code 95 behalen 

Al behaald Inhoud Nog doen Inhoud

RV1-light Verkeer, Techniek Overgangsexamen 
Rijbewijs C1 (OR-C1)

Lading en 
Administratie

R2C Administratie Module 1-C1 Verkeer, 
Techniek, Lading, 
Administratie

Rijbewijs C zonder code 95 behalen 

Al behaald Inhoud Nog doen Inhoud

RV1 Verkeer, Techniek Overgangsexamen 
Rijbewijs C (OR-C)

Lading en 
Administratie

R2C Administratie Module 1-C Verkeer, 
Techniek, Lading, 
Administratie

Rijbewijs C1 met code 95 behalen 

Al behaald Inhoud Nog doen Inhoud

RV1-light Verkeer en Techniek Module 2-C 
Module 3-C

Techniek, Lading, 
Administratie

V2C + V3C Administratie Overgangsexamen 
Vakbekwaamheid C 
(OV-C)¹ 

Verkeer,  
Techniek Module 2

RV1-light + V2C Verkeer, Techniek, 
Administratie

Module 2-C Techniek, Lading

RV1-light + V3C Verkeer, Techniek, 
Administratie

Module 2-C Techniek, Lading

V2C Administratie Module 1-C1 
Module 2-C

Verkeer, Techniek, 
Lading

V3C Administratie Module 1-C1
Module 2-C

Verkeer, Techniek, 
Lading

1   In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld
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Rijbewijs C met code 95 behalen 

Al behaald Inhoud Nog doen Inhoud

RV1 Verkeer en Techniek Module 2-C
Module 3-C

Techniek, Lading 
Administratie

V2C + V3C Administratie Overgangsexamen 
Vakbekwaamheid C 
(OV-C)¹ 

Verkeer,  
Techniek Module 2

RV1 + V2C Verkeer, Techniek, 
Administratie

Module 2-C Techniek, Lading

RV1 + V3C Verkeer, Techniek, 
Administratie

Module 2-C Techniek, Lading

V2C Administratie Module 1-C
Module 2-C

Verkeer, Techniek, 
Lading

V3C Administratie Module 1-C 
Module 2-C

Verkeer, Techniek, 
Lading

1  In het overgangsexamen wordt Techniek uit module 1 niet specifiek getoetst, maar wel als bekend verondersteld.

 
Onderstaand een overzicht van de verschillende overgangsexamens.

Overgangsexamen Rijbewijs C1 (OR-C1)

Voor wie? Voor kandidaten die uitsluitend het rijbewijs C1 
(zonder code 95) willen halen en RV1-Light al 
behaald hebben.

Wat wordt er getoetst? Lading en administratie

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat 
uit 15 vragen

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat moet een kandidaat meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 12 of meer vragen goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie over 
examens met extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 28,85. 
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven. 

http://cbr.nl/tarieven
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Overgangsexamen Rijbewijs C (OR-C)

Voor wie? Voor kandidaten die uitsluitend het rijbewijs C 
(zonder code 95) willen behalen en RV1 al behaald 
hebben.

Wat wordt er getoetst? Lading en administratie.

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat 
uit 15 vragen.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat moet een kandidaat  
meenemen naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
een geldig legitimatiebewijs
de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 12 of meer vragen goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie over 
examens met extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 28,85. 
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

Overgangsexamen vakbekwaamheid C (OV-C)

Voor wie? Voor kandidaten die het rijbewijs C1 of C met code 
95 willen behalen en de examens V2C en V3C al 
behaald hebben.

Wat wordt er getoetst? Verkeer, Techniek module 2

Hoe ziet het examen er uit? Het theorie-examen duurt 90 minuten en bestaat 
uit 65 vragen.

Wat zijn de toelatingseisen? Kandidaten moeten minimaal 17 jaar oud zijn. 

Wat moet een kandidaat meenemen 
naar het examen?

Kandidaten moeten meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering

Wanneer is een kandidaat geslaagd? Een kandidaat is geslaagd bij 52 of meer vragen 
goed.

Wanneer is de uitslag bekend? Kandidaten zien de uitslag van het examen meteen 
na afloop op hun scherm. Als het e-mailadres 
bekend is, ontvangen zij de uitslag ook per e-mail.

Hoe lang is de uitslag geldig? De uitslag van het examen is twee jaar geldig.

Is een examen met extra tijd en/
of individueel begeleid examen 
mogelijk?

Dit is mogelijk, zie cbr.nl voor meer informatie 
over examens extra tijd of individueel begeleide 
examens.

