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Verbouwing en vernieuwing

De ambitie van het CBR is zich verder te ontwikkelen tot een professionele 
publieke dienstverlener. Daarom stond ook 2014 in het teken van 
verbouwing en vernieuwing, zowel letterlijk als figuurlijk. Tegelijk bleef de 
winkel gewoon open om onze klanten van dienst te zijn. Dat blijkt ook uit 
het aantal examens dat het CBR afnam: ruim 1.3 miljoen, iets meer nog 
dan vorig jaar.
 
In het verslagjaar zijn concrete resultaten geboekt. We hebben het 
afnamesysteem voor de theorie-examens gemoderniseerd. Onze 
klanten kunnen op steeds meer centra individueel op een touchscreen 
hun theorie-examen afleggen. Dat doen ze in een herkenbaar en 
eigentijds examencentrum, want we moderniseren momenteel 
ook onze examenlocaties. Op de vernieuwde centra kan ook de 
praktijkkandidaat makkelijker zijn weg vinden en zich beter op zijn 
gemak voelen. Dat de klant de vernieuwingen waardeert, horen we 
terug in de klantmetingen die we structureel doen.
 
Daarnaast boeken we vooruitgang in onze klantcommunicatie. Die 
is gericht op het samen werken aan een succesvol examen en het 
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op documentherkenning en look-a-likes. Het CBR ontwikkelt 
continu nieuwe en andersoortige theorievragen om ongewenste 
voorspelbaarheid te voorkomen. Ons nieuwe afnamesysteem voor 
de theorie-examens dringt de kans op fraude nog verder terug. We 
hebben in de organisatie continu aandacht voor integriteit.
 
Onze medewerkers vinden het prettig werken bij het CBR, getuige de 
score van 7,6 bij het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van de 
medewerkers. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
2015 wordt een spannend jaar, ook financieel. Het komend jaar 
zitten we namelijk nog volop in de verbouwing. We gaan door met 
het moderniseren van onze examencentra, werken aan een betere 
bediening van de klanten van Rijgeschiktheid en aan de stabiliteit van 
onze ICT-systemen. En we bereiden ons voor op de introductie van 
nieuwe producten zoals het T-rijbewijs (voor o.a. landbouwtrekkers) 
op 1 juli 2015. Dit alles is mogelijk dankzij onze collega’s, die zeer 
gemotiveerd zijn om van het CBR een moderne professionele 
organisatie te maken, die burgers de best mogelijke klantervaring 
biedt. En daar zijn we trots op.

Susi Zijderveld René Verstraeten
Algemeen directeur Financieel directeur

geven van juiste informatie. Dat doen we onder andere via een serie 
filmpjes op onze site die een beeld schetsen hoe het eraan toe gaat bij 
verschillende examens. Dit helpt de kandidaten bij hun voorbereiding. 
Ook hebben we steeds meer persoonlijk direct contact met de klant bij 
lastige of voor de burger moeilijk te begrijpen besluiten. 
 
Helaas heeft het CBR de financiële doelstelling niet gehaald. De 
positieve ontwikkeling in het ziekteverzuim in het begin van het jaar, 
hebben we helaas niet kunnen doortrekken in de tweede helft van 
het jaar. Een mogelijke factor hierbij is de aanzienlijke werklast die 
onze medewerkers in verschillende disciplines erbij kregen náást het 
gebruikelijke werkaanbod.
 
De vernieuwingen op ICT-gebied en de herinrichting van de processen 
bij Rijgeschiktheid vragen veel van de organisatie. Dat geldt in 
dezelfde mate voor de extra inspanningen rond de vernieuwing van 
het theoriesysteem en de examenlocaties.
Verder hebben we veel – mankracht en middelen – moeten investeren 
in het bestrijden van fraude, ook in de interne organisatie. Die 
inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. Fraudeurs bij de 
theorie- en praktijkexamens en het alcoholslotprogramma hebben 
we hard aangepakt, in nauwe samenwerking met de politie en 
justitie. We werken met moderne apparatuur en trainen medewerkers 
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Profiel CBR 

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van 
bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector 
transport en logistiek: dat is de taak waarmee het CBR door de minister 
van Infrastructuur en Milieu is belast. Zo stimuleert het CBR de mobiliteit 
van de individuele burger en levert het een significante bijdrage aan de 
verkeersveiligheid in Nederland van vandaag en morgen. Daarbij streeft 
het naar een vlotte, klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Ook 
werkt het CBR voortdurend aan de verbetering en vernieuwing van zijn 
processen en producten, om de samenleving het best mogelijke product te 
bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. 

Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in 
Rijswijk en 55 examenlocaties in het land. Het 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 
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Samenwerking

Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners 
op het gebied van de verkeersveiligheid. Deze zijn verenigd 
in de Gebruikersraad, die het CBR in 2013 heeft opgericht. De 
Gebruikersraad bestaat uit vier subraden waarin de verschillende 
ketenpartners per aandachtsgebied zijn vertegenwoordigd: de 
Klantenraad, de Geschiktheidsraad, de Opleidingsraad en de 
Transport-, Personenvervoer en Logistiekraad.
Daarnaast voert het CBR veelvuldig en intensief overleg met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, de partners bij de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer, de gemeenten en de politie om alle activiteiten 
rond het rijbewijs goed op elkaar af te stemmen. 
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. 

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. 

Activiteiten

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.

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

Kerncijfers 2013 en 2014
  2014 2013

Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets 614.860 570.745

Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfiets en brommobiel  484.934 509.862

Tussentijdse toetsen  81.543   85.345
Nader onderzoeken rijvaardigheid  26.588   26.512
Examens professionals praktijk en theorie  106.373 103.776
Nader onderzoeken examens professionals  198        235
In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid 467.712 547.192

Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie  5.866     6.137

Educatieve maatregelen en Alcoholslotprogramma 13.362  14.332

Telefoongesprekken klantenservice  ca. 518.000 ca. 493.000
Personeel (per jaareinde)  1.038 fte 1.030 fte 
Omzet (in miljoen euro’s)  118,0 116,5
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Verbeterprogramma 2011-2014

In 2014 heeft het CBR het Verbeterprogramma 2011-2014 afgerond ook 
al lopen enkele concrete projecten nog door op het gebied van huisvesting 
en automatisering. Met dit programma zet het CBR in op de volgende 
doelstellingen: professionaliseren van de klantbediening, effectieve besturing 
en verantwoording, optimale processen en systemen, een financieel 
gezonde organisatie en goed werkgeverschap. Het programma omvat 
tien strategische initiatieven om deze doelen te realiseren. De introductie 
van het nieuwe examensysteem, de herinrichting van de examenlocaties 
en de verbetering van de klantcommunicatie zijn grote projecten die in 
dit verband werden uitgevoerd. Het programma ‘Rijgeschiktheid aan 
het stuur’, voor de modernisering van de werkprocessen van de divisie 
Rijgeschiktheid’, loopt door in 2015.

Strategische initiatieven Verbeterprogramma 2011-2014

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

Nieuw afnamesysteem voor examens

In 2014 voerde het CBR het nieuwe systeem in voor de afname 
van theorie-examens (iTEC), nadat in 2013 de pilot succesvol was 
afgerond. Het nieuwe systeem is flexibel. Het proces is zodanig 
ingericht dat de klanten het examen zelfstandig kunnen doorlopen, 
vanaf het moment dat ze het examencentrum binnenkomen tot het 
moment dat ze hun kluisje na het examen leegruimen.
De kandidaat kan – binnen grenzen – zijn eigen tempo bepalen en 
krijgt direct de uitslag van het examen. Voor de kandidaten betekent 
dit systeem een betere dienstverlening. Voor de medewerkers van 
de divisie Theorie brengt het een grote verandering in de manier 
van werken met zich mee. Zij zijn hierop goed voorbereid. Het 
systeem wordt fasegewijs landelijk ingevoerd, samen met de nieuwe 
examenlocaties.
In januari 2015 was er een storing in de ICT-systemen waardoor de 
theorie-examens nieuwe stijl er bijna drie dagen uit lagen. Kandidaten 
werden zoveel mogelijk geïnformeerd en gecompenseerd. Na 
aanpassingen door ICT konden de kandidaten weer theorie-examens 
nieuwe stijl afleggen. 

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.

