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Vooruit kijken

In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zijn de resultaten 
van de examendivisies en de klachtenregeling verbeterd. We kunnen 
zelfverzekerd vooruit kijken naar het voortzetten van de verbeteringen. 
Tegelijk moeten we onze basis verder versterken, om de uitdagingen van  
de komende jaren slagvaardig aan te kunnen gaan. 

Het CBR nam in het verslagjaar 1,3 miljoen examens af en behandelde  
ruim een half miljoen aanvragen voor een verklaring van medische 
rijgeschiktheid. 
De examendivisies slaagden er voor nagenoeg honderd procent  
in de reserveringstermijnen voor examens niet te overschrijden.  
In 2013 voerde het CBR een nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn in met 
onder andere nieuwe examens voor motorrijders, vrachtwagens en 
bussen. Eind 2012 en begin 2013 deden jonge motorrijders massaal 
examen om nog onder de oude regels te kunnen afrijden. Na de 
invoeringsdatum halveerde het aantal motorexamens. De examendivisies 
slaagden erin deze verschuiving zonder grote problemen op te vangen. 

Alle divisies en afdelingen verbeterden in 2013 de dagelijkse 
communicatie met klanten. Om stress bij kandidaten te verminderen, 
verschenen er op de website films die laten zien hoe het er bij een 
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2015 onder druk. En de nieuwe inrichting van de behandeling van 
aanvragen voor verklaringen van medische rijgeschiktheid, is een 
project dat nog inzet en tijd vraagt. We verwachten in 2014 op dit 
terrein al wel verbeteringen te kunnen laten zien. Het CBR werkt 
langs twee sporen: volledig nieuwe werkprocessen en ICT-systemen 
ontwerpen én zo veel mogelijk ‘quick wins’ realiseren. Dat laatste doen 
we onder andere door klanten duidelijk te informeren over wat hen te 
wachten staat, door goede afspraken te maken met keurende artsen 
en waar mogelijk doorlooptijden te verkorten.

Gezond werkklimaat
Het CBR stak in 2013 veel energie in een gezond werkklimaat. Met 
maatregelen tegen agressie en geweld en cursussen om medewerkers 
weerbaar te maken en met individuele coaching.  Het introduceerde 
ook CBR Fit en een Fitpas die korting geeft op sportfaciliteiten.
De bijeenkomsten waarop directie en personeel met elkaar in gesprek 
gingen op vijf locaties verspreid over het land, werden door meer 
dan de helft van de CBR-medewerkers bijgewoond. Het jaarlijkse 
onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers liet in 2013 een 
score van 7,5 zien, iets hoger dan het landelijk gemiddelde. We zijn als 
directie blij met deze resultaten. Want zonder tevreden medewerkers 
kan geen enkele organisatie goed functioneren.

Susi Zijderveld René Verstraeten
Algemeen directeur Financieel directeur

praktijk- en theorie-examen aan toegaat. De klantenservice startte met 
de beantwoording van vragen via Twitter. De digitale dienstverlening 
via ‘Mijn CBR’ werd opnieuw uitgebreid. Ook beroepschauffeurs 
kunnen nu praktijk- en theorie-examens online reserveren. Het CBR 
kreeg in 2013 waardering voor zijn inspanningen. De uitkomst van 
een extern onderzoek was voor de minister van Infrastructuur en 
Milieu aanleiding het verscherpte toezicht op het CBR te beëindigen 
en de raad van toezicht te vragen extra aandacht te besteden aan 
rijgeschiktheid en ICT. Het CBR ontving ‘awards’ voor de doorvoering 
van de werkwijze van ‘Prettig contact met de overheid’, een rijksbreed 
project. En de Nationale ombudsman oordeelde positief over de 
manier waarop het CBR zijn klachtenbehandeling aanpakt. 

Concrete resultaten
Vanaf 2014 gaat de klant concrete resultaten zien van projecten 
waaraan het CBR in 2013 heeft gewerkt. Theoriekandidaten zullen 
individueel examen kunnen doen achter een computer met 
‘touchscreen’ in hun eigen tempo. Kandidaten worden ontvangen in 
een examenlocatie met een prettige en professionele uitstraling waar 
zij gemakkelijk hun weg vinden. Klanten krijgen snel informatie van 
hun examinator via de nieuwe ‘tablets’. 

Het CBR staat de komende jaren ook voor grote uitdagingen. 
Verouderde ICT-systemen moeten worden vervangen. Door onder 
meer demografische factoren staan de inkomsten in 2014 en 
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CBR in 2013 in het kort

Het CBR voerde in 2013 nieuwe rijbewijscategorieën en examens in voor 
de motor, vrachtwagen en bus in verband met een nieuwe Europese 
rijbewijsrichtlijn. Het succes van 2toDrive, de proef met begeleid autorijden 
voor jongeren, zette zich in 2013 voort. Het totaal aantal examens daalde 
van ruim 1,4 miljoen in 2012 naar ongeveer 1,3 miljoen in 2013 als gevolg 
van nieuwe regelgeving en economische omstandigheden. Het CBR 
verbeterde de communicatie met klanten via onder andere de sociale 
media en breidde de digitale dienstverlening op ‘Mijn CBR’ uit.  
Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan geworden. 

Het CBR boekte in 2013 voortgang met de uitvoering van zijn 
Verbeterprogramma 2011-2014. In het verslagjaar stonden nog  
grote projecten op de agenda, zoals de invoering van een nieuw 
systeem voor de afname van theorie-examens, de verbetering van  
de examenlocaties en het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’. 
Dat laatste moet er onder meer toe moet leiden dat het CBR beter gaat 
presteren bij de beoordeling van de rijgeschiktheid van bestuurders.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2013 het verscherpte 
toezicht op het CBR opgeheven. Voor de onderdelen medische 
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daling het gevolg van een lager aantal motorexamens. 2toDrive zorgde 
bij de praktijkexamens nog wel voor een lichte stijging van het aantal 
examens voor de personenauto. 
In 2013 nam het CBR het eerste praktijkexamen met een volledig 
elektrische auto af.

In 2013 waren de gevolgen van de slechte economische situatie 
opnieuw voelbaar bij de vakbekwaamheidsexamens. Het aantal 
examens daalde met zo’n zeven procent tot ongeveer 104.000.

Het CBR slaagde er in 2013 het gehele jaar in de reserveringstermijnen 
bij de theorie- en vakbekwaamheidsexamens niet te overschrijden.  
Bij de praktijkexamens lukte dit in 97 procent van de gevallen.  
De reserveringstermijnen waren vooral in het voorjaar langer door 
uitstel van examens als gevolg van extreme sneeuwval.

2toDrive succesvol

Het succes van 2toDrive heeft zich in 2013 voortgezet. Na de 
introductie in november 2011 nam het CBR in 2012 zo’n 30.000 
examens bij zeventienjarigen af. In 2013 verdubbelde dit aantal tot 
zo’n 63.000. Geslaagde 2toDrive-deelnemers krijgen een gewoon 
rijbewijs. Tot hun achttiende mogen zij alleen rijden onder begeleiding 
van één van de mensen die op hun begeleiderspas staan.

rijgeschiktheid en ICT heeft de raad van toezicht van het CBR tijdelijk 
een bijzondere verantwoordelijkheid gekregen. Voor het toezicht op 
deze onderwerpen heeft de raad speciale commissies ingesteld.

Parallel aan het Verbeterprogramma werkte het CBR met zijn strategie 
voor de periode 2013-2016 aan verdere vernieuwing. De ambitie van 
het CBR is zich verder te ontwikkelen tot een professionele publieke 
dienstverlener, die bijdraagt aan de verkeersveiligheid in Nederland en 
de klant de best mogelijke klantervaring biedt. Klanten van het CBR 
moeten goed beoordeeld worden en zich goed behandeld voelen.
 

Examens in 2013

Het aantal theorie-examens daalde in 2013 met zo’n 80.000 tot 
570.000. De daling werd veroorzaakt door een halvering van het aantal 
motorexamens als gevolg van de invoering van de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn op 19 januari 2013. De leeftijd om direct op te mogen 
gaan voor het examen voor de zwaarste motor werd verhoogd van 
21 naar 24 jaar. Veel 24-minners deden al in 2012 examen om deze 
maatregel te ontlopen. Ook kwam er een einde aan de sterke stijging 
van het aantal theorie-examens van 16- en 17-jarigen in het kader van 
2toDrive, de proef met begeleid autorijden voor jongeren. 

Het CBR nam in 2013 bijna 622.000 praktijkexamens en toetsen af, 
ruim 33.000 minder dan in 2012. Ook bij de praktijkexamens was de 
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motorrijders moeten eerst rijervaring opdoen met een 
lichtere motor. Ook kwamen er nieuwe rijbewijzen bij 
voor lichte vrachtauto’s (C1) en kleine bussen (D1). 

Vervolg ‘Rijopleiding in stappen’

De evaluatie van de ‘Rijopleiding in stappen’ is in 
2013 afgerond. De conclusies bevestigen dat er in de 
rijschoolbranche een breed draagvlak is voor modulair 
opleiden.  
Betrokkenen zien een modulaire rijopleiding 
als een kwaliteitsgarantie die kan bijdragen aan 
professionalisering van de branche. Als vervolg op de 
evaluatie wil het CBR samen met opleidingspartijen 
onderzoeken hoe het rijexamen in de toekomst modulair 
opleiden kan ondersteunen en zo een impuls kan geven 
aan de kwaliteit van de rijopleidingen.

Verklaringen over medische rijgeschiktheid

Het CBR nam in 2013 ruim 547.000 aanvragen voor een 
verklaring van medische rijgeschiktheid in behandeling, 
zo’n vijftien procent minder dan in 2012. Oorzaken van 

Nieuw systeem voor afname theorie-examens      

In 2013 deden ruim duizend ‘echte’ kandidaten mee aan 
een proef met het nieuwe systeem voor de afname van 
theorie-examens (iTEC). Bij het nieuwe systeem zitten 
kandidaten naast elkaar in een ruimte, maar doen zij 
afzonderlijk hun eigen examen op een computer met 
‘touchscreen’. Afkijken is daardoor niet meer mogelijk. 
Bovendien kunnen kandidaten binnen grenzen hun eigen 
tempo bepalen en krijgen zij direct feedback. 
Na de invoering van het nieuwe systeem zullen ook de 
theorie-examens voor professionele bestuurders met iTEC 
worden afgenomen op de theorie-examencentra van CBR. 
Naar verwachting wordt het nieuwe systeem in de zomer 
van 2014 in gebruik genomen.

Derde Europese rijbewijsrichtlijn

Op 19 januari 2013 is de derde Europese rijbewijsrichtlijn 
ingevoerd. Daarmee zijn de regels voor rijbewijzen in 
de hele Europese Unie gelijkgetrokken. Met de nieuwe 
richtlijn ging het motorrijbewijs van twee categorieën naar 
drie: A1 (licht), A2 (middelzwaar) en A (zwaar). Jonge 
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nieuwe inrichting van de werkprocessen en samenwerkingsrelaties 
en een grondige verbetering van de ICT-systemen tot blijvende 
oplossingen kunnen leiden. Naar verwachting zal het programma eind 
2015 zijn afgerond.

Ouderenkeuring van 70 naar 75 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd van oudere 
bestuurders verhoogd van 70 naar 75 jaar. Het CBR heeft zich in 
2013 op deze wijziging voorbereid. Uit onderzoek van het ministerie 
is gebleken dat de verhoging een marginaal effect heeft op de 
verkeersveiligheid. Door de verhoging van de keuringsleeftijd zal het 
aantal aanvragen van verklaringen voor medische rijgeschiktheid van 
ouderen dalen van ongeveer 200.000 in 2013 naar ongeveer 130.000 
in 2014.

Meer maatregelen op het gebied van alcohol en gedrag

Het aantal keren dat het CBR een educatieve maatregel op het 
gebied van alcohol of gedrag of een Alcoholslotprogramma oplegde, 
steeg in 2013 met zo’n vijfhonderd tot ruim 14.000. Er kwamen 
meer dan 22.000 meldingen van de politie binnen in verband met 
alcoholovertredingen, verkeersgevaarlijk gedrag en vermoeden van 
rijongeschiktheid door een medische aandoening of drugs. Eind 
2013 is een medewerker bij het CBR aangesteld specifiek voor het 
onderhouden van contacten met de politiekorpsen.

deze daling waren de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar  
75 jaar en het lagere aantal examens.

Sinds 1 januari 2013 golden nieuwe normen voor de behandelings-
termijnen van aanvragen. Het CBR moet aanvragers binnen vier 
weken een besluit toesturen of een mededeling doen over een 
vervolgactie (bijvoorbeeld een verwijzing naar een specialist). Tussen 
het onderzoek door een specialist en de rapportage mag acht weken 
zitten. Hetzelfde geldt voor een rapport over een afgenomen rijtest. 
Het CBR moet vervolgens binnen vier weken een besluit aan de 
aanvrager sturen. 

In 2013 lukte het in 87 procent van de gevallen deze termijnen te 
halen. Gebleken is echter dat het registratiesysteem niet altijd in staat 
is onderscheid te maken tussen vertragingen die door het CBR zijn 
veroorzaakt of door de aanvrager of specialist. Met het ministerie is 
daarom voor 2014 afgesproken dat het CBR de termijnen in  
90 procent van de gevallen moet halen.

Programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ gestart

In 2013 is het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ van 
start gegaan. Het programma moet ertoe leiden dat het CBR 
zijn dienstverlening gaat verbeteren bij de beoordeling van de 
rijgeschiktheid. Duidelijk is geworden dat alleen een volledig  



CBR Jaarverslag 2013
9 < <i

te doen voor verbetering van de werkwijze en procedures. De 
Centrale Gebruikersraad heeft vier subraden waarin de verschillende 
klantgroepen per aandachtsgebied zijn vertegenwoordigd.

Klachtenbehandeling

Het tijdelijke klachtenloket bij de Nationale ombudsman voor CBR-
klanten is per 1 oktober 2013 opgeheven. De minister besloot hiertoe 
nadat de ombudsman had geconstateerd dat het CBR succesvol is in 
de ontwikkeling van zijn klachtenbehandeling.

Het CBR won in 2013 twee ‘awards’ in het kader van het rijksbrede 
project ‘Prettig contact met de overheid’. De algemeen directeur kreeg 
de prijs voor beste bestuurder en de projectleider Klachtenprocedures 
won de derde prijs in de categorie beste projectleider.

Communicatie

De in 2012 gestarte verbetering van de dagelijkse communicatie  
met klanten via meer toegankelijke brieven, mail, websiteteksten en 
folders is in 2013 voortgezet. Daarnaast is het CBR begonnen met  

Verbetering examenlocaties

Het CBR heeft in 2013 een plan afgerond voor de verbetering van  
zijn 55 examenlocaties. 
Aanleiding voor het plan vormden de invoering van het nieuwe 
systeem voor de afname van theorie-examens, onderbezetting en 
onvoldoende kwaliteit van locaties. Het CBR wil het aantal theorie-
examencentra terugbrengen van dertig naar twintig goed bereikbare 
centra. Het aantal praktijkexamencentra gaat van 55 naar 53. Achttien 
examencentra verhuizen binnen de huidige vestigingsplaats naar 
locaties die beter voldoen aan de kwaliteitseisen van CBR. In 2013 is 
over het plan gecommuniceerd met medewerkers en de branche. De 
OR zal begin 2014 zijn advies uitbrengen. Het plan wordt van 2014 tot 
en met 2018 uitgevoerd.

Gebruikersraad opgericht

Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan geworden. In lijn hiermee is in 2013 de Gebruikersraad 
CBR opgericht. Doel van de raad is mensen en organisaties die met 
het CBR te maken hebben, de mogelijkheid te geven voorstellen 
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van de pensioenpremie doorgeeft aan de medewerkers als  
structurele loonsverhoging (2,8 procent per 1 februari 2014). 

Financieel resultaat

Het CBR slaagde er voor de derde keer op rij in een positief  
financieel exploitatieresultaat te bereiken (+0,1 miljoen euro).  
Het eigen vermogen bedraagt hierdoor nu 7,5 miljoen euro,  
waarmee de gewenste buffer voor het opvangen van  
bedrijfsrisico’s nog niet geheel is bereikt. 
De omzet steeg van 115,1 miljoen euro in 2012 tot 116,4 miljoen  
euro in 2013.

De nieuwe status van publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan 
heeft tot gevolg dat het CBR is vrijgesteld van btw. Door deze 
vrijstelling zijn de tarieven in 2013 vanuit het perspectief van de klant 
gemiddeld met 7,1 procent gedaald vergeleken met 2012. 
Het CBR heeft de btw-vrijstelling verder gebruikt om de scheefgroei 
in kostendekkendheid van de tarieven voor het grootste deel weg te 
werken. Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
moeten tarieven zijn gebaseerd op de kosten die aan het product 

het volgen en inzetten van sociale media. Bij de Klantenservice is  
een ‘webcareteam’ ingericht dat onder andere vragen beantwoordt  
via Twitter.

Tevredenheid medewerkers gestegen  

De tevredenheid van medewerkers is in 2013 opnieuw gestegen. In 
2012 kwam uit het jaarlijkse medewerkersonderzoek een score van 7,4, 
gelijk aan de landelijke benchmark. In 2013 was de score 7,5, terwijl de 
Nationale Tevredenheidsindex op 7,4 bleef staan.

Nieuwe cao

Directie en vakbonden hebben eind 2013 een nieuwe cao afgesloten 
voor 2014. De cao voorziet in een structurele loonsverhoging van 
0,5 procent per 1 februari 2014 en een voorwaardelijke structurele 
loonsverhoging van één procent per 1 september 2014. De tweede 
loonsverhoging is afhankelijk van het definitieve besluit van het ABP 
over de pensioenpremie. 

In de cao zijn afspraken gemaakt over de pensioenpremie. 
Overeengekomen is dat CBR de verlaging van het werkgeversdeel  
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de economische ontwikkelingen spelen een rol, vooral 
bij de vakbekwaamheidsexamens. Op grond van deze 
ontwikkelingen verwacht het CBR in 2014 een totale 
volumedaling van ongeveer 5,5 procent. 

Investeringsprogramma
Tegelijkertijd voert het CBR een ambitieus en noodzakelijk 
investeringsprogramma uit. Met de projecten op het 
gebied van ICT, locatiebeleid, het nieuwe theorie-
examensysteem en het programma ‘Rijgeschiktheid 
aan het stuur’ werkt het CBR aan vervanging van 
oude systemen en verbetering van de dienstverlening. 
Verspreid over een periode van vijf jaar gaat het naar 
verwachting om een investering van 25 miljoen euro.

In 2014 zullen de tarieven gemiddeld met 3,3 procent 
stijgen ten opzichte van 2013. De tariefstijging verschilt 
per product. Het CBR verwacht dat het financiële resultaat 
in 2014 rond nul zal uitkomen.

zijn verbonden. Bij het CBR was tot 2013 sprake van 
‘kruissubsidiëring’ tussen de producten. In 2013 hadden 
drie van de vier divisies kostendekkende tarieven. Tot 
2017 zal er - met toestemming van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu - nog enige kruissubsidiëring zijn 
tussen de divisie Theorie en de divisie Rijgeschiktheid.

Demografische ontwikkelingen
Het CBR verwacht dat 2014 financieel gezien een moeilijk 
jaar wordt. De omzet staat door een aantal factoren 
onder druk. Als gevolg van demografische ontwikkelingen 
zal het aantal 17- en 18-jarigen de komende twee jaar 
dalen. Deze groep neemt de helft van de omzet voor 
haar rekening bij de personenauto-examens. Door de 
nieuwe rijbewijsrichtlijn zal er minder animo zijn voor 
motorexamens en het (extra) effect van 2toDrive zal zijn 
uitgewerkt. Door de verhoging van de keuringsleeftijd 
voor ouderen komen er in 2014 minder aanvragen binnen 
voor verklaringen over medische rijgeschiktheid. Ook 
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Kerncijfers en prestatie-indicatoren

Kerncijfers 2012 en 2013
  2013 2012

Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets 570.745 653.934

Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfiets en brommobiel  509.862 538.420

Tussentijdse toetsen    85.345   89.841
Nader onderzoeken rijvaardigheid    26.512   27.041
Examens professionals praktijk en theorie  103.776 111.544
Nader onderzoeken examens professionals         235        261
In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid 547.192 646.636

Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie      6.137     6.811

Educatieve maatregelen en Alcoholslotprogramma  14.332   13.767

Telefoongesprekken klantenservice  ca. 493.000 ca. 500.000
Personeel (per jaareinde)  1.030 fte 1.040 fte
Omzet (in miljoen euro’s)  116,5       115,1

Prestatie-indicatoren 2013
 Norm  Resultaat 2013

Theorie-examens Reserveringstermijnen < 4 weken.  100 %
Praktijkexamens Reserveringstermijnen < 7 weken, voor herexamens < 5 weken.  97 %

Examens professionals Reserveringstermijnen <7 weken.  100 %
Verklaringen medische rijgeschiktheid Na <4 weken besluit of mededeling over vervolgactie, < 8 weken tussen rijtest en rapport, 
 < 4 weken tussen rapportage specialist of rapport rijtest en besluit.   87 %

Educatieve maatregelen alcohol en gedrag < 4 weken tussen mededeling politie en besluit over onderzoek/maatregel, 
 < 4 weken tussen betaling en uitnodiging cursus en < 4 weken tussen rapportage 
 cursus en voorlopige uitslag of besluit.      98 %

Bezwaar- of beroepsschriften Na < 12 weken reactie.  97 %
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Profiel CBR 

Het CBR stimuleert de mobiliteit van de individuele 
burger en vergroot de verkeersveiligheid.  
Dit doet het CBR door de rijvaardigheid en de medische 
geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van 
professionals in transport en logistiek te beoordelen. Het 
geeft verklaringen van rijvaardigheid, vakbekwaamheid 
en rijgeschiktheid af aan particuliere en professionele 
bestuurders. Daarbij streeft het CBR naar een vlotte, 
klantvriendelijke en professionele dienstverlening. 
Het CBR voert deze taken uit namens de minister van 
Infrastructuur en Milieu

Het CBR werkt voortdurend aan de vernieuwing van zijn 
processen en producten om de samenleving het best 
mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk 
aanvaardbare prijs.

De activiteiten van het CBR zijn:
• Theorie- en praktijkexamens afnemen van motorrijders, 

automobilisten en bromfietsers.
• Beroepsexamens afnemen van aanstaande 

en ervaren professionals in wegvervoer, 
binnenvaart en logistiek, evenals de theorie-
examens van beroeps- en privévliegers. Verplichte 
nascholingscursussen certificeren voor goederen- en 
personenvervoerchauffeurs en toezicht houden op de 
uitvoering van deze cursussen. 

• De lichamelijke en geestelijke geschiktheid van 
bestuurders beoordelen en de eventueel voor hen 
benodigde aanpassingen aan het voertuig.

• De rijgeschiktheid of rijvaardigheid van bestuurders 
onderzoeken bij een vermoeden van ongeschiktheid, 
bijvoorbeeld na een verkeersovertreding. 
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Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal 
partners op het gebied van verkeersveiligheid: 
• Met brancheorganisaties BOVAG, Federatie 

Autorijschool Management (FAM) en Vereniging 
Rijschool Belang (VRB) overlegt het CBR over lopende 
activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

• Met de partners bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
de gemeenten en de politie voert het CBR veelvuldig en 
intensief overleg om alle activiteiten rond het rijbewijs 
goed op elkaar af te stemmen.

• Met partijen in de gezondheidszorg onderhoudt het 
CBR contacten in verband met de beoordeling van de 
medische rijgeschiktheid van automobilisten.

• Door zijn actieve rol in de internationale organisatie van 
exameninstituten (CIECA) draagt het CBR bij aan de 
totstandkoming van richtlijnen van de Europese Unie 
om de regelgeving voor rijbewijzen binnen Europa te 
harmoniseren.

• Educatieve maatregelen opleggen, onder andere op  
het gebied van alcohol en verkeer.

Het CBR is een landelijke organisatie met een 
hoofdkantoor in Rijswijk en 55 examenlocaties in het land.
CBR voert zijn opdracht uit met zo’n 1.200 gedreven 
collega’s. Die zijn zich zeer bewust van hun grote 
verantwoordelijkheid. Zij staan in de eerste plaats voor 
het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid. 
Tegelijk begrijpen zij hoe belangrijk mobiliteit is voor de 
individuele burger of professional die zij beoordelen en 
welke spanning en emotie er soms komt kijken bij een 
examen of medische keuring. Zij werken aan een vlotte 
en correcte verwerking van de vele aanvragen voor een 
examen of een verklaring van rijgeschiktheid en aan een 
professionele beoordeling van verkeersdeelnemers. Er 
wordt dus veel van onze mensen gevraagd: vakkennis, 
scherpte bij de beoordeling en het vermogen om op een 
goede manier met mensen om te gaan.



