Tarieven 2022
In onderstaand overzicht staan de kosten voor producten en diensten van het CBR in
2022. Alle CBR-tarieven zijn vrijgesteld van btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. De prijzen zijn exclusief de kosten van de rijschool en kosten van medisch
specialisten.

Medisch

Gezondheidsverklaring (voor Verklaring van geschiktheid)
Versturen per post van Gezondheidsverklaring
Gezondheidsverklaring recreatievaart

€
€
€

41,50
11,00
11,20

Motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM)

€

37,00

Examen met tolk en individueel begeleid theorie-examen
motor (A), personenauto (B), bromfiets/brommobiel (AM)

€

95,00

Toeslag theorie-examen engels 		
Toeslag avond/weekendtarief
Toeslag theorie-examen extra tijd
Toeslag individueel begeleid theorie-examen

€
€
€
€

5,50
5,00
12,00
58,00

Bromfiets (AM2)
Brommobiel (AM4)

€
€

127,00
117,00

Motor voertuigbeheersing (A, A1, A2)
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)

€
€

71,00
126,00

Personenauto (B)
Personenauto faalangst (B) 		
Personenauto met aanhangwagen (BE)

€
€
€

122,50
172,00
122,50

T-rijbewijs (T)
T-rijbewijs faalangst (T)

€
€

277,35
287,75

Toeslag spoedbehandeling
Toeslag afroep-praktijkexamen motor (A), personenauto (B),
personenauto met aanhangwagen (BE)

€

23,55

€

23,55

Theorie-examen

Praktijkexamen

corp.405.1021
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Administratiekosten restitutie
Tarieven:
Gezondheidsverklaring
Theorie-examen

Theorie-examen 		
Praktijkexamen 		
Nader onderzoek rijvaardigheid

€
€
€

10,80
23,55
23,55

€
€
€

126,00
122,50
122,50

€
€
€

122,50
122,50
245,00

Bromfiets (AM2)/Brommobiel (AM4)
Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)
Personenauto (B)
Personenauto faalangst (B)
Personenauto met aanhangwagen (BE)
Vrachtauto (C, C1) en vrachtauto met aanhangwagen (CE, C1E)
Bus (D, D1) en bus met aanhangwagen (DE, D1E)

€
€
€
€
€
€
€

142,00
143,00
140,00
172,00
140,00
237,80
237,80

Tussentijdse toets motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)
Tussentijdse toets personenauto (B)
Tussentijdse toets personenauto met aanhangwagen (BE)

€
€
€

143,00
140,00
140,00

Toeslag spoedbehandeling
Toeslag afroep praktijkexamen

€
€

23,55
23,55

Praktijkexamen
Administratiekosten restitutie
Tussentijdse toets
RIS
Nader onderzoek rijvaardigheid
Rijgeschiktheid

Tussentijdse toets

Motor verkeersdeelneming (A, A1, A2)
Personenauto (B)
Personenauto met aanhangwagen (BE)

CCV
Entreegeld

Rijopleiding in Stappen:
praktijkexamen personenauto (B)
Toets 3/tussentijdse toets
Praktijkexamen personenauto (B)
RIS-begeleiding 		

Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid

Op alle examencentra kan alleen met pin worden betaald.
Motor (A, A1, A2)
Bromfiets/brommobiel (AM)
Personenauto (B)
Personenauto met
aanhangwagen (BE)
Trekker en/of voertuigen met
beperkte snelheid ( T )
Vrachtauto of zware
camper (C, C1)
Vrachtauto met
aanhangwagen (CE, C1E)
Bus (D, D1)
Bus met
aanhangwagen (DE, D1E)
Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)
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Tarieven cursussen en onderzoeken

