
Code 95
Basiskwalificatie en nascholingen



Code 95 (basiskwalificatie)

Code 95 is een verplichte Europese richtlijn voor het 

beroepsmatig rijden van een vrachtauto en/of bus 

waarvoor een rijbewijs C, C1, D of D1 zonder of met 

aanhanger noodzakelijk is. Deze code staat op het rijbe-

wijs en is vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar moet de code 

95 verlengd worden door nascholing te volgen.

Sommige beroepsbestuurders hoeven de code 95 niet 

te behalen. Het gaat onder andere om hulpdiensten en 

defensie die zijn vrijgesteld. Alle vrijstellingen zijn te vinden 

op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT)*. Ook voor het besturen van een vrachtauto of bus 

voor privédoeleinden is geen code 95 nodig.

Voordelen

Het invoeren van de code 95 leidt tot een betere verkeers-

veiligheid, het terugdringen van verkeersongevallen en 

het verminderen van CO
2
-uitstoot. Bedrijven en chauffeurs 

presteren beter wanneer de nascholingen aansluiten bij 

de bedrijfsdoelstellingen en de opleidingsbehoefte van de 

chauffeurs.

U vindt alle vrijstellingen op de website van www.ilent.nl
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Praktijkexamen C1

Ga je rijden met  

een vrachtwagen 

zwaarder dan  

7,5 ton?

JA

JA

JANEE

NEE

NEE

Wil je na de 

vrachtwagen ook 

je rijbewijs voor de 

aanhangwagen  

halen?

Wil je ook 

het rijbewijs voor de 

aanhangwagen halen?

Welk vrachtwagenrijbewijs is voor u geschikt?

Basiskwalificatie of nascholing

Als u bent geboren vóór 1 juli 1955, werkt als beroeps-

chauffeur en nog nooit de verplichte nascholing voor 

vakbekwaamheid heeft gedaan, moet u dat alsnog doen. 

Uw automatisch toegekende bewijs van vakbekwaamheid 

(code 95) op het rijbewijs is vanaf 1 december 2020 niet 

meer geldig. Zonder een geldige code 95 mag u niet als 

beroepschauffeur werken. De regelgeving hier omtrend kunt 

u vinden op de site van de rijksoverheid maar de specialist 

van LEEUW opleidingen kan u hier ook mee helpen.
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Rijbewijs

Code 95 kan alleen worden bijschrijven op een geldig 

rijbewijs door het te vervangen of het wordt vernieuwd. 

Voor het vernieuwen van een rijbewijs is een gezondheids-

verklaring noodzakelijk en een medische keuring. Voor het 

vervangen van code 95 op een rijbewijs is geen gezond-

heidsverklaring nodig. 

Een gezondheidsverklaring kan men zelf digitaal regelen 

via mijn.cbr.nl. De medische keuring kan plaatsvinden bij 

LEEUW opleidingen. 

Tip! Vraag uw nieuwe rijbewijs binnen 6 maanden na het 

halen van uw basiskwalificatie aan, zodat de einddatum van 

de code 95 gelijk is aan de einddatum van uw rijbewijs. 

Bij latere aanvraag wordt uw code 95 gelijkgetrokken met 

de datum van uw laatst behaalde examen en komen beide 

einddata dus niet overeen.

Het nascholingstraject

Om code 95 op het rijbewijs te behouden, moeten er 

35 uur nascholing per vijf jaar gevolgd worden. Hiervan 

mogen maximaal drie nascholingen een e-learning methode 

hebben. Chauffeurs die binnen de termijn van vijf jaar 

geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer 

beroepsmatig rijden. 

Nascholing kan gevolgd worden gevolgd bij LEEUW 

opleidingen omdat wij door het CBR zijn certificeerd. 

Iedere nascholing van een chauffeur wordt bij het CBR 

vooraf aangemeld. Alle nascholingen volgen een vast 

lesprogramma.
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Verschillende nascholingen

Bij LEEUW opleidingen zijn er zowel praktische als theore-

tische nascholingen te volgen. De praktische nascholingen 

hebben een W-code en de theoretische nascholingen 

hebben een U-code.

Er zijn een aantal standaard nascholingen, onder andere 

digitale tachograaf, fysieke belasting, leefstijl en het nieuwe 

rijden. Daarnaast bieden wij ook specialistische nascho-

lingen/ Denk daarbij onder andere aan VCA, EHBO en 

reachtruck. Het voordeel van ons grote aanbod aan nascho-

lingen is dat iedere beroepschauffeur de nascholingen kan 

laten aansluiten bij de missie en visie van de werkgever en 

zijn of haar eigen leerbehoefte.

Algemeen

 Voor alle nascholingen op onze locatie moet altijd een 

geldig identiteitsbewijs meegenomen worden.