CBR Jaarverslag 2013
15 < <i

Producten en diensten

Het totaal aantal examens van het CBR daalde van ruim 1,4 miljoen in 2012 
naar ongeveer 1,3 miljoen in 2013. Oorzaken hiervan waren de invoering 
van de derde Europese rijbewijsrichtlijn, een afname van de stijging van het 
aantal 2toDrive-examens van jongeren en economische omstandigheden. 
Het CBR slaagde er in 2013 in de reserveringstermijnen voor theorie- en 
vakbekwaamheidsexamens niet te overschrijden. Bij de praktijkexamens 
lukte dat in 97 procent van de gevallen. De reserveringstermijnen waren 
vooral in het voorjaar langer door uitstel van examens als gevolg van extreme 
sneeuwval. Het nieuwe afnamesysteem voor theorie-examens (iTEC) 
werd succesvol beproefd met duizend ‘echte’ kandidaten. Bij de divisie 
Rijgeschiktheid ging een groot project van start dat onder andere moet leiden 
tot een volledig nieuwe inrichting van het proces van medische keuringen en 
een grondige verbetering van alle ICT-systemen. 

Theorie

In 2013 nam de divisie Theorie van het CBR in totaal ruim 570.000 
examens af, zo’n 80.000 minder dan in 2012. De daling was het gevolg 
van een meer dan halvering van het aantal theorie-examens voor motoren 
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Personenauto
Het aantal theorie-examens voor de personenauto nam ten opzichte 
van 2012 af met acht procent tot bijna 491.000. Het effect van de 
invoering eind 2011 van 2toDrive was in 2013 bij de theorie-examens 
uitgewerkt. Door 2toDrive mogen jongeren al op hun zeventiende jaar 
op voor het praktijkexamen en vanaf hun zestiende voor het theorie-
examen. 

Doordat de gemiddelde leeftijd van de kandidaten naar beneden ging, 
daalde het slagingspercentage licht.    

Bromfiets en brommobiel
Het aantal bromfietsexamens bleef met ongeveer 51.000 redelijk 
stabiel ten opzichte van 2012. Omdat ook hier de deelnemers 
gemiddeld iets jonger zijn, daalde het slagingspercentage  
eveneens.

als gevolg van nieuwe regelgeving. Ook kwam er een einde aan de 
sterke stijging van het aantal theorie-examens van 16- en 17-jarigen in 
het kader van 2toDrive, de proef met begeleid autorijden voor jongeren.

Motorexamens
De daling van het aantal motorexamens van meer dan 69.000 in 2012 
naar ruim 28.000 in 2013 was vooral het gevolg van de invoering van 
de derde Europese rijbewijsrichtlijn op 19 januari 2013. De leeftijd om 
direct op te mogen gaan voor het examen voor de zwaarste categorie 
motor (onbeperkt vermogen) werd verhoogd van 21 naar 24 jaar.  
Om deze maatregel te ontlopen deden veel 24-minners al in 2012  
hun motorexamen. Naast deze nieuwe regels speelden ook de 
slechtere economische omstandigheden een rol. 

Het slagingspercentage kwam een procentpunt hoger uit, waar-
schijnlijk door de gemiddeld hogere leeftijd van de kandidaten.  
Het slagingspercentage bij jongeren ligt gemiddeld lager.
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Nieuw systeem voor afname theorie-examens

Het CBR gaat over op een nieuw systeem voor de afname van theorie-
examens. Het huidige systeem is sterk verouderd en dringend aan 
vervanging toe. Bij het nieuwe systeem (iTEC) zitten kandidaten naast 
elkaar in een ruimte, maar doen zij afzonderlijk hun eigen examen  
op een computer. Afkijken is daardoor niet meer mogelijk. Bovendien 
kunnen kandidaten binnen grenzen hun eigen tempo bepalen en 
krijgen zij direct feedback. Het CBR kan met dit toekomstvaste 
systeem op ieder moment nagenoeg iedere examencategorie 
aanbieden.

In 2013 rondde het CBR de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe 
systeem af. Ruim duizend kandidaten deden mee aan een proeftuin 
van het nieuwe systeem in Haarlem. De kandidaten waren zeer 

Theorie-examens in 2012 en 2013
 2013   2012  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A)   28.748   15.543 54,1   69.426   36.780 53,0
Personenauto (B) 490.943 220.601 44,9 534.307 246.788 46,2
Bromfiets (AM)   51.054   23.212 45,5   50.201   24.449 48,7
Totaal 570.745 259.356  653.934 308.017 

Prestatie-indicator

Voor de theorie-examens geldt dat de reserveringstermijnen binnen 
de vier weken moeten blijven. Dit lukte voor alle drie de categorieën 
examens, ook in de traditioneel drukkere perioden in het voorjaar. 
De divisie Theorie investeerde dit jaar veel in opleidingen voor 
medewerkers. De personele capaciteit nam hierdoor af. Door 
overwerk en de inzet van uitzendkrachten slaagde de divisie er 
desalniettemin in de termijnen niet te overschrijden. 

In Amsterdam kocht een aantal rijscholen extreem veel examens in 
die zij uiteindelijk niet gebruikten. Hierdoor ontstond onnodige druk 
op het reserveringssysteem. Het leidde ook tot extra kosten bij de 
divisie Theorie. Inmiddels zijn maatregelen in voorbereiding om dit 
oneigenlijke reserveringsgedrag tegen te gaan.

Theorie-examens
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meer mee te nemen naar het examen. Alle gegevens 
zijn digitaal beschikbaar. Dit scheelt de klant een extra 
handeling en bovendien bespaart het op jaarbasis 
600.000 A4-tjes ofwel 75 bomen.
 

Fraudepreventie

Het CBR heeft in 2013 tijdens de theorie-examens ruim 
drie keer zo veel kandidaten betrapt op voorzegfraude. 
Er waren ruim vijftig fraudemeldingen. De stijging 
is mogelijk het gevolg van de extra investeringen in 
fraudepreventie. Het CBR maakt gebruik van speciale 
apparatuur om fraude op te sporen en werkt in veel 
regio’s intensief samen met politie en Openbaar 
Ministerie. 

Die samenwerking heeft meerdere keren geleid 
tot veroordelingen en geldboetes. Het CBR vindt 
fraude onacceptabel, ook al gaat het om een gering 
percentage van het totaal aantal theorie-examens. De 
verkeersveiligheid van alle weggebruikers is immers in  
het geding.

tevreden over het aanmelden, de wachttijd en het werken 
met een ‘touchscreen’. Naar verwachting wordt iTEC in 
2014 in gebruik genomen.

Betere dienstverlening aan de klant

Het eerste contact van de klant met het CBR is bij 
de divisie Theorie. De divisie investeerde in 2013 in 
een goede ontvangst en begeleiding van de klanten. 
Uitgangspunt voor de medewerkers is dat zij klanten 
service, duidelijkheid en geruststelling bieden. In een 
aantal examencentra is de routing aangepast, zodat 
kandidaten gemakkelijker hun weg kunnen vinden. 
 
Ook de klachtafhandeling kreeg veel aandacht. Binnen 
twee werkdagen namen medewerkers persoonlijk contact 
op met de klant. Uit onderzoek blijkt dat klanten dit 
waarderen. 

In 2013 is ingevoerd dat klanten direct een herexamen 
kunnen reserveren nadat zij voor het examen zijn gezakt. 
Verder hoeven zij geen uitgeprint oproepformulier 



Praktijkexamens in 2012 en 2013
 2013   2012  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A) verkeersdeelneming 25.378 18.564 73,1 42.339 31.380 74,1
Motor (A) voertuigbeheersing 17.898 15.462 86,4 41.584 36.476 87,7
Personenauto (B) 412.684 201.593 48,8 397.816 199.221 50,1
Personenauto aanhangwagen (BE) 25.433 18.633 73,3 28.078 20.629 73,5
Bromfiets (AM2) 28.258 23.031 81,5 28.435 23.023 81,0
Brommobiel (AM4) 211 151 71,6 168 122 72,6
Totaal 509.862 277.434  538.420 310.851 
      
Nader onderzoek rijvaardigheid 26.512 12.161 45,9 27.041 12.322 45,6
Tussentijdse toets A/B/BE 85.345   89.841  
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Rijvaardigheid

In 2013 nam de divisie Rijvaardigheid van het CBR bijna 622.000 
praktijkexamens en toetsen af, ruim 33.000 minder dan in 2012.  
Deze daling was het gevolg van een lager aantal motorexamens.  
Het aantal examens voor personenauto nam nog iets toe door 
2toDrive, de proef met begeleid autorijden voor 17-jarigen.  

Praktijkexamens motor

Het totaal aantal motorexamens (verkeersdeelneming en 
voertuigbeheersing) kwam in 2013 uit op ruim 43.000, bijna  

een halvering vergeleken met 2012. De daling was net als bij de  
theorie-examens het gevolg van de invoering van de derde  
Europese rijbewijsrichtlijn . 
De gemiddelde slagingspercentages bij de motorexamens  
bleven onveranderd hoog.  

Praktijkexamens personenauto

In 2013 nam het CBR ruim 412.000 praktijkexamens personenauto 
af, ruim drie procent meer dan in 2012. Het aantal examens voor 
personenauto met aanhangwagen daalde van ongeveer 28.000 in 
2012 naar ruim 25.000 in 2013. 

Praktijkexamens
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Praktijkexamens bromfiets en brommobiel

In 2013 nam het CBR ongeveer evenveel bromfietsexamens af als 
in 2012 (ruim 28.000). De bromfietskandidaten bleven met een 
slagingspercentage van 81,5 goed presteren. Dat gold ook voor de 
ruim tweehonderd brommobielkandidaten die in 71,6 procent van  
de gevallen slaagden. 
 

Prestatie-indicatoren 

De reserveringstermijn voor praktijkexamens moet binnen de zeven 
weken blijven; voor herexamens geldt een termijn van vijf weken. In 
2013 slaagde de divisie Rijvaardigheid er in 97 procent van de gevallen 
in deze norm te halen. De reserveringstermijnen waren vooral in 
het voorjaar langer door uitstel van examens als gevolg van extreme 
sneeuwval. De divisie vergrootte de capaciteit door overwerk.
 

2toDrive succesvol

Het succes van 2toDrive heeft zich in 2013 voortgezet. Na de 
introductie in november 2011 nam het CBR in 2012 zo’n 30.000 

Het slagingspercentage voor personenauto-examens ging iets 
naar beneden, van 50,1 procent in 2012 naar 48,8 procent in 2013. 
Aanzienlijk beter scoorden kandidaten die vooraf een tussentijdse 
toets deden. Bij hen lag het slagingspercentage op 57, veertien 
procentpunt hoger dan bij de overige kandidaten. In 2013 deden  
vier op de tien kandidaten een tussentijdse toets. 

Verder viel op dat het faalangstexamen steeds meer in trek is sinds  
de introductie in juni 2010. In 2013 nam het CBR ruim 17.000 
autopraktijkexamens af voor faalangstige kandidaten, meer dan twee 
keer zoveel als in 2012. Het faalangstexamen wordt steeds bekender 
en voorziet blijkbaar in een behoefte. De faalangstexamens worden 
vanuit alle praktijkexamencentra afgenomen door 142 speciaal 
daarvoor opgeleide examinatoren. Het aantal faalangstexaminatoren  
is eind 2013 uitgebreid met achttien; in 2014 komen er nog vijftien bij. 
Omdat communicatie met faalangstige kandidaten ook in de andere 
praktijkexamens kan spelen, is dit onderwerp behandeld op de 
jaarlijkse opleidingsthemadag voor alle examinatoren.   
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Eerste examen elektrische auto

Op 18 juli 2013 nam het CBR het eerste praktijkexamen af met een 
volledig elektrische auto. De kandidaat slaagde. Bij elektrische auto’s 
gaat het altijd om rijbewijzen die alleen geldig zijn voor rijden met  
een automaat.

Derde Europese rijbewijsrichtlijn

Op 19 januari 2013 is de derde Europese rijbewijsrichtlijn ingevoerd. 
Daarmee zijn de regels voor rijbewijzen in de hele Europese 
Unie gelijkgetrokken. Met de nieuwe richtlijn kwamen er nieuwe 
rijbewijscategorieën en nieuwe examens voor de motor, vrachtwagen 
en bus. Ook kwamen er wettelijke kwaliteitseisen voor examinatoren.

Het motorrijbewijs ging van twee categorieën (licht en zwaar) naar 
drie: A1 (licht), A2 (middelzwaar) en A (zwaar). Jonge motorrijders 
moeten eerst rijervaring opdoen op een lichtere motor voordat ze 
op een zware motor kunnen gaan rijden. De leeftijd waarop je direct 
op mag gaan voor de zwaarste categorie (onbeperkt vermogen) 
is omhoog gegaan van 21 naar 24 jaar. Mede op verzoek van de 
rijschoolbranche is het sinds 31 december 2013 wel mogelijk vanaf  
20 jaar direct op te gaan voor het examen A2.

2toDrive-examens af, veel meer dan verwacht. In 2013 verdubbelde  
dit aantal tot zo’n 63.000. Meer dan de helft van de kandidaten 
slaagde (ruim 55 procent). Geslaagde 2toDrive-deelnemers krijgen  
een gewoon rijbewijs. Tot hun achttiende mogen zij alleen rijden  
onder begeleiding van één van de mensen die op hun begeleiderspas 
staan. 

Minder praktijkexamens uitgesteld vanwege het weer

De rijschoolbrancheverenigingen BOVAG, VRB en FAM en het CBR 
hebben met succes een landelijke proef uitgevoerd met examineren 
op winterbanden. Hierdoor hoefden in de winter van 2012-2013 36 
procent minder autorijexamens te worden uitgesteld. Het ging om 
bijna vijfduizend examens. Uit eerdere proeven was al gebleken dat 
het mogelijk is met winterbanden het aantal uitgestelde examens fors 
terug te dringen zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid 
en de validiteit van het examen. Het CBR heeft in overleg met de 
brancheverenigingen besloten dat een rijexamen op zomerbanden niet 
meer gratis kan worden ingehaald als dat vanwege winters weer wordt 
afgelast in de periode van november tot en met maart. Alleen als ook 
de examens voor auto’s met winterbanden zijn uitgesteld, is nog wel 
een gratis inhaalexamen mogelijk.
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Bijdrage aan professionalisering rijschoolbranche
In 2013 is het CBR gestart met besprekingen 
met het ministerie, de brancheverenigingen en 
opleidingsorganisatie IBKI over de controle van de 
geldigheid van de instructeurspas (WRM-pas) en  
van de naam op de dakborden van de examenauto’s. 

Introductiebijeenkomsten
TeamAlert, de jongerenorganisatie voor 
verkeersveiligheid, is door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu gevraagd om in 2014 een 
onafhankelijke vergelijkingssite op te zetten over 
rijscholen. Het CBR en de rijschoolbranche worden  
bij dit initiatief betrokken. Zij hebben in 2002 al een site 
met slagingspercentages van rijscholen opgezet:  
www.rijschoolgegevens.nl.

Het CBR organiseerde in 2013 introductiebijeenkomsten 
voor nieuwe rijscholen in Amsterdam, Zwolle en 
Eindhoven. Op veertien locaties verspreid over het 

De veranderingen in de motorexamens hebben eind 2012 
en begin 2013 tot grote drukte geleid. Veel jongeren onder 
de 24 wilden hun rijbewijs voor zware motor nog halen 
vóór 19 januari. Door sneeuwval zagen bijna duizend 
kandidaten hun vóór 19 januari gereserveerde examen 
echter niet doorgaan. Een overgangsregeling was 
juridisch en technisch niet mogelijk.  
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten 
hun uit coulance een eenmalige financiële tegemoet-
koming te geven van 150 euro, naast een gratis examen 
op een nieuwe datum. Het CBR heeft deze coulance-
regeling uitgevoerd.

Coulanceregeling
Een zelfde coulanceregeling gold voor de 349 kandidaten 
van wie het examen voor de auto met  aanhangwagen 
(BE) werd afgelast in de weken vóór 19 januari 2013. 
Sinds de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn mag bij 
dit rijbewijs het maximumgewicht van de aanhangwagen 
of oplegger niet meer zwaarder zijn dan 3.500 kilo.  
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Opleiding examinatoren

Uit het klanttevredenheidsonderzoek in 2012 bleek dat examen-
kandidaten prijs stellen op duidelijkheid en geruststelling. In de 
opleidingen en de coaching van examinatoren speelde het CBR  
daar op in door aandacht te besteden aan uniformiteit van examens 
en goede communicatie met klanten. 

Sinds mei 2013 wordt elke examinator begeleid door een eigen coach. 
De coach valt hiërarchisch niet onder de leidinggevende van de 
examinator. Doel is een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen  
coach en examinator. 

Het CBR heeft in 2013 weblessen geïntroduceerd voor de 
examinatoren. Examinatoren kunnen de weblessen gebruiken als 
voorbereiding op een training of als naslagwerk. 

Tablets

In 2013 heeft het CBR een nieuwe ‘tablet’ getest voor de registratie van 
examenuitslagen. In 2014 gaat deze ‘tablet’ de huidige pda vervangen. 
Behalve examenuitslagen verwerken, kunnen examinatoren met de 
‘tablet’ ook e-mailen, het CBR-intranet bekijken en werkgerelateerde 
sites raadplegen, zoals die van de rijksoverheid (wet- en regelgeving), 
de RDW (kentekenregistratie) en de politie.

land gaf de divisie Rijvaardigheid informatie aan opleiders over 
het direct opgaan voor het nieuwe motorexamen A2 en de andere 
motorexamens.  
      

Vervolg ‘Rijopleiding in stappen’

De evaluatie van de ‘Rijopleiding in stappen’ (RIS) is in 2013 afgerond. 
De conclusies bevestigen dat er in de rijschoolbranche een breed 
draagvlak is voor modulair opleiden. Betrokkenen zien een modulaire 
rijopleiding als een kwaliteitsgarantie die kan bijdragen aan de 
professionalisering van de branche. 

Het CBR wil als vervolg op de evaluatie samen met opleidingspartijen 
onderzoeken hoe het rijexamen in de toekomst modulair opleiden  
kan ondersteunen en zo een impuls kan geven aan de kwaliteit van  
de opleidingen. 

Klantenenquête

Het CBR heeft in 2013 een klantenenquête voorbereid voor 
kandidaten voor het autopraktijkexamen. Vanaf voorjaar 2014  
wordt aan al deze examendeelnemers gevraagd aan de enquête  
mee te doen. Met de uitkomsten van de enquête wil het CBR inzicht 
krijgen in hoe kandidaten het examen ervaren en de dienstverlening 
verbeteren. 
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in 2013 met vijf procent gedaald ten opzichte van 2012. De daling  
was geringer dan die bij de praktijkexamens. 

Met de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn in januari 
2013 zijn er twee nieuwe rijbewijzen bijgekomen: een rijbewijs voor 
lichte vrachtauto’s (C1) en een rijbewijs voor kleine bussen (D1). Als 
deze voertuigen worden gebruikt voor professioneel vervoer, gelden 
ook de vakbekwaamheidseisen (basiskwalificatie en nascholing). Voor 
de lichte vrachtauto’s en bussen heeft het CBR nieuwe theorie- en 
praktijkexamens en praktijktoetsen ontwikkeld. In 2013 zijn er 537 
examens C1 en vijf examens D1 afgenomen. Na een gezamenlijke 
evaluatie met verschillende opleiders zijn verbeteringen doorgevoerd 
in de praktische toetsen en de toetsen op besloten terrein. Hierdoor 
sluiten de toetsen beter aan op de beroepspraktijk.

Automaatbeperking

Een eind 2012 gepubliceerde aanpassing van de derde rijbewijsrichtlijn 
geeft lidstaten meer ruimte om onder bepaalde voorwaarden een 
vrachtauto- of busrijbewijs af te geven zonder de beperking dat dit 

CCV

Ook in 2013 waren de gevolgen van de slechte economische 
situatie voelbaar bij de divisie CCV. Het totaal aantal 
vakbekwaamheidsexamens daalde met zo’n zeven procent. In 
2013 nam CCV ongeveer 104.000 examens af tegen ruim 111.000 
in 2012. De daling deed zich bij bijna alle examens voor. Alleen 
het aantal busexamens en ondernemersexamens daalde niet. Het 
aantal cursussen in het kader van de verplichte nascholing van 
beroepschauffeurs steeg ten opzichte van 2012 licht.

Vrachtauto- en busexamens

Het aantal praktijkexamens voor de vrachtauto (C) daalde van bijna 
10.000 examens in 2012 naar ongeveer 9.000 examens in 2013. Het 
aantal busexamens (D) bleef in 2013 met ruim duizend examens 
nagenoeg gelijk aan 2012. Het aantal praktijkexamens voor vrachtauto 
en bus met aanhanger (CE en DE) daalde eveneens.
De theorie-examens die nodig zijn om het rijbewijs of de 
vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs te halen (code 95) zijn  
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Per 1 september 2013 is het systeem van nascholing verbeterd. De 
lijst van toegestane cursussen is ingekort. Bepaalde cursussen die 
onvoldoende aansloten bij de richtlijn, zijn verwijderd en cursussen 
die veel overlap vertoonden, zijn gebundeld. Het raamwerk waarin 
de minimumeisen per cursus staan, is geactualiseerd. Dit biedt meer 
duidelijkheid voor marktpartijen en meer handvatten voor het toezicht 
op de uitvoering van de nascholing. Tegelijkertijd is ook gestart met 
een nieuwe aanvraagprocedure voor het certificeren van cursussen.  
Er zijn inmiddels 250 certificeringen nieuwe stijl afgegeven.

Gevaarlijke stoffen
Het aantal examens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  
(ADR-examens) is in 2013 licht afgenomen (14.397 in 2012 en  
13.720 in 2013). 

Voor de examens voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren van de Europese Unie (ADN-examens) is medio 2013 
de herhalingstoets ingevoerd voor de verlenging van het certificaat. 

alleen geldig is voor voertuigen met een automaat. De aanpassing 
treedt per 1 april 2014 in werking. In het vierde kwartaal van 2013 zijn 
de praktijkexamens en de eisen aan de examenvoertuigen vastgesteld. 
Ook zijn de systemen aangepast om de verklaring van rijvaardigheid 
aan de RDW op de juiste manier te kunnen doorgeven.

Verplichte nascholing beroepschauffeurs

Het totaal aantal nascholingscursussen voor beroepschauffeurs is 
in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012: ruim 129.000 in 2013 en 
meer dan 133.000 in 2012. Er is een duidelijk seizoenspatroon: in het 
eerste en vierde kwartaal worden de meeste cursussen gevolgd.
Het aantal praktijktrainingsdagen dat in 2013 is gevolgd, lag boven  
dat van 2012; het aantal theorietrainingsdagen daalde. 
Het blijft van belang om samen met de branche duidelijk te 
communiceren over een mogelijk capaciteitsprobleem bij de 
opleidingsinstituten als de deadline nadert voor de nascholing  
van de grootste groep bestuurders. Op 10 september 2016 moeten  
de vrachtwagenchauffeurs hun nascholing hebben gedaan.

Overzicht gevolgde nascholing  
 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Praktijktrainingsdagen 5.584 16.571 21.331 23.011 24.911 91.408
Theorietrainingsdagen 25.260 58.715 84.071 110.701 104.409 383.156
Totaal per jaar 30.844 75.286 105.402 133.712 129.320

Overzicht gevolgde nascholing
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Opvallend was de stijging van het aantal examens voor het diploma 
‘Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente 
Amsterdam’: van 1.393 in 2012 naar 4.066 in 2013. Taxichauffeurs 
die in de gemeente Amsterdam gebruik willen maken van deze 
lijnbusbanen en -stroken moeten in het bezit zijn van een ontheffing. 
Voor het aanvragen van de ontheffing of de taxivergunning (die vanaf 
1 juni 2013 verplicht is om op de opstapmarkt actief te zijn) moet een 
chauffeur onder andere het CCV-diploma overleggen.

Directiechauffeur

CCV heeft 374 praktijkexamens en 260 theorie-examens 
directiechauffeur afgenomen in 2013. Onder invloed van ongunstige 
economische omstandigheden daalde het totaal aantal examens 
vergeleken met 2012 (813 in 2012 en 634 in 2013). Het aantal 
praktijkexamens daalde met 23 procent en het aantal theorie-examens 
met 20 procent. 

T-rijbewijs

In 2013 is CCV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu gestart met de ontwikkeling van een theorie- en praktijkexamen 
voor het nieuwe T-rijbewijs. Het T-rijbewijs wordt verplicht voor 
alle landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorvoertuigen 

Erkende opleiders nemen deze toets af. CCV houdt hier toezicht op. 
Om het toezicht goed uit te voeren, heeft CCV in overleg met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu een toezichtmodel ontwikkeld. 
Dit sluit aan bij het toezichtmodel dat CCV gebruikt voor de 
nascholing en de ADR-examens.

Het aantal examens voor veiligheidsadviseurs bleef in 2013 nagenoeg 
gelijk aan dat in 2012 (530 in 2013 en 565 in 2012).

Taxivervoer

De wettelijke taxi-examens (theorie en praktijk) lieten in 2013 een 
dalende trend zien, circa acht procent minder dan in 2012. De divisie 
CCV nam ongeveer 9.700 praktijkexamens voor taxichauffeurs af, 
in 2012 waren dat er ongeveer 10.300. De belangstelling voor de 
praktijkexamens daalde met vijf procent.