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.
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Examenlocaties

De verbetering van de examencentra vormt één van de speerpunten 
van het locatiebeleid van het CBR. Het plan hiervoor is in 2013 
afgerond en in 2014 in uitvoering genomen. Het eerste pand werd 
eind augustus opgeleverd. Eind 2014 waren twaalf van de twintig 
gecombineerde examencentra nieuwe stijl gereed.

Met het locatiebeleid wil het CBR de examencentra geschikt maken 
voor het nieuwe afnamesysteem voor de theorie-examens (iTEC), de 
beschikbare examencapaciteit beter benutten en de inrichting en de 
uitstraling van alle examencentra verbeteren.

Klantcommunicatie

Met een goede klantcommunicatie wil het CBR samen met de 
klant werken aan een succesvol examen. In dit kader zijn in 2014 
zeven filmpjes geproduceerd over de belangrijkste theorie- en 
praktijkexamens. Deze films zijn in 2014 in totaal ruim 400.000 keer 
bekeken.

Daarnaast hebben de divisies de verbetering van de 
communicatiemiddelen opgepakt. Het toegankelijker en 
klantvriendelijker maken van de website was een van de 
aandachtspunten. Onderwerpen waarover de Klantenservice van 
het CBR de meeste vragen ontvangt, krijgen extra aandacht bij de 
herziening van de website. Hiernaast hebben de meeste afdelingen 
hun belangrijkste brieven en e-mails herschreven. De toon is minder 
zakelijk en de klant krijgt meer gerichte informatie.

Voortgaand op de ingezette koers van ‘Prettig contact met de 
overheid’, zoeken de medewerkers van het CBR waar mogelijk 
persoonlijk contact met de klanten. Het CBR heeft veel aandacht 
voor de opleiding en coaching van medewerkers op het punt van 
klantgericht denken en werken, en klantgerichte communicatie. 
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Producten en diensten

Het totaal aantal examens van het CBR nam in 2014 enigszins toe ten 
opzichte van 2013, tot iets meer dan 1,3 miljoen. Het aantal afgenomen 
theorie-examens steeg iets, het aantal afgenomen praktijkexamens daalde. 
Het CBR slaagde er in 2014 grotendeels in de reserveringstermijnen voor de 
theorie- en praktijkexamens te realiseren. Alleen in het laatste kwartaal van 
2014 waren de reserveringstermijnen voor de theorie-examens langer, doordat 
in deze periode een aantal examenlocaties was gesloten en geschikt werd 
gemaakt voor het nieuwe examensysteem (iTEC). Sinds eind 2014 heeft het 
CBR nieuwe zaken en lopende bezwaarzaken voor het Alcoholslotprogramma 
aangehouden, dit in afwachting van een uitspraak van de Raad van State 
hierover. De divisie Rijgeschiktheid heeft het veranderprogramma dat moet 
leiden tot een nieuwe en snellere werkwijze, in 2014 verder uitgewerkt.

Theorie

In 2014 nam de divisie Theorie van het CBR in totaal ruim 614.000 
examens af, zo’n 44.000 meer dan in 2013. Deze stijging was het gevolg 
van het grote aantal aanmeldingen voor de theorie-examens voor motor 



Theorie-examens in 2013 en 2014
 2014   2013  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A)   39.534   21.617 54,7   28.748   15.543 54,1
Personenauto (B) 519.815 217.608 41,9 490.943 220.601 44,9
Bromfiets (AM)   55.511   24.977 45,0   51.054   23.212 45,5
Totaal 614.860 264.202  570.745 259.356 
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Het slagingspercentage lag op bijna 55 procent, en kwam daarmee 
een 0,6 procentpunt hoger uit dan in 2013. Het slagingspercentage bij 
jongeren ligt gemiddeld lager. Het verschil is echter beduidend kleiner 
dan vorig jaar, toen deze groep erg laag scoorde.

Personenauto

Het aantal theorie-examens voor de personenauto nam ten 
opzichte van 2013 toe met bijna zes procent tot ruim 519.000. Het 
slagingspercentage daalde met drie procentpunt. Deze daling heeft te 
maken met de bestrijding van examenfraude en het vernieuwen van 
examenvarianten om de voorspelbaarheid van vragen terug te dringen.
 

en bromfiets enerzijds en een lager slagingspercentage – en dus een 
groter aantal herkansingen – voor de examens voor de personenauto 
anderzijds.
 