 Voor alle nascholingen met e-learning moet de e-learning 

vooraf afgerond zijn.

 Voor een nascholing is een geldig rijbewijs noodzakelijk 

voor het voertuig waarin de chauffeur tijdens de cursus 

rijdt.

 Zorg ervoor om zeker tien minuten voor aanvang van de 

cursus aanwezig te zijn. Helaas telt de cursusdag niet 

mee voor de nascholing wanneer de cursist te laat is.

 Teken aan het begin én aan het einde van de cursusdag 

de presentielijst.

Subsidies en branche gerelateerde 
regelingen

Door diverse brancheverenigingen worden nascholingen 

gedeeltelijk of geheel bekostigd. Afhankelijk van de branche 

waarbij de chauffeur is aangesloten, zijn er specifieke 

regelingen. 

Soob subsidie

Wanneer een chauffeur in aanmelding komt voor een 

nascholing met Soob subsidie dan kan LEEUW opleidingen 

dat regelen.
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Praktische code 95 nascholingen

Het Nieuwe Rijden

W01

Chauffeurs leren dat een juiste rijstijl invloed heeft op een 

aanzienlijke brandstofbesparing. Dit zorgt voor een beter 

milieu door een verlaagde CO2-uitstoot. Door verkeersin-

zichtelijk rijgedrag neemt agressie in het verkeer af. Deze 

nascholing is dus waardevol voor mens en milieu.

DAF Driver Training

W01

De chauffeur leert brandstof te besparen door de principes 

van zuinig rijden toe te passen. Door deze nascholing 

verminderen de risico’s op schade en vergroot de veiligheid. 

Hierdoor haalt de chauffeur optimaal rijplezier uit de DAF.

 Bij de aanschaf van het DAF voertuig ontvangt het bedrijf 

een voucher om deze code 95 nascholing kosteloos 

te volgen. De voucher is maximaal geldig tot zes 

maanden na levering van de nieuwe DAF en dient op de 

nascholingsdag ingeleverd te worden.

7 uur 7 uur

Voor alle praktische nascholingen geldt dat u de keuze 

heeft om een voertuig van LEEUW opleidingen te 

gebruiken of een voertuig van uw bedrijf.

Leermethodes

Bij LEEUW opleidingen zijn er verschillende methoden. 

De voorbereiding van de nascholing bestaat 

uit een e-learning module. Het vervolg van de 

nascholing wordt klassikaal gevolgd.

De volledige nascholing is klassikaal. 

U heeft de keuze uit een e-learning of klassikale 

voorbereiding van de nascholing. Het vervolg van 

de nascholing wordt klassikaal gevolgd.
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Rijoptimalisatie

W02 

De chauffeur leert defensief deel te nemen aan het verkeer. 

Er wordt aandacht besteed aan de positieve gevolgen 

voor het milieu, de uitstraling van de organisatie waar de 

chauffeur voor werkt en uw eigen veiligheid. Door beter 

rekening te houden met andere medeweggebruikers worden 

schades en ongevallen voorkomen..

Chauffeur LZV

W06 

De nascholing is voor chauffeurs van langere en langere/

zwaardere vrachtauto’s (LZV) met minstens vijf jaar rijer-

varing. Chauffeurs leren de beperkingen en het onder 

controle houden van het voertuig. Verder staan verkeer-

sinzicht en het rijgedrag centraal om veilig aan het verkeer 

kunnen deelnemen zodat slijtage beperkt blijft en schade 

wordt voorkomen.

Veilig werken met de vrachtauto 

W07

Door de kennis en vaardigheden over de vrachtauto te 

verdiepen, wordt de veiligheid van de chauffeur verbeterd. 

De scholing gaat onder andere in op voertuigcontrole voor 

vertrek, optimale spiegelafstelling, vaststellen uitzwaai, 

werking actieve veiligheidssystemen, doelremmen en 

noodstop.

7 uur

7 uur 14 uur

Praktische code 95 nascholingen
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https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/rijoptimalisatie-w02/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/chauffeur-lzv-w06/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/veilig-werken-met-de-vrachtwagen-w07/


ADR 

U01

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet zonder risico’s 

en stelt strenge eisen aan een chauffeur. De basis ADR 

nascholing geeft de chauffeur onder andere kennis over de 

verschillende gevarenklassen, hoe deze stoffen reageren, 

wetgeving, algemene veiligheidsvoorschriften, hoe te 

handelen bij calamiteiten. 

 Het behalen van een certificaat is geen onderdeel van 

code 95 maar is wel nodig voor het rijden met gevaarlijke 

stoffen.

ADR basis + tank

U01

Er zijn verschillende soorten ADR nascholingen voor 

vervoer van van gevaarlijke stoffen.

