
Informatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

Procedure om de Volledige chauffeurskaart taxi in bezit te krijgen 
Met de volledige chauffeurskaart taxi mag u alle soorten taxivervoer verrichten. 

Voorwaarden volledige chauffeurskaart taxi 

Voordat u de volledige chauffeurskaart taxi kunt aanvragen, moet u onder andere bij het 

CBR het chauffeursdiploma taxi halen. Als u dit diploma heeft gehaald en aan de andere 

voorwaarden voldoet, kunt u de chauffeurskaart aanvragen op de site van Kiwa Register. 

Aanvraag chauffeurskaart (KIWA)                              € 135.52 Tarief 2019 (KIWA) 

 

1. Rijbewijs B 

U moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B voor beroepsmatig personenvervoer 

(schakel of automaat). Geen vrijstelling mogelijk. 

2. Chauffeursdiploma taxi. Hiervoor moet u twee examens doen: 

Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT)                           € 39.65  Tarief 2019 (CBR) 

Taxi vakbekwaamheid praktijk volledig (TVP)              € 210.85 Tarief 2019 (CBR) 

 

Om het chauffeursdiploma taxi te krijgen, moet u binnen 1 jaar slagen voor het theorie- 

en praktijkexamen. Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet. 

3. Verklaring omtrent het gedrag - niet ouder dan vier maanden 

U heeft deze alleen nodig voor het aanvragen van uw chauffeurskaart bij Kiwa 

Register. U heeft deze niet nodig voor de examens.   € 41.35 Tarief 2019 (Gemeente) 

4. Geneeskundige verklaring - niet ouder dan vier maanden 

U heeft deze alleen nodig voor het aanvragen van uw chauffeurskaart bij KIWA 

Register. U heeft deze niet nodig voor de examens.       € 95,00 Tarief 2019 

Opleiders 

Er zijn verschillende opleiders bij wie u een opleiding voor het chauffeursdiploma taxi 

kunt volgen. Zie onze o.a rijschoolzoeker , online of zelf studie (ons advies ) 

Boekenpakket Taxichauffeur                                         € 75,00 Tarief 2019 

 

Vrijstelling mogelijk? 

Ja, voor 'Chauffeursdiploma taxi' is vrijstelling mogelijk. 

Nee, voor de overige voorwaarden is geen vrijstelling mogelijk. 

Zie voor de totale kosten blad 2. Met de voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

https://www.kiwaregister.nl/boordcomputer_taxi/chauffeurskaart/
https://www.kiwaregister.nl/productpagina-taxi/
https://www.cbr.nl/web/show/id=277363/langid=43
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/tvp-volledig.htm
https://www.cbr.nl/nl/rijschoolzoeker.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/vrijstellingen.htm


Nodig voor 

chauffeurskaart 

Tarief Door wie vergoed 

na in diensttreding 
Vergoeding voor 

het verlengen 

chauffeurskaart taxi € 135.52 Tarief 

2019 (KIWA) 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

werkgever met 

voorwaarden 

6 maanden 

Taxi 

vakbekwaamheid 

theorie (TVT)                            

€ 39.65  Tarief 

2019 (CBR) 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

 

Taxi 

vakbekwaamheid 

praktijk volledig 

(TVP)               

€ 210.85 Tarief 

2019 (CBR) 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

 

Verklaring omtrent 

het gedrag 

€ 41.35 Tarief 

2019 (Gemeente) 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

werkgever met 

voorwaarden 

6 maanden 

Geneeskundige 

verklaring 

€ 95,00 Tarief 

2019 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

werkgever met 

voorwaarden 

6 maanden 

Boekenpakket 

Taxichauffeur                                          

€ 75,00 Tarief 

2019 

werkgever met 

voorwaarden 

Bij beëindiging 

binnen2 jaar retour 

betaling na rato 

 

Totale kosten € 597.37   

 

1.10.12 Kosten voor de werkgever 

Voor rekening van de werkgever komen de kosten voortkomend uit: 

• de geneeskundige verklaring daaronder begrepen de daarvoor benodigde medische 

keuring; 

• overige keuringen en onderzoeken bedoeld in artikel 1.10.11; 

• wettelijke bepalingen voor zover de daarin geregelde kosten ten laste van de 

werkgever worden gebracht; 

• specifieke bedrijfskleding die door de werkgever verplicht is gesteld. 

• de volgende kosten voor het verlengen van de chauffeurskaart: 

- de betreffende administratieve kosten (die door KIWA Register in rekening 

worden gebracht); 

- de kosten voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag. 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden na aanvang kunnen de in 

dit artikel genoemde kosten door de werkgever op de werknemer als volgt worden 

verhaald: 

- in de eerste twee maanden volledig; 

- in de derde maand tot 80%; 

- in de vierde maand tot 60%; 

- in de vijfde maand tot 40%; 

- en in de zesde maand tot 20%. 

 

https://www.kiwaregister.nl/boordcomputer_taxi/chauffeurskaart/
https://www.cbr.nl/web/show/id=277363/langid=43
https://www.cbr.nl/web/show/id=277363/langid=43
https://www.cbr.nl/web/show/id=277363/langid=43
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/tvp-volledig.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/tvp-volledig.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/tvp-volledig.htm
https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/taxi-1/tvp-volledig.htm