Motorexamens

Het aantal motorexamens steeg van ruim 28.000 in 2013 naar 
ruim 39.000 in 2014. Deze stijging heeft vooral te maken met de 
mogelijkheid voor aspirant-motorrijders in de leeftijd tussen 20 
en 24 jaar om direct toegang te krijgen tot het A2-rijbewijs (voor 
middelzware motoren). Deze maatregel werd per 1 januari 2014 
van kracht. Hiernaast was er sprake van een iets groter aantal 
aanmeldingen voor het motorexamen bij kandidaten van 24 jaar en 
ouder.
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Fraudepreventie

Fraudepreventie staat hoog op de agenda bij de divisie Theorie. 
Examens moeten immers betrouwbaar zijn en geslaagde kandidaten 
moeten beschikken over voldoende theoretische bagage om zich veilig 
in het verkeer te kunnen begeven. 

Het theorie-examen nieuwe stijl maakt dat afkijken niet meer mogelijk 
is. Bovendien maakt het CBR gebruik van speciale apparatuur 
om fraude op te sporen. Zo staat op elke tafelunit een camera 
en een spiegel, waarmee de CBR-medewerker de kandidaten kan 
observeren. In alle nieuwe examencentra moeten kandidaten hun 
spullen opbergen in een kluisje, om te voorkomen dat zij opname- 
en communicatieapparatuur mee de zaal in nemen. Hiervoor zet 
het CBR ook extra beveiliging in en moderne apparatuur, zoals 

Bromfiets en brommobiel

Het aantal bromfietsexamens kwam uit op ruim 55.000. Dit is ruim 
4.000 hoger dan in 2013. Deze stijging komt voort uit een groter 
aantal aanmeldingen voor de examens en een kleine daling van het 
slagingspercentage (met een half procentpunt). 

Prestatie-indicator

Voor de theorie-examens geldt dat de reserveringstermijnen binnen de 
vier weken moeten blijven. Alleen in het laatste kwartaal van 2014 lukte 
dit niet, met name voor het B-rijbewijs. Dat kwam doordat in deze 
periode een aantal examenlocaties was gesloten, om ze geschikt te 
maken voor het nieuwe examensysteem (iTEC).
Bij de individueel begeleide examens, die een reserveringstermijn 
hebben van maximaal zeven weken, werd de norm wel gehaald.
 

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

Examens theorie  < 4 weken 99% 100%

KPI-score (score op de kernprestatie-indicator)
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Deze daling is het gevolg van een lager aantal afgelegde examens 
voor de personenauto. Hier doet de afname van met name het aantal 
18-jarigen in ons land zich gelden.

Praktijkexamens motor

Het totaal aantal motorexamens (verkeersdeelneming en 
voertuigbeheersing) kwam in 2014 uit op zo’n 51.700, 8.400 meer dan 
in 2013. Deze toename heeft vooral te maken met de extra instroom 
van kandidaten voor de rechtstreekse toegang tot het A2-examen 
(voor middelzware motoren) dat op 31 december 2013 is ingevoerd. 
De gemiddelde slagingspercentages bij de motorexamens bleven 
onveranderd hoog.

Praktijkexamens personenauto

In 2014 nam het CBR 378.000 praktijkexamens personenauto 
af, tegenover ruim 412.000 in 2013. Het aantal examens voor 
personenauto met aanhangwagen steeg licht, van ruim 25.000 in 2013 
naar bijna 26.000 in 2014.

Het slagingspercentage voor personenauto-examens ging iets 
omhoog, van 48,8 procent in 2013 naar 50,1 procent in 2014. 
Aanzienlijk beter scoorden kandidaten die vooraf een tussentijdse 
toets deden. Bij hen lag het slagingspercentage op 59 procent,  

sweepers om openstaande gsm- en wifi-verbindingen op te sporen 
en detectiepoorten. Tot slot geeft het CBR aan ieder fraudegeval de 
nodige publiciteit. 

Het beleid gericht op de fraudepreventie bij de theorie-examens 
lijkt zijn vruchten af te werpen. Niet alleen daalt de voorzegfraude. 
Ook valt er een toenemend aantal look-a-likes door de mand. 
Theoriemedewerkers van het CBR zijn intensief opgeleid om 
documenten en look-a-likes te kunnen herkennen. Zij krijgen hiervoor 
dezelfde (doc 1-)training als bijvoorbeeld de marechaussee.