 Het behalen van een certificaat is geen onderdeel van 

code 95 maar is wel nodig voor het werken met een 

vorkheftruck.

ADR klasse 1

U01

Deze nascholing geeft de chauffeur van explosieve 

stoffen onder andere kennis over deze stoffen, wetgeving, 

algemene veiligheidsvoorschriften en hoe te handelen bij 

calamiteiten. 

ADR klasse 7

U01

Deze nascholing geeft de chauffeur van radioactieve 

stoffen onder andere kennis over deze stoffen, wetgeving, 

algemene veiligheidsvoorschriften en hoe te handelen bij 

calamiteiten. 

Theoretische code 95 nascholingen

7 uur 7 uur

14 uur 14 uur
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Lading zekeren

U03

Voor chauffeurs die verantwoordelijk zijn voor het laden 

van voertuigen, is deze nascholing een must. Chauffeurs 

leren om met behulp van hulpmiddelen een veilig transport 

te kunnen uitvoeren. Er wordt ook aandacht besteed aan 

het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een 

gedeelte van de lading.

VCA Basisveiligheid

U05

Alle chauffeurs moeten beschikken over een basiskennis 

van veiligheid. Als bedrijf is het noodzakelijk om bij levering 

aan VCA-gecertificeerde bedrijven te kunnen aantonen 

dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend 

veiligheidscertificaat.

Criminaliteitspreventie

U07

Chauffeurs krijgen ondersteuning om preventieve maatre-

gelen te nemen en daarmee de kans op criminaliteit tegen 

te gaan. Onderwerpen als fraude, de invloed van social 

media, verschillende sloten en inklimmers komen aan bod. 

Door kennis aan te leren over oorzaken, soorten overvallen, 

risico’s en maatregelen rondom criminaliteit wordt de 

veiligheid van de chauffeurs verhoogd. 

Chauffeur geconditioneerd vervoer

U10

Chauffeurs die rijden met vrachtwagens met bederfelijke 

goederen moeten voldoen aan bijzondere eisen, ook tijdens 

het laden en lossen. De chauffeur dient op de hoogte 

te zijn van de producteigenschappen van producten die 

vervoerd worden. Ook technische kennis van de koeling- of 

verwarmingsinstallatie en de voedselveiligheidseisen zijn 

essentieel een onderdeel van deze nascholing.

7 uur 7 uur

7 uur 7 uur

Theoretische code 95 nascholingen
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https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/lading-zekeren-u03/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/vca-basisveiligheid-u05/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/criminaliteitspreventie-u07/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/chauffeur-geconditioneerd-vervoer-u10/


Communicatieve en sociale vaardigheden

U14 

Chauffeurs zijn het visitekaartje van het bedrijf en hebben 

direct contact met de klanten. De communicatieve  

vaardigheden van chauffeurs zijn belangrijk voor het 

afwikkelen van vervoersopdrachten. Dit geldt ook voor de 

communicatie tussen chauffeurs en hun leidinggevenden 

en collega’s. Chauffeurs worden zich bewuster van de 

verwachtingen van de klant. De chauffeur leert onder 

verschillende omstandigheden op een professionele manier 

te communiceren.

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

U15

De chauffeur leert hoe door professioneel gedrag  

intimiderende situaties vroegtijdig kunnen worden  

gecontroleerd of kunnen worden voorkomen.De chauffeur 

leert noodsituaties beoordelen. Chauffeurs leren over 

verbale en non-verbale communicatie, soorten agressie, 

stress en feedbacktechnieken.

Veilig werken met een vorkheftruck 

U16

De cursist leert over het gebruik van de vorkheftruck, de 

belading en belasting, veiligheid, wet- en regelgeving, het 

milieu en ergonomie. Er wordt aandacht aan veiligheid en 

rijtechniek besteed. 

 Het behalen van een certificaat is geen onderdeel 

van code 95 maar is wel nodig om te werken met een 

vorkheftruck.

 Deelnemers zijn verplicht eigen veiligheidsschoenen te 

dragen tijdens de nascholing.

Veilig werken met een reachtruck 

U16

De cursist leert over het gebruik van de vorkheftruck, de 

belading en belasting, veiligheid, wet- en regelgeving, het 

milieu en ergonomie. Er wordt aandacht aan veiligheid en 

rijtechniek besteed. 

 Het behalen van een certificaat is geen onderdeel van 

code 95 maar is wel nodig voor het werken met een 

reachtruck.

 Deelnemers zijn verplicht eigen veiligheidsschoenen te 

dragen tijdens de nascholing.