Het praktijkexamen taxi is per 1 februari 2013 gewijzigd. De 
belangrijkste wijziging is dat de kandidaat als extra opdracht naar  
een specifieke locatie moet rijden in plaats van een stratenkennistoets 
moet doen met een stadsplattegrond. Per examenplaats zijn meerdere 
locaties vastgesteld. De locaties zijn in 2013 door zowel opleiders als 
examinatoren geëvalueerd en waar nodig aangepast.
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Verantwoord (pluim)veetransport

Alle chauffeurs die vee vervoeren en alle mensen die 
tijdens het vervoer beroepsmatig met levende dieren 
omgaan, moeten in het bezit zijn van een getuigschrift 
van vakbekwaamheid (pluim)veetransport. In 2013 nam 
CCV 871 schriftelijke examens voor vee en pluimvee af. 
In 2012 ging het om hogere aantallen als gevolg van het 
aflopen van de vijfjaarlijkse verlengingscyclus voor de 
certificaten.

Ondernemers

Het aantal examens voor ondernemers in het goederen- 
en personenvervoer is in 2013 met vijf procent gestegen 
tot ongeveer 7.500. Met ingang van 1 januari 2013 
is CCV formeel in de wetgeving aangewezen als de 
uitvoerende instantie voor de examens en de afgifte van 
getuigschriften van vakbekwaamheid. Deze aanwijzing 
was aanleiding om de uitvoering waar mogelijk te 
stroomlijnen met de bestaande CCV-procedures.

met beperkte snelheid (MMBS) die op de openbare 
weg rijden. Het rijbewijs moet een positieve bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid. Het CBR werkt bij 
de ontwikkeling van de examens samen met (branche)
organisaties uit onder andere de landbouw, het 
wegvervoer, de opleidingsbranche en de groensector.  
Het T-rijbewijs wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.

Lange zware voertuigen

Vanaf 1 januari 2013 is er definitieve regelgeving voor 
het rijden met lange zware voertuigen (LZV, ook wel 
eco-combi’s genoemd) en voor het verplichte LZV-
certificaat. Het is alleen toegestaan met lange zware 
voertuigen te rijden op wegen waar een ontheffing van 
het verbod geldt. In 2013 zijn elf gebieden aangewezen 
waar opleidingsinstituten les kunnen geven, waardoor er 
nu een landelijke dekking is. Opleiders kunnen alleen nog 
een verzoek om ontheffing indienen voor één van deze 
opleidingsgebieden.
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In 2013 is het praktijkexamen radar herzien. In samenwerking met de 
Technische Commissie Radar en de scholen waar het praktijkexamen 
wordt afgenomen - Nova en STC - zijn de examensituaties aangepast 
aan de moderne vaart.      

Luchtvaart

Het aantal theorie-examens voor beroeps- en privévliegers is in 
2013 met zo’n 28 procent gedaald tot 5.503. De daling deed zich bij 
beide groepen voor. De verdeling van de examens over beroeps- en 

Binnenvaart

Het aantal examens voor schippers en ondernemers in de beroeps-
binnenvaart daalde in 2013 met acht procent. Het gaat om het 
mondelinge en schriftelijke examen schipper, het schriftelijke  
examen ondernemer en het praktijkexamen radar. In 2013 nam  
CCV 4.851 mondelinge en schriftelijke theorie-examens af en  
463 praktijkexamens radar (in 2012: 5.358 en 446). In 2013 gaf het 
CBR 6.822 vaardocumenten af, 1.024 nieuwe en 5.798 verlengde 
vaarbewijzen (2012: 1.055 nieuwe en 5.514 verlengde).

Vakbekwaamheidsexamens

Vakbekwaamheidsexamens in 2012 en 2013
 2013   2012  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Theorie-examens, exclusief binnenvaart en luchtvaart 57.477 42.127 73,3 60.703 45.257 74,6
Vrachtauto (C) 9.059 5.623 62,1 9.924 6.219 62,7
Bus (D) 1.076 652 60,6 1.050 629 59,9
Taxi 9.703 5.092 52,5 10.259 5.935 57,9
Vrachtauto/bus met aanhanger, lange zware voertuigen en vakrijproef 6.689 4.321 64,6 7.575 4.921 65,0
Overige (o.a. gevaarlijke stoffen, directiechauffeur, ambulance) 1.394 1.055 75,7 1.324 987 74,5
Binnenvaart 5.314 3.463 65,2 5.804 3.669 63,2
Luchtvaart 5.503   7.675  
Ondernemersexamens (SEB) 7.561   7.230  
Totaal 103.776   111.544  
Nader onderzoeken examens professionals 235 146 62,1 261 152 58,2
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bestuurders op CBR-locaties worden afgenomen. CCV is in 2013 
gestart met de voorbereiding hiervan. Met het huidige theorie-
examensysteem kan CCV niet de gewenste service leveren aan klanten. 
Met iTEC verdwijnen de klassikale en schriftelijke examens en komt 
daar een individueel examen op de computer voor in de plaats.  
Het systeem biedt voor de CCV-klanten veel voordelen. Zij kunnen 
sneller terecht voor hun examen op meerdere CBR-locaties en tijden. 
Na afloop van het examen krijgen zij direct de uitslag.

Digitale dienstverlening

In 2013 is hard gewerkt aan de uitbreiding van de digitale dienst-
verlening aan klanten via ‘Mijn CBR’. Vanaf begin 2014 kunnen 
beroepschauffeurs een deel van de theorie- en praktijkexamens online 
reserveren. Zij kunnen zelf de gewenste locatie, datum en tijd kiezen 
en het examen betalen. Ook latere wijzigingen kunnen ze online 
aanbrengen. 
Voor een aantal beroepsexamens geldt deze dienstverlening nog niet, 
onder andere voor de luchtvaart- en ondernemersexamens en voor 
examens waarvoor een lesvoertuig nodig is. Daarnaast biedt ‘Mijn 

privévliegers bleef nagenoeg gelijk: zo’n twee derde beroepsvliegers 
en een derde privévliegers. Onder de kandidaten zijn niet alleen 
aanstaande vliegers van de Airbus en Boeing 747, maar ook aspirant-
ballonvaarders en –helikopterpiloten. 

Vanaf 1 januari 2013 is het CBR wettelijk aangewezen als examinerende 
instantie voor de theorie-examens voor beroeps- en privévliegers. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft vooralsnog de door 
het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 
aangewezen ‘competent authority’ voor de luchtvaartexamens.
 

Prestatie-indicator

De reserveringstermijn voor vakbekwaamheidsexamens moet binnen 
de zeven weken blijven. De divisie CCV voldeed het gehele jaar aan 
deze norm.

iTEC

Na de invoering van het nieuwe afnamesysteem voor theorie-examens 
(iTEC) zullen ook de (schriftelijke) theorie-examens voor professionele 
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Rijgeschiktheid

De divisie Rijgeschiktheid nam in 2013 vijftien procent minder 
aanvragen voor een verklaring van medische rijgeschiktheid 
in behandeling dan in 2012. Het aantal keren dat het CBR een 
educatieve maatregel op het gebied van alcohol of gedrag of een 
Alcoholslotprogramma oplegde, steeg met zo’n vijfhonderd tot ruim 
veertienduizend. In 2013 ging ook het programma ‘Rijgeschiktheid 
aan het stuur’ van start. Dit veranderprogramma heeft onder meer tot 
doel om de rijgeschiktheidsbeoordeling voor de burger inzichtelijker 
en sneller te laten verlopen. Zo verandert het CBR het proces van 
medische keuringen en wordt gewerkt aan een grondige verbetering 
van de ICT-systemen van de divisie. 

Verklaringen over medische rijgeschiktheid

Het aantal in behandeling genomen aanvragen voor een verklaring van 
medische rijgeschiktheid, de zogenoemde eigen verklaringen, bedroeg 
in 2013 ruim 547.000, bijna honderdduizend minder dan in 2012. 
Oorzaak van de daling was de verhoging van de keuringsleeftijd van 
70 naar 75 jaar. Rijbewijsbezitters krijgen vier maanden van tevoren 
bericht over het aflopen van hun rijbewijs. Mensen onder de 75 jaar 
konden wachten tot na 1 januari 2014 en dan hun rijbewijs vernieuwen 
zonder de aanvraag van een verklaring van geschiktheid. Ook het 

CBR’ klanten vanaf 2014 een duidelijk overzicht van examenresultaten 
en behaalde diploma’s en certificaten. Beroepschauffeurs kunnen 
ook de status van hun nascholing zien. Reserveren via de rijschool 
blijft overigens gewoon mogelijk en het CBR blijft (voorlopig) ook de 
mogelijkheid bieden zelf te reserveren met een aanvraagformulier.

Nieuwe diploma’s en pasjes

CCV verstrekt sinds 1 juli 2013 een nieuw model certificaat en 
diploma. Voor certificaten of diploma’s die mensen moeten tonen 
bij de uitoefening van hun beroep is het een handzame pas op 
creditcardformaat. In januari 2013 zijn al het ADR-certificaat (voor 
vervoer gevaarlijke stoffen) en het getuigschrift voor (pluim)
veetransport vervangen door een pas op creditcardformaat. Als 
het document niet hoeft te worden getoond, ontvangen klanten in 
principe een papieren certificaat of diploma op A4-formaat.

Simulatoren

Ontwikkelingen op het gebied van simulatie waren in 2013 aanleiding 
om de in 2008 vastgestelde technische eisen en databankeisen voor 
simulatoren te herijken. Deze simulatoren worden ingezet voor 
nascholingscursussen en basiskwalificatietoetsen voor vrachtauto- en 
buschauffeurs. De herijking wordt uitgewerkt in overleg met betrokken 
partijen. Dit gebeurt in vier fasen en loopt door tot eind 2014.
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Prestatie-indicatoren medische rijgeschiktheid    

Sinds 1 januari 2013 geldt een nieuwe norm voor de 
behandelingstermijnen van aanvragen. Het CBR moet aanvragers 
van een verklaring van medische geschiktheid binnen vier weken 
een besluit toesturen of een mededeling doen over een vervolgactie 
(bijvoorbeeld een verwijzing naar een specialist). Tegelijk met de 
bevestigingsbrief ontvangen aanvragers een folder met informatie 
over de gehele procedure. Tussen de onderzoeksdatum door een 
specialist en de rapportage aan het CBR mag maximaal acht weken 
zitten. Hetzelfde geldt voor het rapport over de rijtest. Het CBR moet 
vervolgens binnen vier weken na ontvangst van de rapportage van de 
specialist of het rapport over de rijtest een besluit aan de aanvrager 
sturen. 

kleinere aantal examenkandidaten (vooral voor het motorexamen) 
speelde een rol. Om een eerste rijbewijs te krijgen, is een verklaring 
van medische rijgeschiktheid nodig.

Bij ongeveer 40.000 van de aanvragen voor een verklaring van 
medische rijgeschiktheid was het nodig meer informatie van de klant 
of keuringsarts te vragen. In ongeveer 85.000 gevallen verwees CBR 
de aanvrager naar een medisch specialist. Bij zo’n 22.000 aanvragers 
was een rijtest nodig om een goed besluit te kunnen te nemen over de 
rijgeschiktheid.

Voor ruim 138.000 aanvragers gold dat zij een verklaring kregen 
met een (termijn)beperking van de rijbevoegdheid. Ongeveer 3.800 
aanvragers bleken op grond van de geldende criteria ongeschikt als 
bestuurder.

Medische verklaringen

Medische verklaringen in 2012 en 2013
   2013 2012

In behandeling genomen aanvragen rijgeschiktheid   547.192 646.636
Oproepen voor rijtesten bestuurder met functiebeperking  22.262 22.127
Afgegeven verklaringen onbeperkt geschikt   398.672 474.813
Afgegeven verklaringen met (termijn)beperking   138.089 155.704
Afgegeven verklaringen ongeschikt    3.822 3.868
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aan websites en folders van patiëntenverenigingen en legde 
persoonlijk contact met specialisten. Doel is patiënten en artsen 
beter te informeren over de medische eisen die worden gesteld aan 
rijgeschiktheid, de achtergrond van die eisen en de informatie die het 
CBR nodig heeft om de rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. Het 
CBR hoopt dat hierdoor de kwaliteit van de medische keuringen en de 
snelheid van de beoordelingen zullen verbeteren. Bovendien kan het 
bijdragen aan meer begrip voor de noodzaak van keuringen met het 
oog op de verkeersveiligheid.

Activiteiten op dit gebied in 2013:

• CBR werkte samen met onder andere de Epilepsie Vereniging 
Nederland, de Diabetes Vereniging Nederland, de ApneuVereniging, 
de Parkinson Vereniging, de Vereniging Spierziekten Nederland en 
de Stichting ICD dragers Nederland.

• In maart 2013 kwam de Gebruikersraad Rijgeschiktheid – een 
subraad van de Centrale Gebruikersraad CBR - voor het eerst bijeen. 
In de raad zitten vertegenwoordigers van patiënten, bedrijfsartsen, 
huisartsen, medisch specialisten, auto-aanpasbedrijven en de 
transportsector. De Gebruikersraad heeft twee schriftelijke adviezen 
uitgebracht aan het CBR.

• De permanente Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad 
(waarvan het CBR als adviseur deel uitmaakt) stelde in 2013 drie 

In 2013 lukte het in gemiddeld 87 procent van de gevallen deze 
termijnen te halen. Gebleken is echter dat het registratiesysteem 
niet altijd in staat is onderscheid te maken tussen vertragingen die 
door het CBR zijn veroorzaakt en vertragingen die op het conto 
van de aanvrager of de specialist moeten worden geschreven. Met 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu is daarom voor 2014 
afgesproken, dat het CBR de termijnen in 90 procent van de gevallen 
moet halen.

Door een aanpassing van het informatiesysteem had het CBR in 
2013 dagelijks inzicht in de werkvoorraad van de afdeling Medisch, 
waardoor het beter mogelijk was daar op te sturen. Ook is een 
koppeling aangebracht tussen aanvragen voor een verklaring van 
rijgeschikheid en de verloopdatum van het rijbewijs, zodat het CBR 
daar zo mogelijk rekening mee kan houden. In afwachting van een 
geheel nieuw ICT-systeem werden verbeteringen in het oude systeem 
aangebracht om risico’s in de bedrijfsvoering te beperken en prestaties 
te verbeteren. 

Samenwerking met medische wereld

In 2013 heeft het CBR zijn contacten met patiëntenverenigingen, 
huisartsen en medisch specialisten verder uitgebreid. De divisie 
Rijgeschiktheid gaf voorlichtingsbijeenkomsten, werkte mee 
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‘Medisch in regie’ vastgesteld. Dit plan zal in 2014 resulteren in 
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de keurende medisch 
specialisten, waarin kwaliteitscriteria staan voor de medische 
beoordeling. Het CBR kan hiermee de regie op de medische 
keuringen vergroten. De aanpak is in november 2013 landelijk 
toegelicht en besproken met de psychiaters voor keuringen op 
het gebied van autismespectrumstoornissen. In 2014 zullen deze 
bijeenkomsten ook worden gehouden voor de overige specialismen. 

• In samenwerking met VieCuri Vitaal en Gezond Transport Nederland 
is in oktober 2013 een doorstart gemaakt met het project One Stop 
Center. In deze pilot kunnen beroepschauffeurs (vrachtwagen en 
bus) op één dag worden gezien door de keurend bedrijfsarts en de 
keurende medisch specialisten. Op deze manier kan de doorlooptijd 
voor het verkrijgen van een verklaring van rijgeschiktheid mogelijk 
sterk worden verkort. De pilot loopt tot 1 juli 2014.

Ouderenkeuring van 70 naar 75 jaar

Met ingang van 1 januari 2014 is de keuringsleeftijd van oudere 
bestuurders verhoogd van 70 naar 75 jaar. Het CBR heeft zich in 2013 

adviezen over rijgeschiktheid op: versoepeling van regels voor 
patiënten met ADHD, met autismespectrumstoornissen (ASS) en 
met bewustzijnsstoornissen. De adviezen over ADHD en autisme 
zijn al in regelgeving omgezet. In 2013 zijn ook de regels voor 
mensen met lichte nierschade versoepeld. In het vervolg zullen 
mensen met deze aandoeningen niet meer periodiek worden 
opgeroepen voor een herkeuring als zij bij de keuring onbeperkt 
rijgeschikt worden bevonden. Mensen die bij de keuring niet 
onbeperkt rijgeschikt zijn verklaard, moet het CBR wel voor een 
herkeuring oproepen.

• De divisie Rijgeschiktheid nam deel aan een aantal bijeenkomsten 
van specialisten: het Congres Nederlands Oogheelkundig 
Genootschap, de Werkgroep Slaap-Waakstoornissen van de 
Nederlandse Vereniging van Neurologie en de Landelijke 
bijeenkomst specialisten slaapapneu (longartsen).

• Per 1 september 2013 is een senior productmanager bij de 
afdeling Medisch gestart met als taak de samenwerking met 
specialisten te verbeteren en een medisch kwaliteitssysteem 
te ontwikkelen. Hiervoor is in november het plan van aanpak 
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ondergaan. De wijziging is het gevolg van de invoering van de derde 
Europese rijbewijsrichtlijn. 
 

Vorderingen

In 2013 kwamen ruim 22.000 mededelingen van de politie binnen 
in verband met alcoholovertredingen, verkeersgevaarlijk rijgedrag 
en vermoeden van ongeschiktheid door een medische aandoening 
of drugs. Het aantal onderzoeken naar rijgeschiktheid daalde van 
ongeveer 6.800 in 2012 naar ruim 6.100 in 2013. 

Het CBR legde veel vaker een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol 
en verkeer op: 3.370 keer in 2013 tegen 2.146 in 2012. Deze stijging 
van meer dan vijftig procent is het gevolg van een wijziging van de 
wettelijke regels. Door de wijziging kan deze maatregel ook worden 
opgelegd aan ervaren bestuurders in plaats van de Educatieve 
Maatregel Alcohol en verkeer. De wijziging is in december 2011 
ingevoerd, maar door overgangsmaatregelen was het effect niet direct 
zichtbaar. Het aantal keren dat een Educatieve Maatregel Alcohol 
en verkeer, een Alcoholslotprogramma of een Educatieve Maatregel 
Gedrag werd opgelegd, daalde licht.       

Eind 2013 is een senior productmanager aangesteld die zich richt op 
het onderhouden van contacten met de politiekorpsen.

op deze wijziging voorbereid. De verhoging geldt voor rijbewijzen  
voor motor, personenauto en personenauto met aanhanger.
Om ervoor te zorgen dat bestuurders rond hun 75ste jaar medisch 
worden gekeurd, wijkt de geldigheidsduur van het rijbewijs vanaf het 
65ste jaar af. Iedereen boven de 65 jaar krijgt een rijbewijs dat korter 
geldig is dan de gebruikelijke tien jaar.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu is gebleken dat de leeftijdsverhoging een marginaal effect heeft 
op de verkeersveiligheid. De voornaamste redenen voor de  verhoging 
zijn terugdringen van administratieve lasten en kostenbesparing voor 
de burger. 

Door de verhoging van de keuringsleeftijd zal het aantal aanvragen 
van verklaringen voor medische rijgeschiktheid door ouderen dalen 
van ongeveer 200.000 in 2013 tot ongeveer 130.000 in 2014. Door de 
uitgebreide voorlichting aan rijbewijsbezitters over de verhoging van 
de keuringsleeftijd, is de invoering soepel verlopen.

Keuring professionele bestuurders    

Bestuurders van vrachtwagens, bussen en vrachtwagens en bussen 
met aanhanger (rijbewijzen C, D en CE/DE) moeten vanaf 19 januari 
2013 iedere vijf jaar in plaats van iedere tien jaar een medische keuring 
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voor het motivatieprogramma binnen. Starten 
met het programma kan tot vijf jaar nadat het 
Alcoholslotprogramma is opgelegd. Veel klanten zijn 
zowel tijdens de start als tijdens de deelname aan het 
programma stap voor stap begeleid. Deze persoonlijke 
begeleiding blijkt bij te dragen aan een positieve 
afronding van het tweejarige programma. 

Omdat het Alcoholslotprogramma relatief nieuw 
is – 2013 was het tweede jaar – houdt de divisie 
Rijgeschiktheid de uitvoering nauwlettend in de 
gaten. De divisie volgt de ontwikkelingen continu en 
bespreekt deze met de opdrachtgever, het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.

De Raad van State heeft in 2013 een uitspraak gedaan 
over het Alcoholslotprogramma en beroepschauffeurs. 
De Raad vindt dat deze maatregel voor chauffeurs 
met een vrachtwagenrijbewijs past bij het doel van 

Prestatie-indicatoren vorderingen

Het CBR moet binnen vier weken na een mededeling 
van de politie een besluit nemen over een onderzoek of 
maatregel. Eenzelfde termijn geldt voor de uitnodiging 
voor een onderzoek of cursus nadat hiervoor is betaald 
en voor het ongeldig verklaren van een rijbewijs als 
betrokkene niet meewerkt of stopt met betalen. Ook 
tussen de laatste cursusdag en de rapportage en tussen 
de rapportage en de voorlopige uitslag of het besluit mag 
niet meer dan vier weken zitten. In 2013 voldeed de unit 
Vorderingen gemiddeld in 98 procent van de gevallen aan 
deze normen.
Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is 
afgesproken dat het CBR in 2014 in gemiddeld 96 procent 
van de gevallen aan de normen moet voldoen.   

Alcoholslotprogramma

In 2013 is het Alcoholslotprogramma bijna 3.900 
keer opgelegd. Er kwamen ongeveer 2.300 aanvragen 
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In 2014 worden deze aangevuld met informatie over specifieke 
aandoeningen, zoals slaap-apneu, diabetes en dementie. Op deze 
pagina’s worden klanten stap voor stap meegenomen in de procedure 
die zij moeten volgen. 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in 2013 de 
Gezondheidsraad opdracht gegeven de Eigen verklaring over  
medische rijgeschiktheid te verbeteren. Het CBR verwacht dit advies  
in het voorjaar van 2014.

De unit Vorderingen is in 2013 gestart met de verbetering van alle 
informatie die klanten ontvangen als zij contact met het CBR hebben 

vergroten van de verkeersveiligheid. In vrachtwagens kan op basis van 
de huidige wet- en regelgeving geen alcoholslot worden ingebouwd. 
Hierdoor kunnen vrachtwagenchauffeurs hun beroep niet meer 
uitoefenen. Het ministerie van IenM bestudeert de uitspraak samen 
met CBR en andere ketenpartners.

Verbetering communicatie met klanten

In 2013 is het project voor de verbetering van de communicatie met 
klanten voortgezet. Een deel van de standaardbrieven over medische 
rijgeschiktheid is getest en afgestemd. In 2014 neemt de divisie de 
verbeterde brieven in gebruik. De algemene webteksten over het 
medische proces op www.cbr.nl zijn eveneens aangepakt.  

Vorderingen

Vorderingen in 2012 en 2013
  2013 2012

Mededelingen politie*  22.434 23.347
Onderzoeken rijgeschiktheid**  6.137 6.811
Lichte Educatieve Maatregel Alcohol**  3.370 2.146
Educatieve Maatregel Alcohol**  5.734 5.926
Alcoholslotprogramma**  3.886 4.252
Educatieve Maatregel Gedrag**  1.342 1.443

*    Het cijfer over 2012 wijkt af van het cijfer dat is genoemd in het jaarverslag 2012. Op dit cijfer is een correctie toegepast in verband met dubbeltellingen.   

**  Aantal opgelegd.
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Programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’

Ondanks extra inspanningen behaalde het CBR bij de medische 
keuringen niet de gewenste resultaten. Duidelijk is geworden dat  
alleen een volledig nieuwe inrichting van de werkprocessen en een 
grondige verbetering van de ICT-systemen tot een goed functionerende 
divisie kunnen leiden. Met het programma ‘Rijgeschiktheid aan 
het stuur’ worden deze veranderingen planmatig opgepakt. Het 
programma gaat niet alleen over veranderingen in de organisatie,  
de werkprocessen en de ICT van de divisie Rijgeschiktheid zelf, maar 
ook over de kwaliteit en snelheid van informatieoverdracht tussen het 
CBR en de vele samenwerkingspartijen. 

In 2013 is het programma van start gegaan. Het programmaplan is 
goedgekeurd en de huidige werkprocessen voor de medische keuringen, 
voor maatregelen op het gebied van alcohol en gedrag en voor bezwaar 
en beroep zijn beschreven. Het programmateam heeft in samenspraak 
met medewerkers het ideale proces voor de klant vastgesteld en er 
zijn richtlijnen opgesteld voor het ontwerp van de nieuwe organisatie. 
In 2014 levert het programma ontwerpen op voor deze nieuwe 
werkprocessen, de regie op de samenwerking met partners, de 
organisatie van de divisie Rijgeschiktheid en de ondersteunende  
ICT-systemen. Eind 2015 wordt het programma afgerond. 

over de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA). Het gaat om  
brieven, besluiten en webteksten. De bedoeling is de nieuwe  
teksten voorjaar 2014 in gebruik te nemen. In 2014 komt de 
communicatie over de andere educatieve maatregelen en  
onderzoeken aan de beurt en de brieven, besluiten en webteksten  
van de unit Bezwaar en beroep.

Herkeuring, bezwaar en beroep 

In 2013 maakten 1.069 aanvragers van een verklaring van 
rijgeschiktheid gebruik van hun recht op een herkeuring (‘second 
opinion’) en dienden 1.059 aanvragers op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een bezwaarschrift in. Over opgelegde maatregelen 
en onderzoeken in verband met alcohol, gedrag en vermoeden van 
ongeschiktheid door een medische aandoening of drugs dienden 
3.879 mensen een bezwaarschrift in.