Inhoud examen

Om ongewenste voorspelbaarheid in het examen te voorkomen heeft 
het CBR in 2014 een groot aantal vragen en antwoorden van het 
theorie-examen gerandomiseerd. Ook worden de vragen frequent 
gewisseld. Dagelijks worden nieuwe vragen gemaakt. Hierdoor is het 
slagingspercentage voor de examens licht gedaald. 

Rijvaardigheid

In 2014 nam de divisie Rijvaardigheid van het CBR 593.065 
praktijkexamens en -toetsen af. Dit zijn er 28.654 minder dan in 2013. 



Praktijkexamens in 2013 en 2014
 2014   2013  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A) verkeersdeelneming 25.944 19.316 74,5 25.378 18.564 73,1
Motor (A) voertuigbeheersing 25.761 22.532 87,5 17.898 15.462 86,4
Personenauto (B) 378.075 189.253 50,1 412.684 201.593 48,8
Personenauto aanhangwagen (BE) 25.816 19.093 74,0 25.433 18.633 73,3
Bromfiets (AM2) 29.131 23.593 81,0 28.258 23.031 81,5
Brommobiel (AM4) 207 156 75,4 211 151 71,6
Totaal 484.934 273.943  509.862 277.434 
      
Nader onderzoek rijvaardigheid 26.588 11.566 43,5 26.512 12.161 45,9
Tussentijdse toets A/B/BE 81.543   85.345  
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15 procentpunt hoger dan bij de overige kandidaten. In 2014 deed  
40,4 procent van de kandidaten voorafgaand aan het eerste examen 
een tussentijdse toets, 0,5 procentpunt meer dan in 2013. 

Verder valt op dat de populariteit van het faalangstexamen blijft 
stijgen sinds het in juni 2010 werd ingevoerd. In 2014 nam het CBR 
ruim 21.000 autopraktijkexamens af voor faalangstige kandidaten, 
ruim 25 procent meer dan in 2013. Over het faalangstexamen en 
de tussentijdse toets heeft het CBR in 2014 voorlichtingsfilmpjes 
gemaakt. Deze zijn beschikbaar via de website van het CBR. 

Praktijkexamens bromfiets en brommobiel

In 2014 nam het CBR ruim 29.000 bromfietsexamens af. Dit is bijna 
1.000 meer dan in 2013. De bromfietskandidaten bleven met een 
slagingspercentage van 81 procent goed presteren. Dat gold ook voor 
de tweehonderd brommobielkandidaten, die in 75 procent van de 
gevallen slaagden. 

25 jaar nader onderzoeken rijvaardigheid bij CBR

Het CBR neemt al 25 jaar de zogenoemde nader onderzoeken 
rijvaardigheid af, een bijzonder examen voor mensen die binnen 
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2toDrive blijft succesvol

De populariteit van 2toDrive stijgt nog steeds. In 2014 legden 
maandelijks gemiddeld 6.000 kandidaten een 2toDrive-examen af, 
tegenover 5.000 in 2013. Sinds de invoering van 2toDrive in november 
2011, hebben nu ruim 90.000 17-jarigen hun rijbewijs gehaald. Het 
gemiddelde slagingspercentage bij de 2toDrive-deelnemers ligt op 
55,7 procent. Dat is liefst 7,2 procentpunten hoger dan bij de overige 
kandidaten voor het autorijexamen.
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. 

Weinig praktijkexamens uitgesteld vanwege het weer

In overleg met de brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB heeft 
het CBR in 2013 besloten dat een rijexamen op zomerbanden niet 
meer gratis kan worden ingehaald als dat in de maanden november 

vijf jaar vier keer zijn gezakt voor het reguliere praktijkexamen. Op 
1 september 1989 besloot het toenmalige ministerie van Verkeer en 
Waterstaat het oude ‘staatsexamen’ te privatiseren en over te hevelen 
naar het CBR. 

In 2014 zijn in totaal ruim 26.000 nader onderzoeken rijvaardigheid 
afgelegd voor personenauto, motor en personenauto met 
aanhangwagen. Ten opzichte van 2013 is dit aantal vrijwel gelijk 
gebleven. 