14 uur 14 uur

7 uur 7 uur
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https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/communicatieve-en-sociale-vaardigheden-u14/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/sociale-veiligheid-en-omgaan-met-agressie-u15/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/veilig-werken-met-vorkheftruck-u16/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/veilig-werken-met-reachheftruck-u16/


Gebruik laad- en losmaterieel

U17

Voor chauffeurs die gebruik maken van een meeneemhef-

truck, autolaadkraan of ondergrondse containers is deze 

nascholing uitermate zinvol. Veiligheid staat centraal. Er 

wordt aandacht besteed aan het opstellen en bedienen van 

het laad- en losmaterieel, aan stabiliteit, belastbaarheid en 

het hydraulisch systeem. 

Leefstijl

U19

De cursus leefstijl is gericht op het verbeteren van de 

fysieke en mentale gezondheid van chauffeurs. Fitte 

medewerkers verzuimen minder en rijden veiliger. De 

nascholing vergroot de kennis over gezonde voeding, 

slaap, beweging en ontspanning Met tips en trucs wordt er 

geleerd om een ongezonde leefstijl te doorbreken.

Fysieke belasting

U20 

Dagelijks zware werkzaamheden uitvoeren heeft grote 

gevolgen op de lichamelijke gezondheid, werkplezier en 

verzuim. Met praktijkgerichte kennis en vaardigheden op het 

gebied van tillen en dragen, kunnen lichamelijke klachten 

en blessures bij chauffeurs verkleind worden.

EHBO

U21 

Door het leren van verschillende levensreddende hande-

lingen leert de chauffeur hoe er gereageerd kan worden op 

diverse calamiteiten. Tevens leert de chauffeur een slacht-

offer te vervoeren over een korte afstand, om te gaan met 

verband- en hulpmiddelen, over reanimatie en het gebruik 

van een AED.

7 uur 7 uur

7 uur 7 uur

Theoretische code 95 nascholingen
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https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/gebruik-laad-en-losmaterieel-u17/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/leefstijl-u19/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/fysieke-belasting-u20/
https://www.leeuwopleidingen.nl/code-95/ehbo-chauffeurs-u21/


Digitale tachograaf en boordcomputers

U23 

Chauffeurs besteden aandacht aan het bedienen van de 

digitale tachograaf conform de wettelijke eisen, de rij- en 

rusttijden en de uitvoering van 561/2006. Hierdoor ontstaat 

meer veiligheid op de weg, een eerlijke concurrentie tussen 

Europese vervoerders, gezondere arbeidsomstandigheden 

en loopt je werkgever geen risico op hoge boetes. 

Chauffeursdag

U24 

Tijdens deze nascholingen besteden we aandacht aan 

veiligheid, techniek en gezondheid. Er worden onder-

werpen op het gebied van schadepreventie, verkeersregels, 

gezondheid en persoonlijke veiligheid op een informele 

manier behandeld. Er is keuze uit twee cursusvarianten, 

namelijk ‘schadepreventie en verkeersregels’ of ‘gezondheid 

en persoonlijke veiligheid’.

Veilig werken langs de weg

U37 

Gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoor-

schriften, afzettingen en bebording zijn belangrijk om 

werken langs de weg maken het mogelijk om tijdens 

wegwerkzaamheden een zo veilig mogelijke situatie te 

creëren voor uzelf en voor de weggebruikers.

Winterdienst

U38 

Het voorkomen van verkeersonveilige situaties door tijdige 

aanpassing van de rijstijl, juist en tijdig monteren van 

sneeuwkettingen en op een juist manier omgaan met de 

motorrem is belangrijk om het werk veilig en verantwoord te 

kunnen uitoefenen.

7 uur 7 uur

7 uur 7 uur
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Techniek en veiligheid

U39 

Deze nascholing is bedoeld voor chauffeurs die zich 

willen voorbereiden op eventuele technische calamiteiten 

onderweg. Chauffeurs verdiepen zich in de basiskennis 

van de vrachtautotechniek en leren veel voorkomende 

problemen snel en zelfstandig te verhelpen. De chauffeur 

kan hierdoor weer snel weer de weg en er is geen onder-

steuning nodig in binnen- en buitenland.

Actualisering vakbekwaamheid

U45 

Chauffeurs leren om de verkeersveiligheid te verhogen door 

de kennis en de vakbekwaamheid te actualiseren op het 

gebied van veilig rijgedrag, veiligheidssystemen maar ook 

hoe te handelen bij een ongeval en de negatieve effecten 

van alcohol, medicijnen en drugs op de rijvaardigheid.

Verkeerseducatie

U47

Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid 

door het evalueren van het eigen gedrag, de omgang met 

andere weggebruikers en het verkleinen van de kans op 

ongevallen. De actuele wetgeving en de nieuwe verkeers-

regels komen ook aan bod.

7 uur

7 uur 7 uur

Theoretische code 95 nascholingen
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