Het CBR moest in 2013 binnen twaalf weken reageren op een 
bezwaar- of beroepschrift (plus zes weken als in deze periode een 
verdaging werd aangekondigd). In 2013 voldeed het CBR in 97 procent 
van de gevallen aan de norm. Voor 2014 is met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu afgesproken dat het CBR in 97 procent  
van de gevallen de gestelde termijn moet halen. 



CBR Jaarverslag 2013
38 < <i

Organisatie

Het CBR werkte in 2013 met een aantal grote projecten aan de uitvoering 
van het Verbeterprogramma 2011-2014. Een plan voor de verbetering 
van de 55 examencentra verspreid over het land  werd in 2013 besproken 
met medewerkers en de branche. Met de vakbonden sloot het CBR een 
nieuwe cao af voor 2014. Uit onderzoek bleek dat de tevredenheid van 
medewerkers opnieuw is gestegen. Het speciale klachtenloket bij de 
Nationale ombudsman kon sluiten na de constatering van de ombudsman 
dat het CBR succesvol is in de ontwikkeling van zijn klachtenbehandeling. 
CBR begon in 2013 met het volgen en inzetten van sociale media en 
beantwoordde vragen van klanten op Twitter.

Stand van zaken Verbeterprogramma

Het CBR heeft in 2013 goede voortgang geboekt met zijn 
Verbeterprogramma 2011-2014. Grote projecten waar het CBR in 
2013 aan werkte en die doorlopen in 2014 zijn het programma 
‘Rijgeschiktheid aan het stuur’, de invoering van een nieuw systeem 
voor de afname van theorie-examens en de verbetering van de 
examenlocaties.
 



CBR Jaarverslag 2013
39 < <i

5. Nieuwe procesinrichting divisie Theorie: een pragmatische en 
optimale proces- en systeeminrichting voor de afname van theorie-
examens. 

6. Optimalisatie praktijkexaminering: optimale en uniforme product-, 
proces- en systeeminrichting voor de afname van praktijkexamens 
binnen de gestelde termijn.

7. Divisie Rijgeschiktheid op orde: optimale en uniforme 
product-, proces- en systeeminrichting voor de beoordeling van 
rijgeschiktheid binnen de gestelde termijn.

8. Pensioen en arbeidsvoorwaarden: een structurele en realistische 
oplossing voor de pensioenproblematiek en de ontwikkeling van 
arbeidsvoorwaarden.

9. Ontwikkelen personeelsfunctie: een professionele 
personeelsfunctie in een organisatie waar medewerkers plezier 
hebben in hun werk en helderheid hebben over verwachtingen  
en beoordelingen.

10. Huisvesting: een kwantitatief en kwalitatief optimaal gebruik  
van vierkante meters tegen een goede prijs.

Verbeterprogramma 2011-2014

Met het vierjarige Verbeterprogramma 2011-2014 wil het CBR 
de volgende doelstellingen bereiken: professionaliseren van de 
klantbediening, effectieve besturing en verantwoording, optimale 
processen en systemen, een financieel gezonde organisatie en goed 
werkgeverschap.

Om deze doelen te bereiken zijn tien strategische initiatieven 
uitgewerkt:
1. Professionaliseren klantbediening: professionele en adequate 

dienstverlening toegespitst op de specifieke klant.
2. Aanscherpen governance- en organisatiemodel: een effectieve 

en efficiënt ingerichte organisatie met stabiele en gezonde 
arbeidsverhoudingen.

3. Planning- en controlcyclus en managementinformatie: een 
organisatie die financieel gezond en volledig ‘in control’ is met een 
betrouwbare en transparante interne en externe verantwoording.

4. Kwaliteit management en talentontwikkeling: een organisatie 
met de juiste mensen op de juiste plek waar aandacht is voor 
ontwikkeling van talent en kwaliteit van het management.

Verbeterprogramma
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boventallige medewerkers (8,4 fte) naar een passende 
functie binnen de organisatie.  

Het plan voor de verbetering van de examenlocaties is 
in 2013 afgerond en besproken met medewerkers en de 
branche. De OR zal begin 2014 zijn advies uitbrengen 
over het plan. De uitvoering is verspreid over de jaren 
2014 tot en met 2018.

Strategie 2013-2016

Parallel aan het met de minister afgesproken 
Verbeterprogramma werkte het CBR in 2013 met 
zijn strategie voor de periode 2013-2016 aan verdere 
vernieuwing. De ambitie van het CBR is zich verder te 
ontwikkelen tot een professionele publieke dienstverlener, 
die bijdraagt aan de verkeersveiligheid in Nederland en de 
klant de best mogelijke ‘klantervaring’ biedt. Dat betekent 
dat klanten de toetsen en examens als vakkundig en 

Bij het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ gaat 
het om een herinrichting van de werkprocessen, de 
organisatie, de samenwerking met andere partijen en 
de ICT-systemen van de divisie Rijgeschiktheid. Het 
programma moet er onder andere toe leiden dat het CBR 
bij de beoordeling van de rijgeschiktheid  de gewenste 
resultaten gaat behalen. Naar verwachting zal het 
programma eind 2015 zijn afgerond.    

Het nieuwe systeem voor de afname van theorie-examens 
(iTEC) is in een vergevorderd stadium. Het systeem is in 
2013 succesvol beproefd met duizend ‘echte’ kandidaten. 
Invoering vindt plaats in 2014.

Na invoering zullen ook de theorie-examens voor 
professionele bestuurders met iTEC en op CBR-locaties 
worden afgenomen. Hierdoor vervalt per 1 januari 2015 
een deel van de werkzaamheden van de administratie-
afdeling van de divisie CCV. De afdeling wordt in 
verband hiermee gereorganiseerd. Het CBR zoekt voor 
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in het teken van veiligheid en gezondheid van medewerkers, kwaliteit  
van het management en opleiding en ontwikkeling. 

Integriteit en veiligheid

Het CBR vindt het onacceptabel dat medewerkers te maken krijgen 
met agressie en geweld. In 2012 zijn huisregels opgesteld die gelden 
voor alle bezoekers van CBR-locaties. Ook is er een sanctiereglement 
waarin staat welke maatregelen het CBR neemt als een klant of 
bezoeker die huisregels niet respecteert of strafbare feiten pleegt.  
De huisregels en het sanctiereglement zijn in 2013 verspreid over de 
CBR-locaties en op internet gezet. 
In 2013 hebben zich enkele incidenten voorgedaan en is het CBR 
overgegaan tot sancties. 
Ook de rechtbank neemt agressie van examenkandidaten hoog 
op. In 2013 is een kandidaat veroordeeld tot een voorwaardelijke 
gevangenisstraf, een taakstraf en betaling van smartengeld. 

Het CBR maakt steeds meer gebruik van cameratoezicht om zijn 
medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag en om 
bewijsmateriaal te hebben voor de politie. In verband hiermee is met 
de ondernemingsraad een protocol overeengekomen om de privacy 
van de medewerkers te waarborgen.

eerlijk ervaren, dat zij zeer tevreden zijn over de dienstverlening door 
de CBR-medewerkers (gemak, snelheid, flexibiliteit, prettig contact)  
en dat zij hiervoor een redelijk tarief blijven betalen. 

In de visie van het CBR moet de klant in 2016 kunnen blijven rekenen 
op een goede en professionele beoordeling, maar daarnaast moet 
de totale klantervaring zijn verbeterd. Het CBR moet een sterkere 
regiefunctie in de keten hebben en ervoor zorgen dat klanten vanaf 
het begin goed zijn geïnformeerd en precies weten wat zij kunnen 
verwachten. Reserveringstermijnen en reactietijden van het CBR 
moeten korter zijn en altijd worden waargemaakt.

De best mogelijke dienstverlening wordt geleverd door gemotiveerde 
mensen met gedeelde prioriteiten. Daarom blijft het CBR werken aan 
de opbouw van een gezond werkklimaat dat wordt gekenmerkt door 
openheid, transparantie en respect.

Personeel

Eind 2013 werkten er 1.180 medewerkers (1.030 fte) bij het CBR,  
9 minder dan in 2012 (1.040 fte). Het personeelsbeleid stond in 2013 



CBR Jaarverslag 2013
42 < <i

proef gedaan met uitbreiding van de arbodienstverlening bij de divisie 
Rijvaardigheid. 

Om de drempel voor terugkeer naar werk zo laag mogelijk te maken, 
heeft de afdeling P&O een re-integratieloket opgericht dat vervangende 
werkzaamheden aanbiedt aan medewerkers, zowel binnen als buiten 
hun eigen organisatiedeel. 

De resultaten van de maatregelen zijn nog niet overal zichtbaar, maar de 
verzuimcijfers blijven onder die van de afgelopen jaren en de frequentie 
van verzuimmeldingen is afgenomen. Het verzuimcijfer voor heel CBR 
kwam in 2013 uit op 6,2 procent, wat nog steeds aan de hoge kant is.

In het vierde kwartaal van 2013 is gestart met een belastbaarheids-
onderzoek naar de functie van examinator en theorie-examen-
medewerker. De resultaten worden in 2014 bekend. 
Ten slotte is eind 2013 CBR Fit geïntroduceerd. Via het intranet  

In 2013 is het CBR doorgegaan met trainingen om medewerkers met 
directe klantencontacten te leren om te gaan met grensoverschrijdend 
gedrag. Ook in 2014 zal dit onderwerp aandacht krijgen.

Vitaliteit en gezondheid medewerkers 

In 2013 heeft het CBR veel aandacht besteed aan de vitaliteit en 
gezondheid van medewerkers. Het wil zijn medewerkers op dit 
gebied zo goed mogelijk ondersteunen. Zo is in 2013 een uitgebreide 
risico-inventarisatie en –evaluatie gedaan om de veiligheid van de 
medewerkers en de risico’s tijdens de uitvoering van hun werk in  
kaart te brengen. 
Een speciale taskforce is in het verslagjaar aan de slag gegaan om 
de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De 
nadruk lag in de eerste fase op de aanpak van het ziekteverzuim. 
Alle leidinggevenden hebben verzuimtrainingen gevolgd en het 
onderwerp verzuim is besproken met medewerkers, zowel bilateraal 
als in werkoverleggen. Daarnaast is er gedurende vier maanden een 
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aan projecten. Mede door de prioriteit die de directie en de divisie 
Rijvaardigheid hebben gegeven aan de ontwikkeling van examinatoren 
en rijvaardigheidsadviseurs, zijn er in 2013 meer opleidingsactiviteiten 
gerealiseerd dan ooit tevoren. Tegelijk werkte de unit Vakopleidingen  
aan meer maatwerk bij de scholingsactiviteiten.

Op grond van de derde Europese rijbewijsrichtlijn moet eenmaal per  
vijf jaar worden beoordeeld of examinatoren voldoen aan 
vakinhoudelijke eisen. In 2013 is dit kwaliteitssysteem uitgewerkt. Het 
wordt in 2014 ingevoerd.

Medewerkersonderzoek

De tevredenheid van medewerkers is in 2013 opnieuw gestegen. In 
2012 kwam uit het jaarlijkse medewerkersonderzoek een score van  
7,4, gelijk aan de landelijke benchmark.
In 2013 is de score gestegen naar 7,5, terwijl de Nationale Tevreden-
heids index op 7,4 is blijven staan.

Uit de resultaten van 2013 blijkt dat nagenoeg op alle onderwerpen 
hoger is gescoord. Medewerkers zijn vooral zeer tevreden over 
de direct leidinggevende, hebben plezier in het werk en vinden 
hun werk zinvol. De collegialiteit is groot. Op enkele onderdelen 

krijgen alle medewerkers gezondheidsideeën aangereikt. Met een 
Fitpas kunnen zij korting krijgen op diverse sportfaciliteiten. 

Kwaliteit management

Het CBR verwacht van zijn managers een coachende stijl van 
leidinggeven. Eind 2013 is de cursus ‘Effectief leiding geven’ gestart. 
Daarnaast zijn er in 2013 bijeenkomsten voor managers georganiseerd 
waarop zij kennis kregen aangereikt over een inhoudelijk thema en 
hiermee ook zelf aan de slag gingen. Op deze manier werd ook de 
samenwerking bevorderd.

Ontwikkeling medewerkers

De opleidingsplannen voor 2013 zijn voor een groot deel volgens  
af spraak gerealiseerd. Van de 167 voorziene opleidingstrajecten, zijn 
er in het verslagjaar 103 uitgevoerd (62 procent). De overige trajecten 
zijn later gestart, uitgesteld of vervallen omdat er geen behoefte meer 
aan was.

In de plannen was veel aandacht voor opleidingen op het gebied  
van klantgerichtheid, fraudeherkenning en omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag. In het verslagjaar is ook veel energie 
gestoken in de scholing van managers en medewerkers die deelnemen 
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aan de medewerkers als structurele loonsverhoging van 
2,8 procent per 1 februari 2014. Deze loonsverhoging 
neutraliseert de verlaging van de pensioenrechten en 
heeft geen effect op de CBR-tarieven. Mocht het ABP 
vóór 1 september 2014 besluiten de pensioenpremie 
met meer dan één procent te verhogen, dan wordt de 
voorwaardelijke loonsverhoging van één procent in 
overleg met de vakbonden verlaagd.    

Op grond van de vorige cao-afspraken zijn in 2013 
drie werkgroepen ingesteld met werknemers- en 
werkgeververtegenwoordigers om met ideeën en 
voorstellen te komen voor de werktijdenregeling van 
examinatoren, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het 
persoonlijk mobiliteitsbudget. De werkgroepen ronden 
hun opdracht begin 2014 af. De werkgroepen zullen de 
resultaten van het belastbaarheidsonderzoek waar nodig 
meenemen in hun eindrapportage. De eindrapportages 
en de ontwikkeling naar een meer eigentijdse cao komen 
aan de orde in de cao-onderhandelingen.
 

is nog verbetering nodig, zoals open communicatie 
en samenwerking tussen de verschillende afdelingen. 
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling blijft eveneens 
wenselijk.

Cao

Directie en vakbonden hebben eind 2013 een nieuwe cao 
afgesloten die loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015. 
De cao voorziet in een structurele loonsverhoging van 
0,5 procent per 1 februari 2014 en een voorwaardelijke 
structurele loonsverhoging van één procent per 
1 september 2014. De tweede loonsverhoging is 
afhankelijk van het definitieve besluit van het ABP over 
de pensioenpremie. Verder is afgesproken het huidige 
sociaal plan te verlengen met één jaar tot 1 januari 2016. 

In de cao zijn afspraken gemaakt over de 
pensioenpremie. ABP heeft de premie voor 2014 
verlaagd met 3,8 procentpunt in verband met een lager 
opbouwpercentage en een langere opbouwtijd. Besloten 
is de verlaging van het werkgeversdeel door te geven 
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Klantenservice

In 2013 voerde de Klantenservice ongeveer 493.000 telefoon-
gesprekken met klanten. 
De Klantenservice voldeed in 2013 niet aan de intern vastgestelde 
norm voor bereikbaarheid. De doelstelling was om minimaal  

90 procent van alle gesprekken aan te nemen; in 2013 beantwoordde 
de Klantenservice 78,2 procent van de aangeboden gesprekken. 
Oorzaken waren onder andere een piek in het aantal telefoontjes als 
gevolg van extreme sneeuwval (op het moment dat veel motorrijders 
examen wilden doen in verband met de invoering van de derde 
Europese rijbewijsrichtlijn), veel telefoontjes over de voortgang van 
de verklaringen over medische rijgeschiktheid en ziekteverzuim van 
medewerkers.

De kwalitatieve doelen werden in 2013 wel gehaald. Uit de eigen 
doorlopende onderzoeken van de Klantenservice kwam naar voren  
dat de gesprekskwaliteit is gestegen. 
Uit een in 2013 gehouden onderzoek onder meer dan zesduizend 
klanten bleek de tevredenheid over de Klantenservice te zijn 
toegenomen. Aan het begin van het jaar scoorde de Klantenservice 
een 3,6 op een schaal van één tot vijf, aan het eind van het jaar was 
deze score gestegen naar 4,2.  

Organogram

*  Communicatie, Finance & control, Informatie- en communicatietechnologie, 
Informatiemanagement, Enterprise architectuur, Klantenservice, Projectenbureau,  
Inkoop & facilitaire zaken, Interne auditdienst, Juridische zaken, Personeel & organisatie.

Raad van Toezicht

Staf *

Directie

Directiesecretariaat

CCV RijgeschiktheidRijvaardigheidTheorie
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Professionalisering

In 2013 heeft de Klantenservice het selectieproces en de training van 
medewerkers geprofessionaliseerd. Door een vaste opzet in te voeren 
voor de selectiegesprekken, kan de Klantenservice de geschiktheid van 
de kandidaten beter inschatten. De trainingen voor medewerkers zijn 
door de hele staf geëvalueerd en deels aangepast. Om flexibeler en 
actiever informatie aan medewerkers te kunnen aanbieden, is e-learning 
ingevoerd. Ten slotte kon de begeleiding van medewerkers intensiever 
worden door uitbreiding van de teamleiding met twee medewerkers.

Klachtenbehandeling

De tevredenheid van klanten over de klachtenprocedure steeg in 2013. 
Het CBR doet ieder kwartaal een klanttevredenheidsonderzoek dat 
specifiek is gericht op de klachtenprocedure.
In 2013 kwamen 2.400 klachten binnen bij het CBR; in 2012 was dit 
aantal 2.264. De stijging is onder andere het gevolg van de invoering 
van het Alcoholslotprogramma en de derde Europese rijbewijsrichtlijn.  
Het CBR volgt klachttendensen nauwgezet om structurele klachten tijdig 
te signaleren en op basis daarvan producten en diensten te verbeteren. 
Het CBR beschikt in dat kader sinds 2012 over een klachtencommissie 
die onder leiding staat van een onafhankelijke externe voorzitter.  

Sociale media

De Klantenservice is in de tweede helft van 2013 actief geworden op 
de sociale media. Na een gedegen voorbereiding is het ‘webcareteam’ 
volledig operationeel en beantwoordt het onder andere vragen van 
klanten via Twitter. Ook over nieuwsberichten en nuttige ‘weetjes’ 
wordt via Twitter gecommuniceerd.

Samenwerking met divisies

De expertise van de Klantenservice wordt steeds vaker ingezet bij 
projecten van de divisies. De Klantenservice informeerde kandidaten 
van wie het rijexamen niet door kon gaan omdat de belastingdienst 
beslag had gelegd op de bankrekening van hun rijopleider.  
Om de examenkandidaten niet te duperen, bood het CBR hun de 
mogelijkheid het examen toch af te leggen. Ook bij de wijziging van  
de toegang tot het rijbewijs voor een middelzware motor heeft 
de divisie Rijvaardigheid gebruik gemaakt van de kennis van de 
Klantenservice. De afdeling dacht mee over de tekst van de folder,  
de veel gestelde vragen en de informatieavonden.

Om de aansluiting met de organisatie en het wederzijds begrip 
te vergroten, hebben de divisies Theorie en Rijgeschiktheid in 
2013 tijdens enkele bezoeken meegekeken met het werk van de 
Klantenservice.
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het CBR de gevraagde informatie. Vier verzoeken droeg het CBR over  
aan de politie en twee verzoeken werden afgewezen.

‘Prettig contact met de overheid’

Het CBR heeft zich in 2011 aangesloten bij het rijksbrede project 
‘Prettig contact met de overheid’ en heeft de beschreven werkwijze 
organisatiebreed ingevoerd. Voor de klachtenbehandeling betekent 
dit een informele aanpak. Snel telefonisch contact met burgers en 
een oplossingsgerichte houding staan centraal. Het CBR won in 2013 
twee ‘awards’ in het kader van ‘Prettig contact met de overheid’: 
de algemeen directeur kreeg de prijs voor beste bestuurder en de 
projectleider Klachtenprocedures won de derde prijs in de categorie 
beste projectleider.
  

Goede werkrelatie met Nationale ombudsman

Sinds 1 januari 2012 was er een tijdelijk klachtenloket bij de 
Nationale ombudsman waar burgers terecht konden die problemen 
ondervonden tijdens de interne klachtenbehandeling door het 
CBR. Naar aanleiding van de evaluatie van dit klachtenloket 

De top drie van onderwerpen waarover klachten binnenkwamen 
bestaat uit:
1. wet- en regelgeving die het CBR uitvoert en de  

gevolgen voor de klant;
2. de behandeltermijn van de eigen verklaring over  

medische rijgeschiktheid;
3. de omstandigheden tijdens het theorie- en praktijkexamen.

Als het aantal klachten wordt afgezet tegen het aantal geleverde 
producten en diensten, levert dit het volgende beeld op: klachten  
over het theorie-examen 0,05 procent, over het praktijkexamen  
0,10 procent, over vakbekwaamheidsexamens 0,03 procent,  
over de beoordeling van medische rijgeschiktheid 0,18 procent,  
over maatregelen op het gebied van gedrag en alcohol 0,79 procent  
en over de Klantenservice 0,02 procent.
 

Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur

In 2013 ontving het CBR 22 verzoeken in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). In zestien gevallen verstrekte  
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en inzetten van sociale media. De Klantenservice en de afdeling 
Communicatie werken samen bij de verspreiding van informatie 
via Twitter. Ook speelt het CBR in op discussies via dit platform en 
beantwoordt het online vragen van klanten.

Om kandidaten zo goed mogelijk te helpen bij hun voorbereiding 
op het theorie- en praktijkexamen zijn twee voorlichtingsfilms 
gemaakt: ‘Zo gaat het bij het theorie-examen’ en ‘Zo gaat het bij het 
praktijkexamen’. Door te laten zien hoe een examen in zijn werk gaat, 
wil het CBR stress bij kandidaten verminderen. 
Daarnaast heeft het CBR instructiefilms voor rijscholen 
gemaakt. De films gaan over de werking en het gebruik van het 
examenreserveringssysteem. De eerste twee films zijn najaar 2013 
gerealiseerd.

Relaties met media

In 2013 is extra aandacht besteed aan goede relaties met de media. 
Door journalisten actief te benaderen en onderwerpen aan te 
bieden, werkt het CBR aan meer bekendheid van zijn producten 
en diensten. Voorbeelden van deze meer actieve aanpak waren het 
Alcoholslotprogramma en het locatiebeleid. Door volledig en open 
te communiceren over de visie, rol en werkwijze van het CBR is de 
buitenwacht goed over deze onderwerpen geïnformeerd. 

heeft de ombudsman geconstateerd dat het CBR succesvol is 
in de ontwikkeling van zijn klachtbehandeling en dat deze extra 
meldmogelijkheid niet langer nodig is. Op basis hiervan heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten het loket per 1 oktober 
2013 te laten vervallen. De mogelijkheid om de Nationale ombudsman 
in te schakelen ná de afhandeling van een klacht door het CBR blijft 
uiteraard bestaan.

In 2013 heeft een halfjaarlijks overleg plaatsgevonden tussen 
vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman en het 
CBR. Besproken zijn managementrapportages, resultaten van 
klanttevredenheidsonderzoeken en bevindingen van de Nationale 
ombudsman.  

De Nationale ombudsman heeft in 2013 vijf onderzoeken uitgevoerd 
naar de afhandeling van klachten door het CBR.

Communicatie

De in 2012 gestarte verbetering van de dagelijkse communicatie met 
klanten via meer toegankelijke brieven, mail, websiteteksten en folders 
is in 2013 voortgezet. Daarnaast is het CBR begonnen met het volgen 
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communiceren. Door de communicatie af te stemmen 
en gezamenlijk op te pakken, krijgen klanten sneller en 
vollediger informatie vanuit de verschillende organisaties. 
Een voorbeeld van deze werkwijze is de verbetering 
van de communicatie over het Alcoholslotprogramma. 
CBR voerde de regie over de communicatie vanuit het 
Openbaar Ministerie, de politie, de RDW, gemeenten, 
leveranciers en het ministerie. 

Om de communicatie met jongeren te verbeteren, 
werkt het CBR samen met de jongerenorganisatie voor 
verkeersveiligheid TeamAlert en met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). 

In 2013 is gestart met een gezamenlijk plan om jongeren 
te helpen hun eerste honderdduizend kilometer zo 
veilig mogelijk af te leggen. Educatie en informatie over 
onder andere slagingspercentages, faalangstexamens en 
tussentijdse toetsen helpen hen beter op weg. In 2014 
volgt de uitvoering van het plan. 

Interne communicatie

In 2013 is de nieuwe structuur voor de interne 
communicatie afgerond. Het vernieuwde medewerkers-
magazine Pro geeft achtergrondinformatie en besteedt 
aandacht aan de mensen in de organisatie. Intranet zorgt 
voor de dagelijkse nieuwsvoorziening. Met Yammer 
(interne variant van Twitter) kunnen mensen de dialoog 
met elkaar aangaan. In 2013 was ruim vijftig procent van  
de medewerkers actief op Yammer. 
De managers informeren elkaar maandelijks via de digi-
tale Managementupdate en zij treffen elkaar vier keer 
per jaar tijdens een managementbijeenkomst. Op deze 
manier kunnen zij de organisatievisie, ontwikkelingen 
in het werkveld en veranderprojecten met elkaar delen. 
Management en medewerkers ontmoetten elkaar in 2013 
ook tijdens de rondgang van directie en divisiemanagers 
langs vijf locaties in het land.

