
Examens vakbekwaamheid C vanaf 

september 2009 

Vanaf 8 september 2009 wordt het chauffeursdiploma vervangen door een code 

vakbekwaamheid op het vrachtautorijbewijs. Als u naast het rijbewijs C ook de code 

vakbekwaamheid (nu chauffeursdiploma) op het rijbewijs wilt, ziet uw examentraject er als 

volgt uit: 

Tijdens of na de opleiding neemt de opleider, onder toezicht van CCV, de volgende toetsen 

af:  

• praktische toets vrachtauto  

• toets op besloten terrein of simulator  

 

De kandidaat doet de volgende examens bij CCV:  

•  theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek): 50 

meerkeuzevragen  

•  theorie-examen Vakbekwaamheid deel 2 Vrachtauto, vragen over overige zaken: 50 

meerkeuzevragen  

•  theorie-examen Vakbekwaamheid deel 3 Vrachtauto: drie cases met elk 15 

meerkeuzevragen  

•  praktijkexamen C (85 minuten)  

 

Het praktijkexamen kunt u aanvragen zodra u de eerste twee theorie-examens hebt behaald. 

Het derde theorie-examen, de praktische toets en de toets op het besloten terrein of de 

simulator mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.  

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de drie bovenstaande theorie-examens, de 

twee praktijktoetsen én geslaagd bent voor het praktijkexamen rijbewijs C heeft u recht op 

afgifte van een vrachtautorijbewijs (mits medisch akkoord) met code vakbekwaamheid.  

Als u in het bezit bent van een rijbewijs C, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het 

rijbewijs CE (trekkeroplegger of vrachtauto met aanhangwagen). Het praktijkexamen CE 

duurt 85 minuten. De code vakbekwaamheid wordt dan ook achter de categorie CE op uw 

rijbewijs gezet.  

Klik hier om terug te gaan naar examens voor vrachtautochauffeur.  

 



 
 

 

Praktische toets vrachtauto 

Als u naast het rijbewijs C ook de code vakbekwaamheid (nu chauffeursdiploma) op het 

rijbewijs wilt behalen, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee 

praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de praktische toets vrachtauto. Het opleidingsinstituut 

neemt de toets af onder toezicht van CCV. 

Tijdens deze praktische toets is er vooral aandacht voor: 

- het laden en lossen en vastzetten van lading; 

- voorkomen van criminaliteit en illegaliteit; 

- voorkomen van fysieke risico’s; 

- invullen van een Europees schadeformulier; 

- maatregelen bij noodsituaties.  

De toetsmatrijs voor de praktische toets vrachtauto kunt u hier downloaden. CCV publiceert 

in oktober 2008 een uitgebreide uitwerking van deze toets. 

 

 

 

Toets besloten terrein /simulator 

Als u naast het rijbewijs C of D ook de code vakbekwaamheid (nu chauffeursdiploma) op het 

rijbewijs wilt, dan doet u naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee 

praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de toets besloten terrein of simulator. Het 

opleidingsinstituut neemt de toets af onder toezicht van CCV. Uw werkgever mag de toets 

overigens ook afnemen. Hij moet hiervoor wel erkend zijn door CCV.  

Tijdens de toets op het besloten terrein zal de opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat 

toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Als voor een simulator wordt 

gekozen in plaats van het besloten terrein, dan gelden andere aandachtsgebieden. Deze toets 

focust op verkeersdeelname en bijzondere omstandigheden.  

Een uitgebreide uitwerking van de toetsen op het besloten terrein kunt u hier downloaden.  

Kijk hier voor meer informatie over de technische eisen die CCV stelt aan simulators. 

 