Tarieven:
Gezondheidsverklaring
Theorie-examen

Korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA)
opleggen maatregel
		
uitvoering maatregel

€
€

433,00
250,00

Cursus over alcohol en verkeer (EMA)
opleggen maatregel
		
uitvoering maatregel

€
€

433,00
642,00

Cursus over gedrag en verkeer (EMG)
		
opleggen maatregel
		
uitvoering maatregel

€
€

433,00
834,00

1e onderzoek alcohol en drugs*
opleggen maatregel
		
uitvoering maatregel
		
wegblijftarief

€ 433,00
€ 864,00
€ 609,00

Praktijkexamen
Administratiekosten restitutie
Tussentijdse toets
RIS
Nader onderzoek rijvaardigheid
Rijgeschiktheid
CCV
Entreegeld

Op alle examencentra kan alleen met pin worden betaald.
Motor (A, A1, A2)
Bromfiets/brommobiel (AM)
Personenauto (B)
Personenauto met
aanhangwagen (BE)
Trekker en/of voertuigen met
beperkte snelheid ( T )
Vrachtauto of zware
camper (C, C1)
Vrachtauto met
aanhangwagen (CE, C1E)
Bus (D, D1)
Bus met
aanhangwagen (DE, D1E)

2e onderzoek alcohol en drugs*
uitvoering maatregel
		
wegblijftarief
1e onderzoek medisch
opleggen maatregel
		
medisch onderzoek betaalt u
rechtstreeks aan de medisch specialist*

€ 797,00
€ 609,00
€

433,00

€
€

506,00
--

€
€

433,00
245,00

1e onderzoek rijvaardigheid (beginnersregeling en na twee keer EMG)
		
opleggen maatregel
€
		
uitvoering maatregel
€

433,00
730,00

2e onderzoek medisch
		
		
		

uitvoering maatregel
onderzoek(en)
medisch onderzoek betaalt u rechtstreeks
aan de medisch specialist*

1e onderzoek rijvaardigheid
opleggen maatregel
		
rijvaardigheidstoets

2e onderzoek rijvaardigheid
uitvoering maatregel

€

730,00

Ontheffing autogordel kosten

€

28,85

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

* Tarieven van medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
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Tarieven beroepsexamens
Tarieven:
Gezondheidsverklaring
Theorie-examen
Praktijkexamen
Administratiekosten restitutie
Tussentijdse toets
RIS
Nader onderzoek rijvaardigheid
Rijgeschiktheid
CCV

Theorie-examen
T-rijbewijs (T)
Individueel begeleid theorie-examen T-rijbewijs
RV1 (verkeer & techniek) 		
R2 en V2 (administratie)
V3 (administratie)
RV1 Light
RV1 Plus
Recreatievaart (KV1)		
Taxi(TVT)		

€
€
€
€
€
€
€
€
€

47,25
105,25
38,70
38,70
43,75
35,35
28,85
45,35
44,40

Theorie-examen per onbenut slot

€

11,80

Praktijkexamen
Vrachtauto (C, C1) en vrachtauto met aanhangwagen (CE, C1E)
Bus (D, D1) + bus met aanhangwagen (DE, D1E)

€
€

237,80
237,80

€

23,55

€

23,55

€
€

10,80
23,55

€
€
€
€
€
€

397,20
397,20
36,45
47,50
36,45
66,10

Entreegeld

Toeslag spoedbehandeling vrachtauto (C, C1) en vrachtauto
met aanhangwagen (CE, C1E) 		
Toeslag spoedbehandeling bus (D, D1) en bus met
aanhangwagen (DE, D1E)		

Op alle examencentra kan alleen met pin worden betaald.

Administratiekosten restitutie
Theorie-examen 		
Praktijkexamen 		

Motor (A, A1, A2)
Bromfiets/brommobiel (AM)
Personenauto (B)
Personenauto met
aanhangwagen (BE)
Trekker en/of voertuigen met
beperkte snelheid ( T )

Entreegeld

Nieuwe opleider
Franchisegever (nieuwe opleider)
Franchisenemer (nieuwe opleider)
Administratiekosten overdracht opleider
Jaarlijkse bijdrage opleiders
Jaarlijkse bijdrage RIS-instructeurs

Vrachtauto of zware
camper (C, C1)
Vrachtauto met
aanhangwagen (CE, C1E)
Bus (D, D1)
Bus met
aanhangwagen (DE, D1E)
Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)
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