Samenwerking met partners

Het CBR wil vaker gezamenlijk met partners 
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leiden in de inhoud en vormgeving van het rijexamen. In 2013 is 
daarvoor in CIECA-verband het ‘Road User Education Project’ gestart. 
De resultaten van dit project zijn voorzien voor eind 2014.

Rijgeschiktheid bij geheugenproblemen

‘Fitness to drive with cognitive impairments’ (FitCi) is een 
gezamenlijk vierjarig wetenschappelijk onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) en het CBR. Het wordt medegefinancierd 
door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het CBR – de divisie 
Rijgeschiktheid en R&D – participeert in het onderzoek en ondersteunt 
de leerstoel Verkeersgeneeskunde van professor Wiebo Brouwer onder 
wiens verantwoordelijkheid het onderzoek wordt uitgevoerd.
Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is om de 
rijgeschikt heid te bepalen van de groeiende groep bestuurders met 
geheugenproblemen en beginnende dementie en wat de rol van het 
CBR en het gebruik van een rijsimulator daarin moeten zijn.

Na een periode van voorbereiding is in 2013 begonnen met de 
verzameling van gegevens van vrijwillige proefpersonen met  
lichte dementie in Groningen, Amsterdam, Maastricht, Drachten  
en Winschoten. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2015 
afgerond.

Research & Development  

In 2013 heeft de unit Research & Development (R&D) 
analysemodellen ontwikkeld en ingevoerd om de kwaliteit van de 
examenprocessen te waarborgen. Zo is er een model ontwikkeld 
om de verschillen in slagingspercentages bij de praktijkexamens te 
verklaren. Voor de theorie-examens is het analysemodel verbeterd 
waarmee de kwaliteit van de examenvragen kan worden getoetst.

Gevaarherkenning in theorie-examen

Het onderdeel ‘gevaarherkenning’ van het theorie-examen wordt op 
termijn vervangen door een toets die gebruik maakt van bewegend 
beeld. In 2013 is als eerste stap de methode voor de beantwoording 
door kandidaten opgeleverd. Een volgende stap op weg naar het 
nieuwe theorie-examen is de ontwikkeling van de toets zelf. 

Toekomstige ontwikkelingen rijexamen

Via de internationale organisatie van exameninstituten CIECA 
oriënteert R&D zich samen met de examendivisies op een 
toekomstige inrichting van het rijexamen. Met name de zich 
ontwikkelende ‘in car technology’ (zoals fietsdetectiesystemen) en  
de toenemende aandacht voor de oorzaken van onveilig rijgedrag van 
beginnende bestuurders kunnen in de toekomst tot verschuivingen 
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leiding van een ‘chief information officer’, de financieel directeur 
van het CBR. De ‘gateway review’ was uitgevoerd in opdracht van de 
minister van Infrastructuur en Milieu.

Op basis van de CBR-strategie is in 2013 door informatievoorziening, 
met name door Informatiemanagement en Enterprise-architectuur, 
het CBR-Informatieplan opgesteld. Dit plan legt vast welke activiteiten 
het CBR in de komende jaren op het terrein van informatievoorziening 
gaat uitvoeren. Het Informatieplan is eind 2013 formeel goedgekeurd 
door de divisies, afdelingen en directie. 

Informatiebeveiliging

In 2013 is door de afdeling ICT het project Informatiebeveiliging 
uitgevoerd. Doel van het project was een stevig fundament te leggen 
voor de invoering van informatiebeveiliging volgens het Voorschrift 
Informatiebeveiliging Rijksdienst. Op basis van grondige analyses zijn 
CBR-breed de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart 
gebracht en zijn maatregelen vastgesteld. Daarbij kreeg het onderwerp 
bedrijfscontinuïteit speciale aandacht. De maatregelen zijn in 2013 in 

Handboek examinering bestuurders met een beperking 
Met de inbreng van het CBR is een handboek ontwikkeld voor de 
examinering van bestuurders met een fysieke of mentale beperking. 
Het CBR overweegt deze kennis in te brengen bij CIECA. Op die 
manier zou het handboek kunnen bijdragen aan internationale 
uniformering van examens voor deze doelgroep en zou onderhoud 
van het handboek worden gewaarborgd.

Informatievoorziening

In 2013 is gewerkt aan de verbetering van de samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen die zich bezighouden met 
informatievoorziening: Informatiemanagement, Enterprise-
architectuur, ICT en Projectenbureau. Doel van de samenwerking is 
een eenduidige werkwijze en betere afstemming van vraag en aanbod 
van diensten.  
Het CBR heeft het advies uit de zogenoemde ‘gateway review’ 
overgenomen om een ‘chief information office’ in te richten onder 
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maar aan een MT-lid die de rol van informatiemanager vervult.  
De informatie managers van de divisies rapporteren aan de 
overkoepelende informatiemanager.

In 2013 is tevens een begin gemaakt met de werving van business-
analisten. De voornaamste taak van de business-analist is om alle 
wensen van de divisies en afdelingen te vertalen naar een programma 
van eisen, dat leidend is voor de inrichting en uitvoering van een project.  

Enterprise-architectuur

De afdeling Enterprise-architectuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van richtlijnen waaraan de informatievoorziening moet 
voldoen. De afdeling zorgt ervoor dat de oplossingen op het gebied 
van informatievoorziening bijdragen aan de realisatie van de 
informatievoorzieningsstrategie.

In 2013 is een begin gemaakt met het toewijzen van projectarchitecten 
aan projecten. De projectarchitecten bezien tijdens de uitvoering 
van een project of wordt voldaan aan het programma van eisen en 
zij kunnen waar nodig bijsturen. Daarnaast is er in 2013 een begin 
gemaakt met ‘business process management’, het beschrijven van de 
werkprocessen van de divisies en afdelingen. Die beschrijvingen zijn 
nodig bij het doorvoeren van veranderingen.  

gang gezet en zullen in 2014 op uitvoering en werking worden getoetst. 
Eind 2013 zijn alle activiteiten door de projectgroep overgedragen 
aan de lijnorganisatie en is het ‘Information Security Management 
System’ (ISMS) geïnstitutionaliseerd. Binnen het ISMS wordt in een 
jaarlijkse cyclus van ‘plan-do-check-act’ steeds opnieuw gekeken 
naar de risico’s en (de relevantie van) de maatregelen. Zo zijn in de 
jaarplannen voor 2014 van de divisies van het CBR activiteiten op het 
gebied van bedrijfscontinuïteit opgenomen. Medio 2014 zal de interne 
auditdienst de uitvoering en werking van de maatregelen toetsen en 
zal zij een pre-audit uitvoeren op weg naar de ISO-certificering voor 
informatiebeveiliging (code 27001). Deze certificering staat voor 2015 
op de agenda. 
 

Informatiemanagement

De eerste stap in het informatievoorzieningstraject is de wensen van 
de divisies en afdelingen vertalen naar nieuwe informatiebehoeften. 
Op basis van deze door Informatiemanagement uitgevoerde analyse 
worden veranderingen in de organisatie doorgevoerd, vaak door het 
Projectenbureau. 

In het verslagjaar heeft Informatiemanagement concrete stappen  
gezet in de professionalisering van het functioneel beheer. De 
functioneel beheerder rapporteert niet langer aan de divisiemanager, 
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Ernst en Young, is de technische beveiliging vastgesteld van de 
‘tablets’ die de examinatoren gaan gebruiken. Uit de test zijn 
geen grote gaten in de beveiliging naar voren gekomen. Kleinere 
bevindingen zijn teruggekoppeld aan het project en zullen vóór de 
ingebruikname van de tablets worden opgelost.

Ten slotte zijn maatregelen ingevoerd om aan de vereiste DigiD-norm 
van de overheid (Logius) te voldoen. Als het CBR niet voldoet aan de 
norm kan het geen gebruik meer maken van DigiD. Dit zou negatieve 
gevolgen hebben voor klanten die de CBR-systemen raadplegen. Eind 
2013 is door de interne auditdienst in samenwerking met Ernst & 
Young vastgesteld dat de norm in voldoende mate is geïmplementeerd 
en wordt nageleefd.   

Projectenbureau

In 2013 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het in 2012 
opnieuw ingerichte Projectenbureau. Met ondersteuning van 
extern advies zijn onder meer de projectprocessen verbeterd, 
de verantwoordelijkheden in de projectprocessen vastgelegd en 

ICT

De organisatieverandering van ICT die in 2012 is doorgevoerd, heeft 
in 2013 een positief effect gehad op de beschikbaarheid van de ICT-
systemen. De normen die in overleg met de divisies en afdelingen 
waren opgesteld, zijn het hele jaar gehaald. 
Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk als het gaat om de flexibiliteit 
van de systemen, vooral bij de doorvoering van wijzigingen en bij 
onderhoud. In 2014 zullen op dit gebied concrete stappen worden 
gezet. De momenten waarop de systemen door werkzaamheden niet 
beschikbaar zijn, blijven beperkt.  

In 2013 is gestart met twee projecten: de herinrichting van het 
rekencentrum van het CBR en  het aanbrengen van een integrale 
laag (Enterprise Service Bus) over de ICT-systemen om applicaties 
flexibeler te kunnen ontsluiten. Beide projecten zijn nodig om alle 
andere initiatieven in het Informatieplan te kunnen uitvoeren. De 
projecten worden in 2014 afgerond.

Tijdens de jaarlijkse ‘attack & penetration’-test, uitgevoerd door  



CBR Jaarverslag 2013
54 < <i

te ruim in zijn jasje: de bezettingsgraad van veel (met name theorie-) 
examencentra is te laag. Ten slotte passen de uitstraling en inrichting 
van veel examencentra  niet langer bij wat het CBR wil zijn: een 
professionele publieke dienstverlener die klanten de best mogelijke 
dienstverlening biedt. 

Herinrichting van alle dertig bestaande theorie-examencentra zou 
gezien de lage bezettingsgraad tot een onverantwoorde investering 
leiden. Het CBR heeft het voornemen het aantal theorie-examencentra 
terug te brengen van dertig naar twintig goed bereikbare centra 
verspreid over het land. In deze centra gaat de divisie CCV van 
het CBR ook de theorie-examens voor professionals afnemen. Het 
aantal praktijkexamencentra wil het CBR terugbrengen van 55 naar 
53: de centra in Lichtenvoorde en Zutphen worden gesloten. De 
examens vanaf deze locaties verhuizen naar Doetinchem en Deventer. 
Achttien examencentra worden volgens het plan binnen de huidige 
vestigingsplaats verplaatst naar locaties die beter voldoen aan de 
kwaliteitscriteria van het CBR. 

In 2013 heeft het CBR over het plan voor de aanpassing van de  
locaties gecommuniceerd met onder andere de medewerkers en de 
branche en is een projectorganisatie ingericht. De OR zal begin 2014 
zijn advies uitbrengen. Het plan wordt van 2014 tot en met 2018 
uitgevoerd.

voorstellen gedaan en uitgevoerd voor de monitoring van projecten 
in uitvoering. Het Projectenbureau bood ondersteuning aan 
projecten door projectmanagers te leveren, ‘reviews’ te faciliteren, 
opdrachtgevers te adviseren, een rol te spelen in projectgroepen en  
de kwaliteitscontrole van projecten te verzorgen.    

Voor het werken in projecten is in 2013 een opleidingstraject 
ontwikkeld. CBR-medewerkers kunnen een opleiding volgen voor 
zowel de deelname aan projecten als voor het leiding geven aan (deel)
projecten. Ieder opleidingstraject start met een introductiecursus over 
het projectenproces.

In 2013 zijn zestien projecten afgerond en twee projecten gestopt.  
Eind 2013 liepen er 22 projecten.

Inkoop en facilitaire zaken 

Locatiebeleid

Het CBR heeft in 2013 een plan afgerond voor de aanpassing van  
zijn 55 examenlocaties. 
De invoering van het nieuwe systeem voor de afname van theorie-
examens vraagt om een ingrijpende herinrichting van de theorie-
examencentra. Verder zit het CBR nu met het aantal examencentra  
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In Den Helder en Haarlem zijn nieuwe examenlocaties 
ingericht en in gebruik genomen. De examencentra 
in Emmeloord en Enschede zijn opnieuw ingedeeld. 
Een aantal examencentra voor nader onderzoeken 
rijvaardigheid (speciale examens voor kandidaten die 
vier keer niet zijn geslaagd) verhuisde en Rotterdam en 
Heerlen kregen een nieuwe locatie voor de motorexamens 
(voertuigbeheersing) en de brommobielexamens.   

In-control-statement CBR 2013

Visie en missie

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuurs-
orgaan (zbo) dat door de minister van Infrastructuur 
en Milieu is belast met een verkeersveiligheidstaak: 
het beoordelen van de rijvaardigheid en medische 
geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van 
professionals in transport en logistiek. De directie van het 
CBR is van mening dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering 

Inkoop

In 2013 is het inkoopbeleid van het CBR opnieuw 
vastgesteld. Het inkoopproces is verbeterd door de 
aansluiting tussen inkooporder en factuur te versterken. 
Dit gebeurde in aansluiting op de invoering van de 
digitale afhandeling van facturen. 

Het CBR deed een aantal grote aanbestedingen, zoals 
voor multifunctionele printers, het nieuwe systeem voor 
de afname van theorie-examens, mobiele telefonie en 
externe inhuur van personeel voor de ICT-helpdesk. 
Hierbij zijn de Europese aanbestedingsregels gevolgd.

Facilitaire zaken

Door de omvorming van het CBR tot publiekrechtelijk 
zelfstandig bestuursorgaan kan het CBR geen btw 
meer verrekenen. In verband hiermee zijn veel huur-
overeenkomsten aangepast en btw-vrij gemaakt.  
Dit heeft tot een aanzienlijke besparing op de huurkosten 
geleid.
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Meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting

Overeenkomstig de Kaderwet zbo’s stelt de directie een 
meerjarenbeleidsplan en begroting (inclusief tariefvoorstel) op. Dit 
plan bevat de strategische doelstellingen en belangrijkste prestatie-
indicatoren waarmee het CBR aangeeft hoe het de missie op langere 
termijn (vijf jaar) realiseert. In het jaarlijkse plan en de begroting 
definieert de directie de concrete projecten en activiteiten die het 
komend boekjaar worden uitgevoerd om de gedefinieerde strategische 
en financiële doelstellingen te behalen. De directie stelt de plannen 
jaarlijks bij op basis van actualiteit en relevantie en stemt deze af met 
de raad van toezicht, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 
ondernemingsraad (OR) en de medewerkers van het CBR. 

Het jaarplan en de begroting vormen input voor de afdelingsplannen. 
In deze plannen staat hoe de verschillende afdelingen bijdragen 
aan het realiseren van  het jaarplan. Afspraken uit afdelingsplannen 
worden opgenomen in de zogenoemde afdelingsbudgetten. Deze 
afdelingsplannen inclusief budgetten dienen om gedurende het jaar te 
kunnen monitoren of en hoe de activiteiten worden uitgevoerd. 

Maandelijks ontvangt de directie een rapportage met ontwikkeling 
van de werkelijke cijfers ten opzichte van begroting en budget, 
de ontwikkeling in de belangrijkste prestatie-indicatoren en de 

een resultante is van sturen, beheersen en toezicht houden,  
gericht op een effectieve en efficiënte realisatie van de voornoemde 
wettelijke taken.

De kernwaarden van het CBR zijn transparantie en respect. Vanuit 
deze kernwaarden hecht de directie van het CBR eraan om op open 
wijze te communiceren en verantwoording af te leggen over de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering ten behoeve van belanghebbenden. 
De bedrijfsvoering is in ieder geval gericht op de kwaliteit en 
de veiligheid van de dienstverlening (Regeling Kwaliteits- en 
veiligheidszorg), het financieel beheer, de financiële informatie, 
de toepassing van het kostprijsmodel, het voldoen aan relevante 
wet- en regelgeving en de continuïteit en de beveiliging van de 
geautomatiseerde systemen en informatie.

Toelichting op het door de organisatie gehanteerde  

risicomanagementraamwerk

In het afgelopen jaar heeft de organisatie vorderingen gemaakt met 
het verbeteren en uitbouwen van een goed werkend risicomanage-
mentraamwerk. De overgang van een privaatrechtelijke naar een 
publiekrechtelijke status stelde daaraan extra eisen, onder andere in 
relatie tot rechtmatigheid en het financieel beheer, mede in verband 
met de toezichtvisie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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(kosten en schulden), voorzieningen en Europees aanbesteden; 
• mandateringsregeling;
• bewaken van kernprestatie-indicatoren (KPI’s); 
• werkzaamheden interne auditdienst (IAD), interne audits; 
• business control en financial control.
In 2013 is specifiek aandacht besteed aan onderwerpen als 
huisvesting/locatiebeleid, afwikkeling en zekerstelling van in 
het kader van de cao gemaakte afspraken over pensioenen en 
klachtenregistratie- en afhandeling.

Als laatste voert de externe accountant een onderzoek uit naar de AO/
IB in het kader van de jaarrekeningcontrole en rapporteert daarover in 
een managementletter ten behoeve van de directie en de raad  
van toezicht.

In-control-statement

Verantwoordelijkheden en toetsingen

Als directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna 
CBR) zijn wij verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van 
effectieve interne risicobeheersings- en controlesystemen van het CBR. 
Deze systemen hebben tot doel de significante risico’s waaraan het 
CBR is blootgesteld, optimaal te beheersen. Een dergelijk systeem kan 

risico’s. Eens per maand bespreekt de directie de voortgang 
in het managementteam (zijnde de proceseigenaren van de 
afdelingsplannen). 

Financiële risicoanalyse

De directie stelt jaarlijks een risicoanalyse op, waarin zij 
aandacht besteedt aan de significante risico’s op het gebied 
van betrouwbaarheid en continuïteit van IT-systemen, 
informatiebeveiliging, privacywetgeving, personeel en financiën. 
Tevens is een risicobeheersplan in ontwikkeling, waarin wordt 
aangegeven welke risico’s op welke wijze worden gemitigeerd en 
welke verbeterplannen er komend jaar zullen worden geïnitieerd. De 
verbeterplannen vormen input voor de jaarplannen van de afdelingen. 
In het laatste kwartaal van het jaar wordt de risicoanalyse voor het 
volgend jaar geactualiseerd. Deze werkwijze maakt deel uit van de 
planning- en controlcyclus.

Interne beheersmaatregelen 

Om de veiligheids-, efficiëntie-, personeels- en financiële aspecten 
van de primaire processen te bewaken, is een aantal beheers 
componenten ingericht. Daarmee worden mogelijke risico’s zichtbaar. 
Het gaat onder meer om:
• procedures en maatregelen voor de belangrijkste processen van het 

CBR, zoals examens, rijgeschiktheid, inkopen, betalen, personeel 
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Voor het verbeteren van de prestaties van de divisie Rijgeschiktheid 
is een specifiek traject ingericht met als doel de processen van de 
divisie - medische keuringen, vorderingen en afhandeling bezwaren 
en beroepen - grondig te analyseren, opnieuw te ontwerpen en met de 
regiefunctie op de keten naar een hoger plan te brengen. Uiteindelijk 
zal dit tevens resulteren in de vervanging van huidige, niet goed 
werkende ICT-systemen. 

Extra aandacht is besteed aan het voldoen aan rechtmatigheidseisen 
in relatie tot inkopen. Goede vorderingen zijn gemaakt met het 
volledig doen van Europese aanbestedingen. Het ministerie heeft  
de eis neergelegd dat dit in 2015 gerealiseerd moet zijn. 
In 2013 is ook de informatiebeveiliging aangepakt om te voldoen aan 
het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). Het overgrote 
deel van de maatregelen is in kaart gebracht. In 2014 wordt het 
resterende gedeelte afgehandeld en worden de overige risico’s verder 
gesystematiseerd in het raamwerk dat wordt ontwikkeld.

De directie
Rijswijk, maart 2014

echter geen absolute zekerheid bieden voor het realiseren van onze 
doelstellingen, noch kan het alle onjuistheden van materieel belang, 
verlies, fraude en overtreding van wetten en regels geheel voorkomen.

Om haar verantwoordelijkheden te kunnen dragen, heeft de directie 
de financiële interne risicobeheersings- en controlesystemen van het 
CBR gedurende het verslagjaar op systematische wijze geanalyseerd, 
geëvalueerd en bewaakt. De directie heeft de effectieve werking van de 
financiële interne risicobeheersings- en controlesystemen vastgesteld. 
Zowel de opzet, de werking, als de aangebrachte significante 
verbeteringen zijn besproken met de auditcommissie en de raad  
van toezicht. 

Conclusie

De financiële risicobeheersings- en controlesystemen zijn naar 
behoren ingericht en hebben effectief gewerkt gedurende 2013.

Overige risico’s onder de aandacht van het bestuur 

Voor het verslagjaar 2013 laat de risicoanalyse een aantal belangrijke 
risico’s zien die de aandacht van de directie hebben.
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Raad van toezicht 

Belangrijke mijlpaal in 2013 was de externe toetsing die de minister van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) in het voorjaar liet uitvoeren. De uitkomst 
van deze toetsing gaf de minister het vertrouwen dat het CBR op de 
goede weg is en verscherpt toezicht door het ministerie niet meer nodig is. 
Tegelijk met de opheffing van dit verscherpte toezicht heeft de minister de 
raad van toezicht gevraagd extra aandacht te besteden aan de medische 
rijgeschiktheid en de ICT, twee onderdelen van het Verbeterprogramma 
waaraan het CBR de komende jaren hard gaat werken.    

Nieuwe commissies

Om invulling te geven aan deze bijzondere verantwoordelijkheid heeft 
de raad van toezicht in juni 2013 twee nieuwe commissies ingesteld: 
de Commissie Rijgeschiktheid en de Commissie ICT. 

Projectleiders gaven in de commissie Rijgeschiktheid presentaties  
over de voortgang van het programma ‘Rijgeschiktheid aan het 
stuur’. Het hele proces van medische keuringen is van a tot z ontleed 
en de raad adviseerde over oplossingen voor knelpunten. De raad 
besprak het programmaplan, de samenloop met ICT-projecten en 
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weerstands – vermogen van het CBR. 
Aandacht was er ook voor het voldoen van alle nieuwe 
inkoopcontracten en - voor zover financieel mogelijk - de bestaande 
contracten aan de (Europese) wet- en regelgeving. De auditcommissie 
boog zich over de financiële gevolgen van het langetermijnplan voor 
de verbetering van examenlocaties. Ook de afronding van de overgang 
van de pensioenen naar het ABP en de afwikkeling van gemaakte 
afspraken werden gevolgd.

Deze en andere onderwerpen besprak de auditcommissie in haar 
jaarlijkse voortgangsgesprek met de secretaris-generaal van IenM.

In 2013 hield de auditcommissie toezicht op de gebruikelijke 
onderwerpen, zoals de financiële rapportages, het accountantsverslag, 
de audits en hun follow-up, het controleplan, de ‘management letter’, 
de begroting en het financieel meerjarenplan. De nieuwe status van 
het CBR bracht een vervroeging van de budgetcyclus met zich mee, 
waardoor onder andere het financieel meerjarenbeleidsplan eerder 

de eerste aanzet tot procesverbeteringen. Daarnaast kwam ook de 
verbetering van de bestaande dienstverlening op het gebied van 
rijgeschiktheid aan de orde. De Commissie ICT heeft dezelfde leden 
als de auditcommissie. ICT blijft bovendien een aandachtspunt van 
de auditcommissie. In het verslagjaar is de Commissie ICT begonnen 
met de onderwerpen ICT-infrastructuur, informatie-architectuur, 
informatiestrategie, informatiemanagement en enkele grote ICT-
projecten, zoals iTEC en ‘Mijn CBR’. Deze onderwerpen kwamen ook 
in de auditcommissie aan de orde.

Auditcommissie

In 2013 heeft de auditcommissie zes keer vergaderd. ICT-onderwerpen 
vormden een vast agenda-onderdeel bij deze overleggen. Ook 
buiten de vergaderingen was er regelmatig contact met de financieel 
directeur, onder andere in zijn rol van ‘chief information officer’ (CIO).

De auditcommissie volgde de ontwikkeling van de arbeids  
– voorwaarden nauwlettend, gezien de beperkte omvang van het 
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normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). De WNT is op 1 januari 2013 
in werking getreden.

De raad stelde aan de minister van IenM voor de 
directieleden van het CBR in 2014 te herbenoemen.  
De benoemingstermijn van beide directieleden loopt  
in 2014 af. 

Sterke betrokkenheid blijft

Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk 
zelfstandig bestuursorgaan geworden. Hierdoor heeft de 
minister van IenM meer bevoegdheden gekregen, zoals 
de goedkeuring van het financieel meerjarenbeleidsplan, 
de jaarrekening en het jaarverslag en de benoeming van 
bestuurders op voordracht van de raad van toezicht. De 
raad van toezicht stemt voorafgaand aan het financieel 
meerjarenbeleidsplan in met de jaarrekening en het 
jaarverslag.   

moest worden aangeboden aan het ministerie. 
De auditcommissie constateerde dat de kwaliteit van 
de interne managementrapportages de afgelopen jaren 
is verbeterd, waardoor deze effectiever fungeren als 
stuurinstrumenten. 