Wat kost het examen? In 2022 kost dit examen € 38,70. 
Zie cbr.nl/tarieven voor actuele tarieven.

http://cbr.nl/tarieven
http://cbr.nl/tarieven
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Examenstructuur C1 en C    

vanaf 1 juli 2022 .  december 2021

1.  Aanleiding

2.   Nieuwe structuur voor de  

rijbewijzen C1 en C

3.  Volgorde van examens

4.  Examenmodules

5.  Overgangsregeling

6.  Doorstromen rijbewijsbezitters

Doorstromen rijbewijsbezitters
Door de nieuwe examenstructuur zijn ook de mogelijke vrijstellingen om door te 
stromen naar een rijbewijs met code 95 of van een zwaardere categorie aangepast.
In het overzicht hieronder staat welke examens nog gedaan moeten worden, 
afhankelijk van het rijbewijs dat een chauffeur al bezit.   

Voor de rijbewijzen C1 en C geldt vanaf 1 juli 2022

Te behalen rijbewijs:
Al in het bezit van rijbewijs: C1 C1  

met code 95
C C  

met code 95

C1 x VM2-C
VM3-C
TBT-C1
PT-C

RVM1-C*
C

RVM1-C*
VM2-C
VM3-C
TBT-C
PT-C
C

C1 met code 95 x x RVM1-C* 
C

RVM1-C* 
TBT-C
C

C x VM2-C
VM3-C 
TBT-C1
PT-C

x VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C

C met code 95 x x x x

C1E VM2-C
VM3-C 
TBT-C1
PT-C

RVM1-C* 
C

RVM1-C*
VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C
C

C1E met code 95 x x RVM1-C* 
C

RVM1-C* 
TBT-C
C

CE x VM2-C
VM3-C
TBT-C1
PT-C

x VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C

CE met code 95 x x x x

CCV-B goederenvervoer 
afgegeven voor 8-9-2009

RVM1-C1
C1

RVM1-C1
TBT-C1
PT-C
C1

RVM1-C 
C

RVM1-C 
TBT-C
PT-C
C

CCV-B goederenvervoer
afgegeven voor 8-9-2009 
+ rijbewijs C afgegeven na 
10-9-2009

x TBT-C1
PT-C

x TBT-C
PT-C

*  Dit geldt ook voor kandidaten die tijdens het examentraject willen overstappen van C1 naar C (RV1 Plus examen is vervallen).   
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vanaf 1 juli 2022 .  december 2021

1.  Aanleiding

2.   Nieuwe structuur voor de  

rijbewijzen C1 en C

3.  Volgorde van examens

4.  Examenmodules

5.  Overgangsregeling

6.  Doorstromen rijbewijsbezitters

Voor de rijbewijzen C1E en CE geldt vanaf 1 juli 2022

Te behalen rijbewijs:
Al in het bezit van rijbewijs: C1E C1E  

met code 95
CE CE  

met code 95

C1 C1E VM2-C
VM3-C
TBT-C1
PT-C
C1E

RVM1-C*
C
CE

RVM1-C*
VM2-C
VM3-C
TBT-C
PT-C
C
CE

C1 met code 95 C1E C1E RVM1-C* 
C
CE

RVM1-C* 
TBT-C
C
CE

C C1E VM2-C
VM3-C 
TBT-C1
PT-C
C1E

CE VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C
CE

C met code 95 C1E C1E CE CE

C1E x VM2-C
VM3-C 
TBT-C1
PT-C

RVM1-C*
C
CE

RVM1-C*
VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C
C
CE

C1E met code 95 x x RVM1-C*
C
CE

RVM1-C* 
TBT-C
C
CE

CE x VM2-C
VM3-C 
TBT-C1
PT-C

x VM2-C
VM3-C 
TBT-C
PT-C

CE met code 95 x x x x

CCV-B goederenvervoer 
afgegeven voor 8-9-2009

RVM1-C1
C1
C1E

RVM1-C1
TBT-C1
PT-C
C1
C1E

RVM1-C 
C
CE

RVM1-C 
TBT-C
PT-C
C
CE

CCV-B goederenvervoer
afgegeven voor 8-9-2009 + 
rijbewijs C afgegeven na 
10-9-2009

C1E TBT-C1
PT-C
C1E

CE TBT-C
PT-C
CE

*  Dit geldt ook voor kandidaten die tijdens het examentraject willen overstappen van C1 naar C (RV1 Plus examen is vervallen).    

    >>
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