In 2014 zal de auditcommissie extra aandacht blijven 
besteden aan de vele ICT-uitdagingen die de organisatie 
is aangegaan. Ook zal een aanbestedingsprocedure 
worden doorlopen voor de accountantscontrole 
vanwege het aflopen van het contract. Gezien de druk 
op de tarieven enerzijds en de kostenontwikkelingen en 
innovaties anderzijds, zullen ook de financiële aspecten 
van de bedrijfsvoering onderwerp van gesprek blijven.

Beloningsbeleid

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de beloning 
van de directie en van de leden van de raad van toezicht 
van het CBR in 2013 voldeed aan de normen van de Wet 
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overleggen zullen we extra aandacht besteden aan ICT en medische 
rijgeschiktheid.    

 Maatschappelijke rol

Het CBR vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Per jaar 
heeft de organisatie met zo’n twee miljoen burgers contact. Die 
maatschappelijke rol verplicht ons het Verbeterprogramma  tot  
een goed einde te brengen. 

Het CBR heeft in de afgelopen jaren op veel terreinen vooruitgang 
geboekt. De financiële situatie, de resultaten van de examendivisies, 
de klachtenbehandeling en de tevredenheid van medewerkers 
zijn verbeterd. Het CBR is ook steeds meer een belangrijke 
gesprekspartner voor het ministerie en beïnvloedt zo het 
overheidsbeleid. 

Er zijn echter ook zorgen. Het CBR is een organisatie met veel 
achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld als het gaat om ICT en de 
examenlocaties. De organisatie moet over voldoende financiële 
middelen blijven beschikken om achterstanden weg te werken  
en te kunnen investeren in toekomstige innovaties. De raad van 
toezicht heeft zich daarvoor in 2013 opnieuw ingezet en heeft  
voor zijn pleidooi gehoor gevonden bij het ministerie.

De nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden leidt in formele 
zin tot veranderingen in de bevoegdheden van de raad. Die doen 
echter niet af aan de grote betrokkenheid die de raad van toezicht 
vanaf het begin heeft gehad bij het bestuur van het CBR. Om goed 
te kunnen functioneren, moet de raad van toezicht weten wat er 
speelt in een organisatie. Ook in de komende tijd zal de raad daarom 
veelvuldig contact hebben met de managers, medewerkers en de 
ondernemingsraad van het CBR. 
 

Verbeterprogramma
De raad ziet zijn rol als tweeledig. Aan de ene kant willen we als 
‘sparring partner’ de in de raad aanwezige ervaring inbrengen in de 
directie. Aan de andere kant houden we toezicht op doelstellingen 
en resultaten. In 2013 vergaderde de raad zes keer plenair. Naast de 
onderwerpen die in de speciale commissies aan de orde kwamen, 
besteedde de raad onder meer aandacht aan het personeelsbeleid en 
de relatie met de ondernemingsraad. Een (wisselend) lid van de raad 
woonde de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad bij.

In nauwe samenwerking met het ministerie zullen we de voortgang 
van het Verbeterprogramma blijven monitoren. Een maal per jaar 
overlegt de raad met de minister en met de secretaris-generaal van 
IenM en eenmaal afzonderlijk met de secretaris-generaal. In die 
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Er is een cultuur van verbetering zichtbaar. Dat sterkt ons in de 
overtuiging dat het CBR zich de komende jaren verder zal ontwikkelen 
tot een moderne publieke dienstverlener. 

prof. drs. G.N.J.H. Cerfontaine, voorzitter raad van toezicht

Om het Verbeterprogramma tot een goede einde te brengen is een 
constructieve samenwerking tussen managers en medewerkers 
essentieel. De raad van toezicht heeft in 2013 geconstateerd dat de 
interne organisatie sterker is geworden. Het vernieuwde team van 
managers is beter in staat medewerkers te motiveren en te binden. 

Samenstelling raad van toezicht

De heer drs. A.B. Sakkers is op zijn verzoek per 1 juli 2013 teruggetreden als lid van de raad van toezicht. Hij is opgevolgd door de heer A. Nühn.

 naam functie benoemd per aftredend per herbenoembaar
de heer mr. P.P.J. Butzelaar vice-voorzitter 1 mei 2010 1 mei 2014 ja
de heer prof. drs. G.J.N.H. Cerfontaine voorzitter raad van toezicht en Commissie Rijgeschiktheid 1 mei 2010 1 mei 2014 ja
mevrouw drs. C.W. Gorter RA lid, lid auditcommissie/ Commissie ICT en Commissie Rijgeschiktheid 1 mei 2011 1 mei 2015 ja
mevrouw prof. dr. S.G. van der Lecq lid, voorzitter auditcommissie/ Commissie ICT 1 januari 2011 31 december 2014 ja
de heer A. Nühn  lid, lid Commissie Rijgeschiktheid 1 juli 2013 1 juli 2017 ja
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Governance 

Het CBR veranderde in 2013 van een privaatrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan in een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. In lijn 
met deze nieuwe status ging een Centrale Gebruikersraad CBR met vier 
subraden van start. De minister van Infrastructuur en Milieu beëindigde 
medio 2013 het verscherpte toezicht op het CBR. Zij verzocht de raad van 
toezicht nieuwe commissies in te stellen voor medische rijgeschiktheid en 
ICT en haar over deze onderwerpen te rapporteren. 

Omvorming CBR

Per 1 januari 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo) geworden. Het CBR was een privaatrechtelijk 
zbo (stichting), maar voert uitsluitend publieke taken uit. Door de 
omzetting zijn de bevoegdheden van de minister van Infrastructuur en 
Milieu uitgebreid. Het gaat dan onder andere om benoeming, ontslag 
en bezoldiging van de directie, goedkeuring van de begroting en de 
tarieven en vaststelling van de omvang van het takenpakket.  
Het ministerie heeft hiervoor een nieuwe toezichtvisie opgesteld. 
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medisch specialisten en het concept-tarievenvoorstel 
dat het CBR heeft uitgebracht aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

Na een aantal overleggen op initiatief van het CBR 
hebben BOVAG, Federatie Autorijschool Management 
(FAM) en Vereniging Rijschool Belang (VRB) besloten 
weer te starten met het branchevoorzittersoverleg (BVO). 
De deelnemers aan het BVO hebben ook zitting in de 
gebruikersraad van het CBR.

Beëindiging verscherpt toezicht

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu 
(IenM) is in april 2013 een zogenoemde ‘gateway review’ 
uitgevoerd. Dit externe onderzoek moest antwoord 
geven op de vraag of het ministerie er redelijkerwijs 
op kan vertrouwen dat het CBR zich de komende jaren 
ontwikkelt tot een stabiele en professionele publieke 
uitvoeringsorganisatie, die presteert overeenkomstig  

Gebruikersraad

Met ingang van 1 januari 2013 is de Gebruikersraad  
CBR opgericht, overeenkomstig de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen. Doel van de raad is mensen en 
organisaties die met het CBR in aanraking komen, 
de mogelijkheid te geven voorstellen te doen voor 
verbetering van de werkwijze en procedures. De 
Gebruikersraad bestaat uit vier subraden waarin de 
verschillende klantgroepen per aandachtsgebied zijn 
vertegenwoordigd: de Klantenraad, de Geschiktheidsraad, 
de Opleidingsraad en de Transport-, Personenvervoer-  
en Logistiekraad. 

De subraden zijn in 2013 tweemaal bijeen geweest, maar 
ook tussentijds is er regelmatig contact tussen het CBR 
en de subraden. De Centrale Gebruikersraad, waaraan alle 
subraden deelnemen, vergadert ten minste eenmaal per 
jaar in september. 
In 2013 heeft de Gebruikersraad onder meer adviezen 
gegeven over klantcommunicatie, samenwerking met 
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De raad van toezicht:

• bestaat uit vijf leden;
• oefent onafhankelijk toezicht uit op het CBR en staat de  

directie met raad terzijde;
• geeft instemming aan onder meer het financiële 

meerjarenbeleidsplan, de begroting, het jaarverslag  
en de jaarrekening;

• doet aan de minister van Infrastructuur en Milieu niet-bindende 
voordrachten voor de benoeming van leden van de directie;

• legt verantwoording af over het eigen functioneren aan de minister 
van Infrastructuur en Milieu.

De directie van het CBR:

• bestaat uit twee directeuren;
• is belast met de dagelijkse leiding van het CBR;
• is verantwoordelijk voor de uitvoering van de publieke taken  

die aan het CBR zijn opgedragen;
• legt verantwoording af aan de raad van toezicht en de minister  

over het gevoerde beleid;
• verstrekt de minister en de raad van toezicht de inlichtingen  

die deze voor hun taakuitoefening nodig oordelen.

de wettelijke voorschriften en afspraken met IenM. 
Het onderzoeksteam heeft deze vraag positief beantwoord. Het 
adviseerde de minister het in 2009 ingevoerde verscherpte toezicht 
op het CBR te beëindigen. Tegelijkertijd zou de raad van toezicht een 
bijzondere verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het toezicht op 
de medische rijgeschiktheid en de ICT.

De minister deelde de Tweede Kamer in mei 2013 mee de bevindingen 
en aanbevelingen van het onderzoeksteam te onderschrijven.  
Zij beëindigde het verscherpte toezicht per 1 juli 2013. 

Taken en bevoegdheden van de diverse partijen

Minister van Infrastructuur en Milieu:

• heeft ministeriële eindverantwoordelijkheid over het CBR;
• houdt toezicht op het functioneren van het CBR;
• wordt geïnformeerd door de directie en de raad van toezicht van  

het CBR;
• geeft goedkeuring aan onder meer de tarieven, het financiële 

meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening van het CBR;
• benoemt de leden van de directie en de raad van toezicht.
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• mevrouw M. Geiger;
• de heer C.J.F. Hooge;
• de heer F.W. Kales;
• de heer M.A. Kesselring;
• de heer L.R. van Markwijk;
• de heer H.J.M.A. Putker;
• de heer J.T.M. Rietman;
• mevrouw C.C.R. Stokkink.
• de heer D. Telting.

Directieleden (eind 2013):

• mevrouw mr. S.M. Zijderveld, algemeen directeur; 
• de heer drs. R.A.L. Verstraeten, financieel directeur.

Samenstelling raad van toezicht, OR en directie

Raad van toezicht (eind 2013):

• de heer prof. drs. G.J.N.H. Cerfontaine, voorzitter;
• de heer mr. P.P.J. Butzelaar, vice voorzitter;
• mevrouw drs. C.W. Gorter RA;
• mevrouw prof. dr. S.G. van der Lecq;
• de heer A. Nühn. 

Ondernemingsraad (eind 2013):

• de heer C.M. Lange, voorzitter;
• mevrouw A.M. de Kruijf, secretaris;
• de heer H.A. Otten, plaatsvervangend voorzitter;
• de heer L. Aronius;
• de heer C.H.J. Blokpoel;
• mevrouw M.J. Donders;
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Financiële resultaten en  
vooruitzichten

In zijn eerste jaar als publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan – en 
voor de derde keer op rij – slaagde het CBR er in een positief financieel 
resultaat te bereiken. Het resultaat bedroeg in 2013 0,1 miljoen euro. 
De opbrengsten stegen met 1,1 procent. Daar stond een toename van 
de kosten tegenover van 3,5 procent. Het eigen vermogen bedraagt nu 
7,5 miljoen euro, waarmee de gewenste buffer voor het opvangen van 
bedrijfsrisico’s nog niet bereikt is.

Tariefontwikkeling 2013

Per 1 januari 2013 valt het CBR onder de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen (zbo). Deze wet bepaalt dat zbo’s hun tarieven 
moeten baseren op de kosten die aan het product verbonden zijn.  
Het totaal van een taakcluster moet kostendekkend zijn. Vóór 2013 
was bij het CBR sprake van kruissubsidiëring tussen taakclusters. 
Alleen de taakclusters Theorie en CCV waren kostendekkend.

Door de omvorming van het CBR naar een publiekrechtelijk zbo is de 
btw-plicht met ingang van 2013 komen te vervallen. Hierdoor worden 
alle producten vrijgesteld van btw aangeboden. In de tarieven voor 
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zijn voor klanten gedaald, terwijl andere zijn gestegen. De gemiddelde 
prijsontwikkeling per taakcluster/afdeling was als volgt:

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de tarieven van 2013 
vergeleken met de tarieven van 2012 exclusief btw.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in het verslagjaar met 1,3 miljoen euro  
(+1,1 procent) gestegen ten opzichte van 2012: van 115,1 miljoen euro 
in 2012 tot 116,4 miljoen euro in 2013. In 2013 werden ruim 12.000 
examens uitgesteld als gevolg van extreme winterse omstandigheden, 
vooral in het eerste kwartaal. Het effect hiervan op de omzet was circa 
1,1 miljoen euro. 
Alle examens zijn in 2013 ingehaald, echter wel tegen hogere 
(overwerk)kosten om zo veel mogelijk binnen de gestelde 
reserveringstermijnen te blijven.

De totale opbrengsten waren in 2013 0,1 miljoen euro lager dan was 
begroot. De theorieopbrengsten waren hoger als gevolg van een lager 

2013 is hiervan gebruik gemaakt om de historische scheefgroei in 
kostendekkendheid voor het grootste deel weg te werken, zonder dat 
de burger dit merkte in de hoogte van de tarieven. Drie van de vier 
taakclusters hadden in 2013 kostendekkende tarieven. Tot 2017 zal er 
- met toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - 
nog enige kruissubsidiëring zijn tussen het taakcluster Theorie en  
het taakcluster Rijgeschiktheid. 

Het CBR kan met ingang van 2013 geen btw meer verrekenen 
op externe inkopen. Dit resulteerde in een verhoging van het 
kostenniveau met 4,4 procent. In aanvulling hierop bedroeg de 
gemiddelde tariefstijging in 2013 5,2 procent (ten opzichte van de 
tarieven in 2012 exclusief btw). Andere oorzaken voor de tariefstijging 
waren wijzigingen in wet- en regelgeving die structureel tot omzet- en 
resultaatverlies leiden en investeringen die nodig zijn om de kwaliteit 
van de organisatie te verbeteren (achterstallig onderhoud). Het 
volume aan activiteiten daalde met zo’n 8,5 procent. Een ontwikkeling 
die zich de komende jaren naar verwachting zal voortzetten.

Door het vervallen van de btw zijn de CBR-tarieven vanuit het 
perspectief van de klant in 2013 niet gestegen, maar gedaald. De 
daling was gemiddeld 7,1 procent ten opzichte van de tarieven in 2012 
(inclusief btw). Het effect verschilt per product. Sommige tarieven 

Divisie CCV Medisch Vorderingen Rijvaardigheid  Theorie Gemiddeld
Prijsontwikkeling -7,6% 0% +2,5% -5,0% -23,3% -7,1%
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situatie. De vraag naar theorie-examens vanuit het 
beroepsgoederen- en personenvervoer nam af met  
5 procent. Als gevolg van een gemiddelde tariefdaling 
bij deze examens van 19 procent (in verband met 
kostendekkendheid) daalde de totale omzet met zo’n  
24 procent. Er was met name minder vraag naar examens 
voor vrachtauto’s en taxi’s; de vraag naar busexamens  
en ondernemersexamens daalde niet.

Praktijkexamens

De totale opbrengst uit praktijkexamens steeg in 2013 
met 11,7 procent tot 64,0 miljoen euro. Mede als gevolg 
van een gemiddelde tariefstijging van zo’n 16 procent 
(in verband met kostendekkendheid) steeg de omzet 
uit particuliere examens met 11 procent tot 58,5 miljoen 
euro. De vraag naar praktijkexamens voor motor daalde 
met 48 procent, terwijl de vraag naar auto-examens 
met 4 procent steeg. De totale particuliere vraag naar 
praktijkexamens en -toetsen nam af met 5 procent. 
De daling bij de motorexamens was evenals bij de 
theorie-examens het gevolg van de nieuwe Europese 

slagingspercentage dan begroot. De opbrengsten van de 
verklaringen van rijgeschiktheid waren lager dan begroot 
als gevolg van de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 
naar 75 jaar. Met name het aantal verkochte verklaringen 
aan gemeenten daalde hierdoor.
 

Theorie-examens

De totale opbrengst uit theorie-examens bedroeg in 
2013 19,6 miljoen euro, een daling van 19,7 procent ten 
opzichte van 2012. De tarieven voor de theorie-examens 
daalden met gemiddeld 7 procent. De totale vraag naar 
theorie-examens daalde met 12,7 procent: voor motor  
-59 procent, voor auto -8 procent en voor bromfiets  
+2 procent. De afname van de vraag naar motorexamens 
was een gevolg van de invoering van de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn. Bij de theorie-examens voor de 
personenauto was het tijdelijke (extra) effect van  
de invoering van 2toDrive uitgewerkt. 

Ook in 2013 had de divisie CCV te maken met de 
gevolgen van de (aanhoudend) onzekere economische 
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Vorderingsprocedure

De opbrengsten in 2013 van de (wettelijke) vorderingsprocedure 
bleven stabiel ten opzichte van 2012. De gemiddelde prijsstijging in 
2013 bedroeg 2,5 procent. Het aantal ingezonden mededelingen van  
de politie, waarmee een vorderingsprocedure wordt gestart, lag in 
2013 zo’n 4 procent lager dan in 2012. De totale mix aan opgelegde 
en afgehandelde vorderingsmaatregelen was zo’n 2,5 procent lager en 
resulteerde in 2013 – dankzij de prijsstijging van 2,5 procent – in een 
opbrengst van 14,1 miljoen euro, gelijk aan 2012.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bleven in 2013 eveneens stabiel en bedroegen 
6,5 miljoen euro. Dit was per saldo het gevolg van de verdere groei 
van met name de toezichtactiviteiten in het kader van de richtlijn 
Vakbekwaamheid en van meer terugbetalingen aan kandidaten van  
wel betaalde maar (met geldige reden) niet afgelegde examens. 
 

Kosten

De totale kosten bedroegen in het verslagjaar 116,3 miljoen euro, een 
stijging van 4,0 miljoen euro (+3,5 procent) ten opzichte van 2012 bij 
een omzetstijging van 1,1 procent. Deze kostenstijging wordt vrijwel 

rijbewijsrichtlijn. Het tijdelijke (extra) effect van 2toDrive was bij  
de praktijkexamens echter nog wel merkbaar. 
 
Het aantal afgenomen praktijkexamens in de beroepssector daalde 
met ruim 7 procent ten opzichte van 2012, terwijl de omzet met 
18 procent toenam tot 5,5 miljoen euro. Dit was mede het gevolg 
van een tariefstijging van gemiddeld 25 procent in verband met 
kostendekkendheid. De behoefte aan opleidingen en praktijkexamens 
in de beroepssector is in 2013 als gevolg van het economisch klimaat 
(opnieuw) afgenomen. 

Verklaringen medische geschiktheid

De opbrengst van de verklaringen over medische rijgeschiktheid 
bedroeg in 2013 12,1 miljoen euro, 5 procent minder dan in 2012.  
Om in 2017 kosten dekkend te kunnen worden, steeg het tarief  
met 21 procent. Het aantal verkochte eigen verklaringen nam in 2013 
met zo’n 25 procent af. Dit was mede het gevolg van een omwisselactie 
bij gemeenten in verband met de verhoging van de keuringsleeftijd van 
bestuurders van 70 naar 75 jaar per 1 januari 2014. Gemeenten konden 
hun ingekochte eigen verklaringen voor 70-plussers terugsturen naar 
het CBR. In plaats daarvan kochten zij verklaringen voor 75-plussers 
in. Deze verklaringen werden vanaf december 2013 aan de gemeenten 
geleverd en genereerden omzet vanaf 2014.
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reserveringstermijnen te blijven. Het CBR vulde meer vacatures dan 
begroot in met tijdelijk personeel, waardoor de kosten van lonen en 
salarissen lager uitkwamen dan in de begroting.

De wettelijke sociale lasten daalden in 2013 met 1,3 miljoen euro tot 
7,0 miljoen euro.  Werkgevers bij de overheid betalen de premie  
WW-Awf en sectorpremie niet. In plaats daarvan zijn zij de (lagere) 
premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) verschuldigd 
(-0,4 miljoen euro). Tevens is het CBR in 2013 (wettelijk verplicht) 
eigenrisicodrager voor de WW-premie geworden. De kosten hiervoor 
waren tijdelijk 0,9 miljoen euro lager dan in 2012, doordat het CBR  
als zbo met een schone lei kon beginnen. Deze wijzigingen waren  
niet begroot.  

De pensioenkosten zijn in 2013 onveranderd gebleven ten opzichte 
van 2012 en bedroegen 12,2 miljoen euro. Sinds 2012 is het CBR 
aangesloten bij de pensioenregeling van het ABP (middelloon), eerst 
op vrijwillige basis, maar vanaf 2013 als zbo verplicht. Op basis van  
de loonontwikkeling namen de pensioengevende salarissen per januari 

volledig verklaard doordat het CBR met ingang van 1 januari 2013 is 
vrijgesteld van btw en de btw op externe inkopen (zo’n 20 procent  
van de totale kosten) als last wordt geboekt.

Personeelskosten

De totale personeelskosten in 2013 bedroegen 82,8 miljoen euro; een 
stijging van 1,2 miljoen euro ten opzichte van 2012.  

Aan lonen en salarissen betaalde het CBR 1,7 miljoen euro (+3 
procent) meer, met name als gevolg van gemaakte cao-afspraken. 
In 2013 is incidenteel een loonsverhoging toegekend van in totaal 
2 procent (kosten: +1,1 miljoen euro). Daarnaast namen de kosten 
van overwerk toe (+0,3 miljoen euro), ontving het CBR 0,1 miljoen 
euro minder aan ziekte-uitkeringen en werd ten opzichte van 2012 
per saldo 0,2 miljoen euro meer gedoteerd voor de voorziening 
jubileumuitkeringen. De hogere kosten van overwerk zijn met name 
veroorzaakt door het inhalen van uitgestelde examens in verband  
met de extreme winterse omstandigheden aan het begin van 2013,  
met het doel zo veel mogelijk binnen de gestelde 
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De werkelijke overige personeelskosten waren mede hierdoor in  
2013 2,2 miljoen euro hoger dan begroot. 
 

Afschrijvingskosten

De lagere afschrijvingslasten van 0,1 miljoen euro van immateriële 
vaste activa in 2013 zijn per saldo het gevolg van de bijzondere 
waardevermindering van ontwikkelde vorderingsproducten in 2012 
(- 0,2 miljoen euro) en hogere afschrijvingslasten in 2013 (+ 0,1 
miljoen euro). De tweede fase van het klantenportaal ‘Mijn CBR’ is 
begin 2013 in gebruik genomen en wordt in vier jaar afgeschreven. 
De afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2013 bedroegen 
2,6 miljoen euro, 0,3 miljoen euro meer dan in 2012. Deze toename 
wordt voor 0,2 miljoen euro verklaard door een bijzondere 
waardevermindering van inventarissen als gevolg van (gewijzigd) 
locatiebeleid.
 

Overige bedrijfskosten

De toename van de overige bedrijfskosten met 2,5 miljoen euro  
(+ 9 procent) ten opzichte van 2012 wordt volledig verklaard doordat 
de btw op externe inkopen met ingang van 2013 als last wordt 
verantwoord. Afwijkingen in 2013 ten opzichte van 2012 die niet te 
maken hebben met de extra btw-last betreffen onder meer de inzet  

2013 met 1,0 procent toe; daarnaast steeg de pensioenpremie ABP met 
1,5 procent. Het totale effect was per saldo + 0,8 miljoen euro.
 
Naast de betaalde pensioenpremies aan ABP heeft het CBR 2,0 miljoen 
euro gestort in een Toeslagendepot  (+ 0,1 miljoen euro), conform 
gemaakte afspraken met de vakbonden. Ook werd de jaarbijdrage 2013 
van 0,4 miljoen euro van de eerder betaalde koopsom voor deelnemers 
aan de oude prepensioenregeling verantwoord (-0,4 miljoen euro). Voor 
de afwikkeling van de oude pensioenregeling bij Nationale Nederlanden 
betaalde het CBR in 2013 nog een bedrag van 0,1 miljoen euro, 
tegenover 0,6 miljoen euro in 2012 (- 0,5 miljoen euro).

De kosten voor de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten 
namen ten opzichte van 2012 toe met 0,8 miljoen euro tot 6,3 miljoen 
euro. Het effect van het niet kunnen verrekenen van de btw in deze 
kosten was zo’n 1,1 miljoen euro. Per saldo zijn de kosten voor de inzet 
van externe krachten dan ook met circa 0,3 miljoen euro afgenomen 
ten opzichte van 2012. De meeste externe krachten werden ingezet 
bij ICT en voor het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’, het 
veranderingstraject van de divisie Rijgeschiktheid.
Vacatures waarvan was voorzien dat het CBR deze met vast personeel 
zou vervullen, zijn in veel gevallen vervuld met tijdelijk personeel.  
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Investeringen 

De investeringen in immateriële vaste activa bedroegen 0,4 miljoen 
euro. Het ging vooral om investeringen in de verdere ontwikkeling  
van het digitale klantenportaal ‘Mijn CBR’.  
De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 2,8 miljoen 
euro. Dit bedrag heeft voor de helft betrekking op investeringen in 
(de vervanging van) inventarissen en inrichting van examenlocaties, 
waaronder computerapparatuur. De andere helft betreft nieuwe 
investeringen in theorie-infrastructuur (0,5 miljoen euro), een 
datacentrum (0,3 miljoen euro) en vervanging van de PDA’s van 
examinatoren door ‘tablets’ (0,6 miljoen euro, inclusief software).

Treasury

Het CBR neemt deel aan het zogenoemde ‘geïntegreerd middelen-
beheer’. Hiermee worden de saldi van de bankrekeningen van het 
CBR in opdracht van het ministerie van Financiën dagelijks gesaldeerd 

van externe ICT-assistentie bij projecten (+ 0,8 miljoen euro 
computerkosten), hogere kosten voor de inzet van artsen en de inkoop 
van onder meer educatieve cursussen in de vorderingsprocedure  
(+ 0,3 miljoen euro kosten derden) en minder gebruik van externe 
opleidingen (- 0,5 miljoen euro opleidingskosten).

De werkelijke overige bedrijfskosten waren 0,5 miljoen euro lager  
dan begroot. Dit werd per saldo voornamelijk veroorzaakt door  
0,8 miljoen euro hogere computerkosten (niet begrote inzet van 
externe ICT-assistentie) en lagere trainingskosten (- 1,0 miljoen euro) 
en auto-, reis- en verblijfskosten (- 0,3 miljoen euro). 
 

Resultaat en eigen vermogen

Het resultaat over 2013 bedraagt 0,1 miljoen euro positief. Dit bedrag 
is ten gunste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2013 bedraagt 
het eigen vermogen 7,5 miljoen euro positief (2012: 7,4 miljoen euro 
positief). Hiermee is het beoogde weerstandsvermogen nog niet 
bereikt.
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van aan de onderneming verschuldigde betalingen blijven 
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot 
de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. 
Gezien de aard en omvang van de debiteuren wordt het 
kredietrisico beperkt geacht.
Het CBR maakt geen gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten.

Vooruitzichten voor 2014

Financieel gezien wordt 2014 een moeilijk jaar. In de 
periode tot 2015 zal het CBR substantieel investeren in 
nieuwe procesinrichting en nieuwe systemen, waardoor 
(op langere termijn) een efficiëntere bedrijfshuishouding 
mogelijk wordt. In 2014 wordt gestart met de 
implementatie van de nieuwe theorie-infrastructuur en 
worden de mogelijkheden van het digitale klantenportaal 
‘Mijn CBR’ verder uitgebreid.

afgeroomd. Het CBR ontvangt dan wel betaalt over het 
saldo van de rekening-courant een daggeldvergoeding 
gebaseerd op het eendaagse interbancaire rentetarief 
voor het Eurogebied (Euro Overnight Index Average, 
EONIA). Het CBR had in 2013 bij het ministerie een 
rekening-courantfaciliteit van 12 miljoen euro tegen deze 
daggeldvergoeding.

Financiële instrumenten

Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van regu lie re financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen. Deze instru menten stellen de onderneming 
bloot aan markt- en/of kredietrisico’s. 
Het CBR handelt niet in deze financiële instrumenten en 
heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 
kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij 
het door een tegenpartij niet nakomen  
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De totale verwachte volumedaling in 2014 ten opzichte van 2013 
bedraagt ongeveer 5,5 procent.

Investeringskalender
Het CBR heeft een ambitieuze en noodzakelijke investeringskalender 
als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Met name op het gebied van ICT-systemen zijn investeringen 
nodig om de bedrijfscontinuïteit en kwaliteitsverbetering te kunnen 
waarborgen. Naar verwachting zal het CBR over een periode van vijf 
jaar voor een bedrag van circa 25 miljoen euro moeten investeren.  
De belangrijkste investeringen in 2014 zijn:
• Vervanging en invoering van het theorie-examensysteem, inclusief  

de benodigde aanpassing van de locaties;
• Procesherontwerp en systeemvervanging bij de divisie 

Rijgeschiktheid;
• Op orde brengen van de basis-ICT-systeemarchitectuur.

De beschreven vervangingsinvesteringen en investeringen voor  
de verbetering van de dienstverlening brengen de nodige kosten  
met zich mee.

Door de invoering van 2toDrive was er vanaf eind 2012 een piek in 
de vraag naar examens personenauto (B). Dit effect is in de tweede 
helft van 2013 uitgewerkt. Het aantal kandidaten voor het B-examen 
zal hierdoor in 2014 met zo’n tien procent dalen ten opzichte van 
2013. Daarnaast is door 2toDrive de vraag naar bromfietsexamens 
structureel afgenomen. Door de invoering van de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn is de animo voor motorexamens vanaf 2013 lager 
geworden. Ten slotte zal met ingang van 2014 de keuringsleeftijd  
voor ouderen met een rijbewijs worden verhoogd van 70 naar 75 jaar. 
Ook dit zorgt voor een structurele volumedaling.

Het CBR heeft verder te maken met ongunstige demografische 
ontwikkelingen voor wat betreft de praktijkexamens. Het aantal 
17- en 18-jarigen zal de komende jaren dalen en pas weer stijgen 
vanaf het jaar 2016. Deze groep neemt de helft van de omzet voor 
haar rekening bij de personenauto-examens. Ook de economische 
ontwikkelingen spelen een rol. De divisie CCV kampt al vanaf eind 
2011 met een dalende vraag naar examens door slechte economische 
omstandigheden in de transportsector. Voor 2014 verwacht CCV 
geen verbetering van de vraag. De overige divisies zijn minder 
conjunctuurgevoelig, maar hebben wel last van een kleine omzetdaling 
door dalende koopkracht en stijgende werkloosheid. 
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leenfaciliteit, waarop aflossing zal plaatsvinden. Op 
termijn wordt voldoende ‘cashflow’ uit de exploitatie 
gegenereerd om de aflossingen te kunnen financieren.

Op basis van bovenstaande factoren wordt door de 
directie voor 2014 een resultaat verwacht van nihil.

Tarieven
De tarieven van het CBR zullen in 2014 gemiddeld met 
3,3 procent stijgen ten opzichte van de tarieven van 2013. 
De tariefstijging verschilt per product en per taakcluster. 
Sommige tarieven blijven stabiel, terwijl andere stijgen. 
Het tarievenvoorstel is ondersteund door de Centrale 
Gebruikersraad CBR en goedgekeurd door de minister 
van Infrastructuur en Milieu. 

De bestaande kredietfaciliteit bij de schatkist bedraagt 
met ingang van 2014 10 miljoen euro, tegenover 12 
miljoen in 2013. Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu staat hiervoor garant. Met het ministerie is 
afgesproken dat vanaf 2014 de grotere investeringen 
(de projecten rond ICT, Rijgeschiktheid, Theorie en 
locatiebeleid) gefinancierd worden vanuit een separate 
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 2013 2012 2011 2010 2009

Eigen vermogen (x € 1.000) 7.514 7.398 4.584 3.018 7.004

Opbrengsten (x € 1.000) 116.399 115.116 108.821 102.244 106.1 3 1

Resultaat (x € 1.000) 116 2.814 1.566 (3.986) 6.109 *

< <i

Jaarrekening 2013

CBR in cijfers 2009-2013

*    Inclusief een vrijval uit de voorziening reorganisatiekosten

(  ) = negatief
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Balans per 31 december 2013
(x € 1.000) (na verwerking bestemming resultaat)

Activa Toelichting  31-dec-13   31-dec-12

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1) 1.986  2.537
Materiële vaste activa 2) 26.805  26.691
   28.791  29.228

Vlottende activa
Vorderingen 3) 3.407  3.253
Overlopende activa 4) 1.427  1.933
Liquide middelen 5) 373  314
     5.207  5.500
Totaal activa   33.998  34.728

Passiva
Eigen vermogen 6)   7.514  7.398 
Voorzieningen 7)  1.367   1.249

Kortlopende schulden
Rekening-courant ministerie van Financiën 8) 3.803  10
Vooruit ontvangen inschrijfgelden 9) 7.459   7.074
Crediteuren  3.349  3.065
Overige schulden 10)    1.740  6.981
Overlopende passiva 11)    8.766  8.951
    25.117   26.081
Totaal passiva   33.998    34.728

(  ) = negatief
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(  ) = negatief

Resultatenrekening 2013
(x € 1.000)

 Toelichting  Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012

Opbrengsten 12)  116.399 116.500 115.116

Personeelskosten 13)  82.792 82.278 81.559
Afschrijving immateriële vaste activa 14)  959 1.051 1.086
Afschrijving materiële vaste activa 15)  2.647 2.702 2.308
Overige bedrijfskosten 16)  29.890 30.399 27.355

Kosten    116.288 116.430 112.308

Bedrijfsresultaat   111 70 2.808

Financiële baten en lasten 17)  5 (10) 6

Resultaat   116 60 2.814
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(  ) = negatief

Kasstroomoverzicht
(x € 1.000)

 Toelichting  2013   2012

Resultaat   116  2.814
Bij: Afschrijvingen 14, 15) 3.606  3.394
Bij: Dotatie voorziening 7) 275  124
Af: Onttrekking voorziening 7)  (157)  (195)
  3.840  6.137

Mutatie vlottende activa 3, 4) 352  24
Mutatie kortlopende schulden 9, 10, 11) (4.757)  471

Kasstroom uit operationele activiteiten   (565)  6.632

Investeringen in immateriële vaste activa 1) (408)  (900)
Investeringen in materiële vaste activa 2) (2.761)  (2.756)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (3.169)  (3.656)

Netto kasstroom   (3.734)  2.976

Stand liquide middelen 
(incl. rekening-courant min. van Financiën) begin 5, 8)  304  (2.672)
Stand liquide middelen (incl. rekening-courant min. van Financiën) eind  (3.430)  304

Mutatie liquide middelen (incl. rekening-courant min. van Financiën)  (3.734)  2.976
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Algemeen
CBR is met ingang van 1 januari 2013 een publiekrechtelijk 
zelfstandig bestuursorgaan, ressorterend onder het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, en is belast met 
overheidstaken op het gebied van de verkeersveiligheid. 
Het CBR is gevestigd in Rijswijk. De activa en passiva van 
de Stichting CBR zijn op 1 januari 2013 tegen boekwaarde 
ingebracht in de nieuwe publiekrechtelijke rechtspersoon 
genaamd CBR. Deze nieuwe rechtspersoon staat 
geregistreerd in de Kamer van Koophandel Den Haag 
onder nummer 56809786. 

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van 
de Kaderwet ZBO en de Regeling van de Minister van 
Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/
BSK-2012/241273. De jaarrekening wordt binnen de 
hiervoor genoemde kaders ingericht zoveel mogelijk met 
overeen komstige toepassing van Titel 9 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek. Voor de uitvoering van de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)

publieke sector (WNT) heeft het CBR zich gehouden aan 
de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 
de resultaatbepaling

Algemeen
De ter vergelijking opgenomen cijfers betreffen de cijfers 
2012 van de Stichting CBR. Doordat het CBR vanaf 
2013 niet langer onder de reikwijdte van de btw valt, 
is de vergelijkbaarheid van de opbrengsten en kosten 
(waaronder ook de overige personeelskosten) beperkt. 
Waar nodig is dit bij de betreffende posten toegelicht.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 
is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een 
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met  
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een 
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met  
betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de  

balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de  
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van  
de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta 
van het CBR.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De 
belangrijkste schattingsposten betreffen de Immateriële Vaste Activa, 
de voorziening jubileumuitkeringen, het saldo aan gemeenten 
verstrekte Eigen Verklaringen en de verplichting verlofdagen 
medewerkers. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien 
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Het  volgende afschrijvingspercentage wordt hierbij gehanteerd:
• kosten van ontwikkeling: 20-25.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde 
ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en –terreinen en andere vaste bedrijfsmiddelen 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. Op bedrijfsterreinen – tenzij in erfpacht 
verkregen – wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• gebouwen: 2,5.
• terreinen: 0 -   2,3.
• kantoorinventaris:  10 - 33,33.
• computerapparatuur en netwerkfaciliteiten:  25 - 50,0.
• software:  20 - 33,33.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, 
leningen, schulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt  
tegen reële waarde.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaar deerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente-
methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is  
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Ontwikkelingskosten
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover daar een 
economisch voordeel tegenover staat en worden gewaardeerd tegen 
vervaardigingsprijs. De geactiveerde kosten worden afgeschreven over 
de verwachte economische levensduur vanaf het moment dat het 
actief in gebruik wordt genomen.
De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode.



CBR Jaarverslag 2013CBR Jaarverslag 2013
8585 < <i < <i

Vorderingen

De grondslagen voor vorderingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 
financiële instrumenten.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake  
is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is 

van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting  

een uitstroom van middelen nodig is.

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde  
van de verwachte verplichtingen. 

Kortlopende schulden

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het 
hoofdstuk Financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording

Opbrengst examens worden verantwoord in de resultatenrekening 
wanneer de examens zijn afgenomen.

Financiële vaste activa

De grondslagen voor financiële vaste activa zijn opgenomen onder  
het hoofdstuk financiële instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld 
op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de 
boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terug-
verdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door 
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante 
waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar 
verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere 
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde van het actief.

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Bepaling reële waarde

Een aantal grondslagen en de toelichtingen in de jaarrekening van het 
CBR vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel financiële als 
niet-financiële activa en verplichtingen. Ten behoeve van waardering 
en informatieverschaffing is de reële waarde op basis van de volgende 
methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over 
de uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het 
onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of 
de betreffende verplichting van toepassing is.

Vorderingen
De reële waarde van vorderingen wordt tegen de contante waarde van 
de toekomstige kasstromen geschat.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt 
slechts bepaald ten behoeve van informatieverschaffing en wordt 
berekend op basis van de contante waarde van toekomstige aflossingen 
en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de marktrente waarin een 
opslag is opgenomen voor de relevante risico’s per verslagdatum. 

Opbrengst Verklaringen van geschiktheid worden in de resultaten-
rekening opgenomen bij levering van de Eigen Verklaring.

Opbrengsten uit de Vorderingsprocedure worden in de 
resultatenrekening opgenomen naar rato van het stadium van 
voltooiing van de procedure op verslagdatum. Het stadium van 
voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de 
verrichte werkzaamheden.

Overige opbrengsten hebben betrekking op diverse diensten en 
worden in de resultatenrekening verantwoord naar rato van het 
stadium van voltooiing van de transactie. Het stadium van  
voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van  
de verrichte werkzaamheden.

Kostenverantwoording

Kosten worden verantwoord in de resultatenrekening in het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

Het CBR is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Het CBR is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting, met ingang 
van 2013.
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Algemeen
Alle bedragen die in de toelichting zijn opgenomen zijn in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Vaste activa
1) Immateriële vaste activa Kosten van 

 ontwikkeling

Balans per 1 januari 2013 
Aanschafwaarde 6.685
Cumulatieve afschrijvingen (4.148)
Boekwaarde 2.537 

Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen 408
Afschrijvingen (959)
Bijzondere waardevermindering -
Totaal mutatie (551)

Balans per 31 december 2013  
Aanschafwaarde  7.093
Cumulatieve afschrijvingen (5.107)
Boekwaarde 1.986 

De investeringen in 2013 hadden betrekking op fase 2 en 3 van de ontwikkeling van de digitale klantenportal 
‘Mijn CBR’ en op de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de afhandeling van vaardocumenten.

Toelichting behorende tot de jaarrekening

(  ) = negatief



CBR Jaarverslag 2013CBR Jaarverslag 2013
8888 < <i < <i

(  ) = negatief

2) Materiële vaste activa
 Gebouwen Inventarissen Totaal 
 en terreinen
Balans per 1 januari 2013 
Aanschafwaarde 32.687  26.406  59.093
Cumulatieve afschrijvingen (11.024) (21.378) (32.402)
Boekwaarde 21.663 5.028 26.691

Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen   -      2.761   2.761
Afschrijvingen (727)    (1.720) (2.447)
Bijzondere waardevermindering  - (200)    (200)
Totaal mutatie (727) 841 114

Balans per 31 december 2013  
Aanschafwaarde 32.687  29.167 61.854
Cumulatieve afschrijvingen (11.751) (23.298) (35.049)
Boekwaarde 20.936 5.869 26.805

Gebouwen en terreinen
De grond van het regiokantoor in Amsterdam is in 1995 voor € 1,9 mil-
joen in erfpacht verkregen voor een periode van 50 jaar. Ieder jaar wordt 
daarop 2% afgeschreven. De grond van de examenlocatie in Utrecht is in 
2002 voor € 1,1 miljoen in erfpacht verkregen voor een periode van  
43 jaar. Ieder jaar wordt daarop 2,3% afgeschreven. 

De investeringen in 2013 met betrekking tot ‘inventarissen’ betreffen deels 
vervangingen van reeds afgeschreven materiële vaste activa (€ 1,4 miljoen) 

en deels nieuwe investeringen in theorie-infrastructuur (€ 0,5 miljoen), een 
datacentrum (€ 0,3 miljoen) en vervanging van de PDA (€ 0,6 miljoen). 

De bijzondere waardevermindering betreft een boekverlies van  
€ 0,2 mil joen op inventarissen. Het CBR heeft besloten tot een 
strategische heroriëntatie op haar locatiebeleid, waardoor enkele locaties 
zullen sluiten en/of verhuizen. In 2013 heeft het CBR besloten om  
de investeringen in inventarissen die in deze panden zijn gedaan 
(vervroegd) volledig af te schrijven. 
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(  ) = negatief

Vlottende activa 
3) Vorderingen
 2013 2012

Debiteuren 3.164   3.048
Overige vorderingen 243 205
 3.407  3.253

Het saldo debiteuren heeft met name betrekking op gefactureerde onderzoeken, educatieve maatregelen  
en het alcoholslotprogramma in de Vorderingsprocedure. 

4) Overlopende activa
 2013 2012

Huisvestingskosten 530    539
Computerkosten 517    650
Ingekochte pensioenrechten A-regeling 151    568
Overige kosten 229    176 
 1.427 1.933 

De post ‘Ingekochte pensioenrechten A-regeling’ betreft de affinanciering van de toekomstige pensioen- 
aanspraken van deelnemers aan de (oude) VUT-regeling. Gedurende de jaren 2012 t/m 2014 zal deze  
koopsom ten laste van het resultaat worden gebracht. De mutatie op deze post betreft de jaarlaag 2013.

In 2013 zijn onder overlopende activa facturen opgenomen inclusief btw.

Onder de vlottende activa zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
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(  ) = negatief

5) Liquide middelen
 2013 2012

Banken 371  312
Kas 2 2
 373 314 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het CBR.

6) Eigen vermogen
 Wettelijke Overige Totaal
 reserves reserves

Stand per 1 januari 2013  2.537 4.861 7.398

Mutatie wettelijke reserves (immateriële vaste activa) (551) 551  -
Resultaat boekjaar     - 116 116

Totaal mutaties 2013 (551) 667 116

Stand per 31 december 2013   1.986 5.528 7.514
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(  ) = negatief

7) Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2013:

  Balans per Dotatie Onttrekking Vrijval Balans per 
 01-jan-13       tgv res 31-dec-13 
Jubileumuitkeringen 1.249 275 (157)  - 1.367

 1.249 275 (157) - 1.367

 Van de voorziening voor jubileumuitkeringen heeft ongeveer € 0,1 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening wordt aangehouden voor toekomstig uit te betalen jubileumuitkeringen. 

De volgende grondslag is hierbij gehanteerd:

 2013 2012
Disconteringsvoet  3,8% 4,8%

De disconteringsvoet is in 2013 aangepast naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden op de financiële markten.
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(  ) = negatief

Kortlopende schulden

8) Rekening-courant ministerie van Financiën
 2013 2012

Rekening-courant ministerie van Financiën  (3.803) (10)

CBR neemt deel aan het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ van het ministerie van Financiën. Hiervoor is een separate  
rekening-courant geopend tussen het ministerie van Financiën en het CBR waarlangs nagenoeg alle financiële  
transacties van het CBR worden afgeroomd. 
De rentevergoeding die het CBR hiervoor ontvangt dan wel moet betalen is gebaseerd op daggeldvergoeding (EONIA).  
Ultimo 2013 bedroeg de daggeldvergoeding ten aanzien van het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ 0,45%.

Het CBR had in 2013 bij het ministerie van Financiën een rekening-courantfaciliteit van € 12 miljoen tegen daggeld -
vergoeding (EONIA). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zich hiervoor tegenover het ministerie van  
Financiën garant verklaard, via een convenant dat door partijen met inachtneming van een termijn van 6 maanden  
kan worden opgezegd. In 2014 zal de rekening-courantfaciliteit worden verlaagd naar € 10 miljoen.

9) Vooruit ontvangen inschrijfgelden
 2013 2012

Vooruit ontvangen inschrijfgelden  7.459 7.074

De post vooruit ontvangen inschrijfgelden betreft alle examengelden waarvan de examens nog niet zijn afgenomen,  
het saldo dat de rijscholen aanhouden bij het CBR ter dekking van gereserveerde examens evenals de bij gemeenten  
aanwezige voorraad van verstrekte Eigen verklaringen. 
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10) Overige schulden
 2013 2012

Belastingen en sociale premies         9   5.169
Pensioenpremies ABP  1.083 1.014
Toeslagendepot   164 162
Overige schulden   484 636
  1.740 6.981

Met ingang van 2013 valt het CBR niet meer onder de reikwijdte van de omzetbelasting. Eind 2012 bedroeg de schuld  
met betrekking tot de omzetbelasting € 1,1 miljoen. Dit bedrag is in januari 2013 voldaan.

Vanwege een nieuwe systematiek van de salarisbetalingen wordt de loonbelasting met ingang van november 2013 direct  
betaald in de maand waarop deze betrekking heeft. Tot en met oktober 2013 werd de loonbelasting over een maand in  
de maand daarna afgedragen aan de fiscus. Vanwege de nieuwe systematiek is vanaf november 2013 derhalve een extra  
maand loonbelasting (als voorschot) betaald en is de loonbelasting over december ook daadwerkelijk afgedragen in  
december en niet (als overlopende post) in januari 2014. Het effect hiervan op de liquide middelen in 2013 bedraagt  
circa € 4,0 miljoen.

Met ingang van 2012 neemt het CBR deel aan de pensioenregeling bij het ABP. Met de vakbonden zijn in 2011 afspraken  
gemaakt ten aanzien van stortingen door het CBR in een toeslagendepot.  

De posten ‘pensioenpremies ABP’ en ‘toeslagendepot’ betreffen de afdrachten van pensioenpremies in januari aan  
respectievelijk het ABP en Nationale Nederlanden over de voorafgaande maand december.
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11) Overlopende passiva
 2013 2012

Lopende verplichting divisie Vorderingen    5.338   4.752
Verplichting verlofdagen medewerkers  1.864   2.008
Nog te betalen kosten    1.564   2.191
  8.766   8.951

De lopende verplichting divisie Vorderingen betreft de vooruit ontvangen opbrengsten samenhangend met  
de geopende dossiers EMA (Educatieve Maatregel Alcohol), LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol),  
EMG (Educatieve Maatregel Gedrag), ASP (Alcohol Slot Programma) en onderzoeken, die nog afgewikkeld  
dienen te worden. Hierbij wordt bij de uitvoering van onderzoeken en het opleggen van maatregelen in de  
Vorderingsprocedure rekening gehouden met reeds verrichte prestaties, die naar rato van de uitgevoerde  
werkzaamheden als opbrengst worden verantwoord. 
 
De post ‘verplichting verlofdagen medewerkers’ betreft de verplichting van het CBR jegens haar medewerkers  
met betrekking tot de waarde van de toegekende maar nog niet opgenomen verlofdagen.

De post ‘nog te betalen kosten’ betreft reguliere overlopende posten. Dit zijn facturen die in het nieuwe boekjaar 
zijn ontvangen, maar waarvan de prestatie of levering heeft plaatsgevonden in de verslagperiode.

In 2013 zijn onder overlopende passiva facturen opgenomen inclusief btw.

Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
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Financiële instrumenten

Algemeen
Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 
Het CBR handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft 
procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico  
bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het door een tegenpartij 
niet nakomen van aan de onderneming verschuldigde betalingen 
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

Kredietrisico
Gezien de aard en omvang van de debiteuren wordt het kredietrisico 
beperkt geacht.

Renterisico
Het CBR heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten  
te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Marktwaarde
De marktwaarde van alle in de balans verantwoorde financiële 
instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, leningen  
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur- en  leaseverplichtingen
  Korter dan Langer dan Totaal per Totaal per 
Bedragen (x € 1.000)  1 jaar 1 jaar 31-dec-13 31-dec-12

Huur gebouwen  2.325 6.201    8.526 9.171
Leasecontracten dienstauto’s  5.091 7.742  12.833 10.078
Telecommunicatie, computer hard- en software en onderhoud 1.315 361    1.676 1.195
  8.731 14.304 23.035  20.444

De toename van de ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat het CBR vanaf 2013 niet  
langer onder de reikwijdte van de btw valt. Facturen van externe leveranciers worden met ingang van 2013 derhalve inclusief btw ingeboekt.
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Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen langer dan 1 jaar is een bedrag begrepen van € 0,7 miljoen  
met een looptijd langer dan 5 jaar.

Garantieverplichtingen
Er is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 0,03 miljoen.

Overige verplichtingen
Het CBR is niet zodanig als eisende of verwerende partij in claims betrokken, dat de financiële positie hierdoor  
aanmerkelijk zou kunnen worden beïnvloed.
 

12) Opbrengsten
  Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012

Praktijkexamens  64.011  64.208 57.310
Theorie-examens  19.611         18.728 24.430
Verklaringen van geschiktheid  12.146        12.778 12.739
Vorderingsprocedure  14.144       14.455 14.101
Overige opbrengsten     6.487         6.331   6.536
Opbrengsten  116.399        116.500 115.116

De overige opbrengsten bestaan grotendeels uit ontvangen bijdragen voor beroepszaken en herhalingen bij de  
divisie Vorderingen, ontvangen gelden inzake binnenvaartexamens en -documenten, ontvangen gelden met  
betrekking tot de toezichtactiviteiten in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid bij de divisie CCV, alsmede  
ontvangen vergoedingen voor niet gebruikte examenreserveringen.
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opzichte van de tarieven in 2012 (inclusief btw). Het  
effect verschilt per product. Sommige tarieven zijn voor 
klanten gedaald, terwijl andere zijn gestegen.

De opbrengsten praktijkexamens stegen met circa  
12 procent ten opzichte van 2012. Het examenvolume 
daalde met ruim 5 procent, bij een gemiddelde 
tariefsstijging in dit cluster van 17 procent. De totale 
opbrengst uit theorie-examens in 2013 daalde met zo’n 
20 procent, het resultaat van een volumedaling van  
13 procent en een tariefsdaling van 7 procent. De 
opbrengst van de Verklaringen van geschiktheid daalde 
met 5 procent ten opzichte van 2012. De tariefsstijging 
– om in 2017 kostendekkend te kunnen zijn – bedroeg 
21 procent, de volumedaling circa 25 procent. Bij een 
gemiddelde tariefsstijging van ruim 2,5 procent en een 
daling in volume van 2,5 procent, bleven de opbrengsten 
uit de Vorderingsprocedure nagenoeg onveranderd ten 
opzichte van 2012.

Door de omvorming van het CBR naar een publiek-
rechtelijk zbo is de btw-plicht met ingang van 2013 
komen te vervallen. Hierdoor worden alle producten 
vrijgesteld van btw aangeboden en kan het CBR geen btw 
meer verrekenen op externe inkopen. Dit resulteerde in 
een hoger kostenniveau van 4,4 procent. In de tarieven 
voor 2013 is hiervan gebruik gemaakt om de historische 
scheefgroei in kostendekkendheid voor het grootste 
deel weg te werken, zonder dat de burger dit merkte in 
de hoogte van de tarieven. Drie van de vier taakclusters 
hadden in 2013 kostendekkende tarieven. Tot 2017 zal er 
– met toestemming van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu – nog enige kruissubsidiëring zijn tussen het 
taakcluster Theorie en het taakcluster Rijgeschiktheid. 

In aanvulling op het genoemde btw-effect bedroeg de 
gemiddelde tariefstijging in 2013 5,2 procent. Door het 
vervallen van de btw zijn de CBR-tarieven vanuit het 
perspectief van de klant in 2013 niet gestegen, maar 
gedaald. De daling was gemiddeld 7,1 procent ten 
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De totale opbrengsten in 2013 zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot. 
De theorieopbrengsten zijn hoger als gevolg van een lager 
slagingspercentage dan begroot. De opbrengsten van de Verklaringen 
van geschiktheid namen af ten opzichte van begroot als gevolg van  

Aan lonen en salarissen betaalde het CBR € 1,7 miljoen (3 procent) 
meer, met name als gevolg van een incidentele CAO-loonsverhoging 
van 2 procent en hogere overwerkkosten (in verband met grootschalige 
weersuitval). Er werden meer vacatures dan begroot ingevuld met 
tijdelijk personeel, waardoor de kosten van ‘Lonen en salarissen’ lager 
uitkwamen dan begroot.

De wettelijke sociale lasten daalden in 2013 met € 1,3 miljoen tot  
€ 7,0 miljoen. Werkgevers bij de overheid betalen de premie WW-Awf 
en sectorpremie niet. In plaats daarvan zijn zij de (lagere) premie 
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) verschuldigd (- € 0,4 miljoen). 
Tevens is het CBR in 2013 (wettelijk verplicht) eigenrisicodrager voor  

de WW-premie geworden. De kosten hiervoor waren tijdelijk  
€ 0,9 miljoen lager dan in 2012, doordat het CBR als zbo met een 
schone lei kon beginnen. Deze wijzigingen waren niet begroot.  

De pensioenkosten zijn in 2013 onveranderd gebleven ten opzichte  
van 2012 en bedroegen € 12,2 miljoen. Op basis van de loonont-
wikkeling namen de pensioengevende salarissen per januari 2013  
met 1,0 procent toe; daarnaast steeg de pensioenpremie ABP met  
1,5 procent. Het totale effect hiervan was per saldo + € 0,8 miljoen. Aan 
(eerder betaalde) koopsommen deelnemers oude pensioenregeling 
alsmede de afwikkeling van de oude pensioenregeling bij Nationale 
Nederlanden werd zo’n € 0,8 miljoen minder betaald.

de invoering van de gewijzigde keuringsleeftijd van bestuurders  
van 70 naar 75 jaar. Met name het aantal verkochte Verklaringen  
aan gemeenten daalde hierdoor.

13) Personeelskosten
 Realisatie 2013  Begroting 2013 Realisatie 2012

Lonen en salarissen 57.277 58.036 55.553
Sociale lasten 6.984  8.082  8.274
Pensioenen  12.233 12.069 12.198
Overige personeelskosten 6.298 4.091 5.534 
       82.792 82.278 81.559
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De overige personeelskosten bestaan grotendeels uit kosten voor de 
benodigde inzet van extern ingehuurde krachten. De kosten namen 
ten opzichte van 2012 toe met € 0,8 miljoen tot € 6,3 miljoen. Het 
effect van het niet kunnen verrekenen van de btw in deze kosten was 
zo’n € 1,1 miljoen. Per saldo zijn de kosten voor de inzet van externe 
krachten dan ook met circa € 0,3 miljoen afgenomen ten opzichte van 
2012. De meeste externe krachten werden ingezet bij ICT en voor het 
programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’, het veranderingstraject 
van de divisie Rijgeschiktheid. 
Vacatures waarvan voorzien was dat deze met vast personeel ingevuld 
zouden worden, zijn in veel gevallen ingevuld met tijdelijk personeel. 
De werkelijke overige personeelskosten in 2013 zijn mede hierdoor  
€ 2,2 miljoen hoger dan begroot.

Pensioenen

2013
Met ingang van 2012 zijn de pensioenaanspraken ondergebracht bij 
ABP. CBR volgt daarbij de geldende ABP-middelloonregeling. Deze 
regeling kent een voorwaardelijk toeslagbeleid afhankelijk van de 
financiële situatie van het ABP. Ultimo 2013 was de dekkingsgraad 
van het ABP 105,9%. CBR heeft geen verplichting tot het doen van 
een additionele bijdrage op basis van tekorten van het ABP; wel 

kan de financiële situatie van het ABP leiden tot een toekomstige 
premieverhoging.
De eind 2011 bij de verzekeringsmaatschappij achtergebleven 
pensioenrechten en aanspraken worden verhoogd uit een daartoe 
gevormd Toeslagendepot bij de verzekeringsmaatschappij. Dit depot 
is in aanvang gevuld vanuit de vrije reserve en indexatiereserve van de 
Stichting Pensioenfonds CBR en een eenmalige storting door het CBR 
in 2011. 

Met de vakbonden is afgesproken dat het CBR in de jaren 2012 tot en 
met 2021 jaarlijks 2% van de som van de pensioengevende inkomens 
in het Toeslagendepot zal storten. 
Daarnaast stort CBR in de jaren 2012 tot en met 2016 1,75% van de 
som van de pensioengevende inkomens voor de medewerkers die op 
ultimo 2011 deelnemer waren in de ‘oude’ pensioenregeling B of C in 
het Toeslagendepot. Op deze storting wordt in mindering gebracht de 
jaarlijkse koopsom die nodig is om de bij de verzekeringsmaatschappij 
opgebouwde rechten voor deze deelnemers te verhogen met de 
eventuele toeslag die door het ABP wordt gegeven. Op basis van deze 
gemaakte afspraken heeft het CBR in 2013 bijna € 2,0 miljoen gestort 
in het Toeslagendepot. Het totale vermogen van het Toeslagdepot eind 
2013 bedroeg € 18,0 miljoen.
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Aantal werkzame personen
Per einde van het boekjaar bedraagt de personele bezetting (in fte’s):

 2013 2012
Directie  2,0 2,0
Examinatoren            485,2 507,7         
Overige medewerkers           543,2  529,9
        1.030,4 1.039,6

Inhuur tijdelijk personeel  82,2 81,7

Het aantal examinatoren daalde als gevolg van het wegvallen van het 
tijdelijke (extra) effect van 2toDrive. De toename binnen de groep 
‘overige medewerkers’ wordt grotendeels veroorzaakt door de inzet 
van extra capaciteit binnen de afdeling klantenservice (verminderen 
wachttijd klant) en de divisie Rijgeschiktheid (herbeoordelen dossiers). 

Beloning directie, raad van toezicht en overige functionarissen                                                                                                        
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op  
4 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel 
van wet Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen 

van de WNT. Het wetsvoorstel is op moment van publicatie van deze 
jaarrekening nog aanhangig bij de Eerste Kamer. De minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven dat de 
WNT over het kalenderjaar 2013 gehandhaafd zal worden alsof het 
wetsvoorstel voor de Aanpassingswet WNT in werking is getreden.
 
Het bezoldigingsmaximum vanuit de WNT is voor 2013 vastgesteld 
op € 228.599. De bezoldiging bestaat uit een beloning, een belastbare 
vaste en variabele onkostenvergoeding en een voorziening beloning 
betaalbaar op termijn (pensioen).
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de Raad van Toezicht vermeld. Deze onkosten-
vergoedingen behoren niet tot de bezoldiging en vallen 
derhalve niet onder de WNT-norm.
 
De door de overheid met ingang van 2012 opgelegde 
crisisheffing bedraagt voor het CBR in 2013 € 9.424.  
Dit bedrag is verantwoord als personeelskosten binnen 
‘Lonen en salarissen’. De crisisheffing is een heffing 
gericht op werkgevers en als zodanig is de crisisheffing 
niet opgenomen als beloning van de directie in 
onderstaand overzicht.
 
Het CBR heeft de Beleidsregels toepassing WNT als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening 
gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is 
van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer 
aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen  
van de verstrekte informatie uit hoofde van de 
Aanpassingswet WNT.

De beloning van de directie is in 2010 in overleg met 
de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld, 
vooruitlopend op en op basis van de WNT. Het 
overgangsrecht binnen de WNT is daarmee van 
toepassing op de bezoldiging van de leden van de  
directie alsmede de Raad van Toezicht.
 
Binnen de WNT wordt bij de vaststelling van het 
bezoldigingsmaximum geen rekening gehouden met een 
eventuele fiscale bijtelling in verband met het privégebruik 
van de dienstauto. Indien hiervan sprake is, dan dient 
dit bedrag vermeld te worden in de kolom ‘beloning’. In 
tegenstelling tot de algemeen directeur heeft de financieel 
directeur in 2013 een fiscale bijtelling in verband met het 
privégebruik van de dienst auto van € 13.427. Dit bedrag 
verklaart exact het verschil tussen beide directeuren in de 
kolom ‘beloning’.
 
Voor de volledigheid zijn eveneens de vaste onbelaste 
onkostenvergoedingen van de leden van de directie en  
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* op eigen verzoek afgetreden per 1 juli 2013

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

       Belastbare vaste  Uitkeringen   
 Voorzitters  Ingangsdat. Einddat. Omvang  en variabele Voorzieningen wegens beëin-   Vaste onbelaste
 clause van  dienst- dienst- dienst-  onkosten- beloning betaal- diging van het Totaal  onkosten
Functie toepassing Naam verband verband verband Beloning vergoedingen baar op termijn dienstverband bezoldiging Motivatie overschrijding norm vergoedingen

Algemeen directeur N Mr. S.M. Zijderveld 01-09-10  100%  € 186.665   € 2.385   € 38.497   n.v.t.   € 227.547    € 3.600 

            

Financieel directeur N Drs. R.A.L. Verstraeten 01-06-10  100%  € 200.092   n.v.t.   € 38.497   n.v.t.   € 238.589  Valt onder overgangsrecht   € 3.600 

            

Voorzitter Raad van Toezicht J Prof. drs. G.J.N.H. Cerfontaine 01-05-10  n.v.t.  € 15.876   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 15.876    € 2.268 

            

Vice-voorzitter Raad van Toezicht N Mr. P.P.J. Butzelaar 01-05-10  n.v.t.  € 13.608   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 13.608  Valt onder overgangsrecht   € 1.812 

Lid Raad van Toezicht, N Prof. dr. S.G. van der Lecq 01-01-11  n.v.t.  € 13.639   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 13.639  Toegestane bezoldiging door   € 1.361 
voorzitter auditcommissie           minister van Infrastructuur 
           en Milieu  

Lid Raad van Toezicht, N Drs. C.W. Gorter RA 01-05-11  n.v.t.  € 13.639   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 13.639  Toegestane bezoldiging door   € 1.361 
Lid auditcommissie           minister van Infrastructuur 
           en Milieu  

Lid Raad van Toezicht * N Drs. A.B. Sakkers 15-01-10 30-06-13 n.v.t.  € 4.992   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 4.992    € 681 

Lid Raad van Toezicht N A. Nühn 01-07-13  n.v.t.  € 4.992   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   € 4.992    € 681 
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14) Afschrijving immateriële vaste activa

  Realisatie 2013  Begroting 2013 Realisatie 2012

Afschrijving kosten van ontwikkeling  959 1.051 909
Bijzondere waardevermindering producten vorderingen  - - 177
    959 1.051 1.086

15) Afschrijving materiële vaste activa

Afschrijving gebouwen en terreinen  727 816 728
Afschrijving inventarissen     1.720 1.886 1.580
Bijzondere waardevermindering inventarissen  200 - -
    2.647 2.702 2.308

16) Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten  6.286 6.509 5.764
Kantoorkosten  2.308 2.306 1.977
Computerkosten    3.277 2.482 2.047
Auto-, reis- en verblijfkosten  7.769 8.052 7.435
Communicatiekosten  328 533 273
Werkzaamheden door derden  7.846 7.312 7.515
Kosten van training  862 1.839 1.332
Overige bedrijfskosten   1.214 1.366 1.012
  29.890 30.399 27.355
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De totale toename van de overige bedrijfskosten in 2013 met € 2,5 miljoen (+9 procent)  
ten opzichte van 2012 wordt volledig verklaard doordat de btw op externe inkopen met 
ingang van 2013 als last wordt verantwoord. Afwijkingen in 2013 ten opzichte van 2012 
die niet te maken hebben met de extra btw-last betreffen onder meer de inzet van 
externe ICT-assistentie bij projecten (+ € 0,8 miljoen computerkosten), hogere kosten 
voor de inzet van artsen en inkoop van onder meer educatieve cursussen in de 
vorderingsprocedure (+ € 0,3 miljoen kosten derden) en minder gebruik van externe 
opleidingen (- € 0,5 miljoen opleidingskosten).

De werkelijke overige bedrijfskosten zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt  
per saldo voornamelijk veroorzaakt door € 0,8 miljoen hogere computerkosten (niet 
begrote inzet externe ICT-assistentie) en lagere kosten van training (-€1,0 miljoen) en 
auto-, reis- en verblijfkosten (-€0,3 miljoen).

Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. en het overige KPMG netwerk zijn 
ten laste gebracht van het CBR, zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

 2013 2012
Honoraria onderzoek van de jaarrekening  154 107
Honoraria overige controleopdrachten  7 1
Honoraria overige niet-controleopdrachten  18 -
Totaal kosten huisaccountant KPMG  179 108
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(  ) = negatief

17) Financiële baten en lasten

 Realisatie 2013  Begroting 2013 Realisatie 2012

Ontvangen interest 5 - 6 
Betaalde interest - (10) -
 5 (10) 6

Directie Raad van Toezicht
Rijswijk, 11 maart 2014 Rijswijk, 11 maart 2014

S.M. Zijderveld (algemeen directeur) G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)
R.A.L. Verstraeten (financieel directeur) P.P.J. Butzelaar (vice-voorzitter)
 S.G. van der Lecq (voorzitter auditcommissie)  
 C.W. Gorter (auditcommissie)
 A. Nühn

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de minister van Infrastructuur  
en Milieu is het resultaat over 2013 ten gunste van het eigen vermogen gebracht.
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Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 
2013 van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2013 en de resultatenrekening over 2013 met de toelichting, 
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in 
overeenstemming met de Regeling van de Minister van Infrastructuur 
en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241273, de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT), alsmede 
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Milieu, van 5 december 2012, met nr. IENM/BSK-2012/241273, is 
opgenomen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat  
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de 
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken 
van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 
interne beheersing van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. 

voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de 
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 
2012, nr. IENM/BSK-2012/241273 en de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen. 

De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden en met inachtneming van 
controleprotocol WNT zoals opgenomen in de Beleidsregels 
toepassing WNT en het controleprotocol voor het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, waarin de nadere invulling van 
de aandachtpunten voor de accountantscontrole zoals die zijn 
opgenomen in de regeling van de Minister van Infrastructuur en 
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Benadrukking van een onzekerheid omtrent het 
gehanteerde normenkader WNT

Wij vestigen de aandacht op punt 13 in de toelichting 
van de jaarrekening, waarin is uiteengezet dat de 
Aanpassingswet WNT die onderdeel is van het 
gehanteerde normenkader WNT nog door de Eerste 
Kamer dient te worden aangenomen. Deze situatie  
doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen

Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening.

Den Haag, 11 maart 2014 
KPMG Accountants N.V.
W.A. Touw RA

Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door het de directie van de het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen per 
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met de Regeling van de Minister 
van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, 
nr. IENM/BSK-2012/241273, de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en de WNT.



Motor (A)      
Theorie 28.748 15.543 54,1 69.426 36.780 53,0
Praktijk AVD (verkeersdeelneming)      
Eerste examen 19.528 14.249 73,0 32.961 24.497 74,3
Herexamen 5.850 4.315 73,8 9.378 6.883 73,4
Totaal 25.378 18.564 73,1 42.339 31.380 74,1
      
Praktijk AVB (voertuigbeheersing)      
Eerste examen 15.953 13.872 87,0 37.165 32.726 88,1
Herexamen 1.945 1.590 81,7 4.419 3.750 84,9
Totaal 17.898 15.462 86,4 41.584 36.476 87,7
      

Personenauto (B)      
Theorie 490.943 220.601 44,9 534.307 246.788 46,2
Praktijk totaal      
Eerste examen 214.936 104.427 48,6 219.187 110.687 50,5
Herexamen 197.748 97.166 49,1 178.629 88.534 49,6
Totaal 412.684 201.593 48,8 397.816 199.221 50,1
      
Praktijk (traditioneel+RIS)      
Eerste examen 210.733 102.085 48,4 216.353 109.022 50,4
Herexamen 185.042 89.096 48,1 170.738 83.539 48,9
Totaal 395.775 191.181 48,3 387.091 192.561 49,7
      

Examens particuliere bestuurders
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CBR in cijfers 2013

   2013   2012
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Praktijk faalangst      
Eerste examen 4.203 2.342 55,7 2.834 1.665 58,8
Herexamen 12.706 8.070 63,5 7.891 4.995 63,3
Totaal 16.909 10.412 61,6 10.725 6.660 62,1
      

Personenauto met aanhangwagen (BE)      
Praktijk      
Eerste examen 20.042 14.559 72,6 22.584 16.542 73,2
Herexamen 5.391 4.074 75,6 5.494 4.087 74,4
Totaal 25.433 18.633 73,3 28.078 20.629 73,5
      
Tussentijdse toetsen A, B en BE 85.345   89.841  
      
Nader onderzoeken A, B en BE 26.512 12.161 45,9 27.041 12.322 45,6
      
Bromfiets (AM2)      
Theorie 51.054 23.212 45,5 50.201 24.449 48,7
Praktijk      
Eerste examen 23.231 18.675 80,4 23.535 18.807 79,9
Herexamen 5.027 4.356 86,7 4.900 4.216 86,0
Totaal 28.258 23.031 81,5 28.435 23.023 81,0
      
Brommobiel (AM4)      
Praktijk      
Eerste examen 152 108 71,1 121 88 72,7
Herexamen 59 43 72,9 47 34 72,3
Totaal 211 151 71,6 168 122 72,6
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   2013   2012
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Theorie (taxi, C, D, Gevaarlijke stoffen en overige) 57.477 42.127 73,3 60.703 45.257 74,6
      

Taxi      
Praktijk      
Eerste examen 5.673 3.042 53,6 6.654 3.894 58,5
Herexamen 4.030 2.050 50,9 3.605 2.041 56,6
Totaal 9.703 5.092 52,5 10.259 5.935 57,9
      

Vrachtauto (C)      
Praktijk      
Eerste examen 5.823 3.661 62,9 6.446 4.147 64,3
Herexamen 3.236 1.962 60,6 3.478 2.072 59,6
Totaal 9.059 5.623 62,1 9.924 6.219 62,7
      

Bus (D)      
Praktijk      
Eerste examen 702 432 61,5 661 418 63,2
Herexamen 374 220 58,8 389 211 54,2
Totaal 1.076 652 60,6 1.050 629 59,9
      

Examens vervoer en logistiek
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   2013   2012
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Bus/vrachtauto met aanhanger (CE/DE), lange zware voertuigen (LZV) en vakrijproef (VRP)      
Praktijk      
Eerste examen 4.504 2.977 66,1 5.219 3.474 66,6
Herexamen 2.185 1.344 61,5 2.356 1.447 61,4
Totaal 6.689 4.321 64,6 7.575 4.921 65,0

Overige (o.a. directiechauffeur, heftruck, ambulance)      
Praktijk      
Eerste examen 1.143 893 78,1 1.031 806 78,2
Herexamen 251 162 64,5 293 181 61,8
Totaal 1.394 1.055 75,7 1.324 987 74,5
      

Binnenvaart      
Theorie 4.851 3.102 63,9 5.358 3.337 62,3
Praktijk (Radar) 463 361 78,0 446 332 74,4
Afgegeven vaarbewijzen 6.822   6.569  
      

Luchtvaart      
Theorie      
Beroepsvliegers 3.735   5.325  
Privévliegers 1.768   2.350  
      
Ondernemersexamens (SEB) 7.561   7.230  
      
Nader onderzoeken CDE 235 146 62,1 261 152 58,2
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   2013   2012
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Medische rijgeschiktheid      
Behandelde verklaringen van geschiktheid  547.192  646.636 
Afgegeven verklaringen geschiktheid  398.672  474.813 
Afgegeven verklaringen geschiktheid met beperking  138.089  155.704 
Geweigerde verklaringen  3.822  3.868 
Rijtest bestuurder met functiebeperking  22.262  22.127 
Bezwaarschriften medische verklaringen  1.059  1.107 
Beroepszaken medische verklaringen  74  99 

Behandelde verklaringen klein vaarbewijs  1.039  1.062 

Verkeersgedrag      
Mededelingen van de politie  23.036  23.973 

in eerste instantie onvoldoende mededelingen die alsnog als voldoende zijn beoordeeld -602  -626 
  22.434  23.347 

Onderzoeken (opgelegd)  6.137  6.811 
Rijbewijs ongeldig verklaard  11.164  11.790 
- vanwege onderzoek alcohol/drugs  3.382  3.736 
- vanwege onderzoek medisch  1.069  1.062 
- vanwege onderzoek rijvaardigheid  544  525 

Medische rijgeschiktheid en verkeersgedrag
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  2013  2012



- vanwege EMA  1.387  1.337 
- vanwege LEMA  516  480 
- vanwege EMG  380  398 
- vanwege ASP   3.886  4.252 
EMA-cursussen (opgelegd)  5.734  5.926 
LEMA-cursussen (opgelegd)  3.370  2.146 
EMG-cursussen (opgelegd)  1.342  1.443 
Alcoholslotprogramma’s (opgelegd)  3.886  4.252 
Bezwaarschriften vorderingen  3.879  4.067 
Beroepszaken vorderingen  530  503 
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  2013  2012



Theorie-examens afgenomen   646.137  734.900 
Theorie-examens niet afgenomen   44.426  49.352 
Theorie-examens totaal afgenomen + niet afgenomen    690.563  784.252
     
Praktijkexamens, incl. toetsen en Nader Onderzoeken, afgenomen  650.338  686.141 
Praktijkexamens, incl. toetsen en Nader Onderzoeken, niet afgenomen  12.408  13.178 
Praktijkexamens, incl. toetsen, afgenomen + niet afgenomen    662.746  699.319
      
Totaal alle examens, incl. toetsen en NO, afgenomen + niet afgenomen   1.353.309  1.483.571
      
Totale omzet (in miljoen euro’s)   116,5  115,1 
Aantal medewerkers einde jaar (op fulltimebasis)   1.030  1.040 
Aantal ingeschreven rijscholen   8.177  7.867 
Aantal nieuw ingeschreven rijscholen   847  909 
Aantal uitgeschreven rijscholen   537  478 

Cijfers CBR totaal
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