Prestatie-indicatoren 

De reserveringstermijn voor praktijkexamens moet binnen de zeven 
weken blijven; voor herexamens voor de personenauto geldt een 
termijn van vijf weken. In 2014 slaagde de divisie Rijvaardigheid er 
in 99 procent van de gevallen in deze norm te halen. Dit was mede 
mogelijk door het inzetten van overwerk van de examinatoren.

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

1e examens B < 7 weken 99% 100%
Herexamens B < 5 weken 99% 100%
Overige praktijkexamens RV < 7 weken 99% 100%

KPI-score
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Het CBR organiseerde in 2014 in totaal zes introductiebijeenkomsten 
voor nieuwe rijscholen. Deze vonden plaats in Amsterdam, Zwolle en 
Eindhoven. De bijeenkomsten voorzien in een behoefte, zo bleek uit 
een enquête onder de bezoekers van de laatste drie bijeenkomsten.

Klantenquête

In maart 2014 is het CBR begonnen met een continumeting onder alle 
kandidaten voor het autopraktijkexamen. Uit de uitkomsten blijkt dat 
de meesten goed te spreken zijn over de dienstverlening van het CBR. 
Vooral de duidelijkheid van en de geruststelling door de examinator 
scoren hoog. Over de uitstraling van de examenlocatie waren de 
kandidaten het minst positief: dertien procent van de locaties scoort 
onvoldoende. De verbetering van de examencentra vormt één van de 
speerpunten van het locatiebeleid dat het CBR sinds het najaar van 
2014 uitvoert (zie elders in dit jaarverslag). De verbeteringen worden 
goed ontvangen:  bij de vernieuwde centra steeg de waardering voor 
de uitstraling na de verbouwing van 50 naar 70 procent.

Opleiding examinatoren

Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat kandidaten duidelijkheid 
en geruststelling belangrijk vinden (zie hiervoor). Daarom besteedt het 
CBR bij de opleiding van de examinatoren nadrukkelijk aandacht aan 
uniformiteit bij examens en een goede communicatie met klanten.

tot en met maart vanwege sneeuw zou worden afgelast. Alleen als ook 
de examens voor auto’s met winterbanden zijn uitgesteld, kan een 
examen gratis worden ingehaald. 

In 2014 zijn vrijwel geen praktijkexamens uitgesteld vanwege winterse 
weersomstandigheden. Dit heeft te maken met de zachte winter.

Bijdrage aan professionalisering rijschoolbranche

Samen met de brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB heeft het 
CBR in 2014 voorbereidingen getroffen voor een nieuwe overeenkomst 
tussen CBR en opleiders. Deze overeenkomst treedt op 1 augustus 
2015 in werking. Als onderdeel van het antifraudebeleid is in deze 
overeenkomst een bepaling opgenomen over integriteit. Daarnaast 
wordt benadrukt dat instructeurs bij contact met het CBR altijd een 
geldige WRM-bevoegdheidspas (instructeursbewijs) moeten kunnen 
tonen. Alleen dan mogen zij een praktijkexamen/-toets van een 
leerling (inclusief voor- en nagesprek) bijwonen. 
Om de klanten betrouwbaar inzicht in de examenresultaten te 
kunnen geven, moet de naam van de opleider die het examen heeft 
aangevraagd, overeenstemmen met die op het examenvoertuig én met 
die waaronder de opleider bij het CBR staat ingeschreven. Bovendien 
moet de naam van de opleider prominent aanwezig zijn ten opzichte 
van andere uitingen op het voertuig.
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Optimalisatie uitslagverwerking

Het CBR werkt doorlopend aan de kwaliteit van zijn 
processen. Daarom hebben de examinatoren sinds 
1 juli 2014 een moderne en overzichtelijke tablet ter 
beschikking voor de registratie van de examenuitslag. 

Sinds 15 december 2014 heeft de klant invloed op een 
goede digitale uitslagverwerking bij de praktijkexamens 
die tot een rijbewijs leiden. Een geslaagde kandidaat 
tekent op de tablet van de examinator voor de positieve 
uitslag. Pas daarna kan deze uitslag worden verzonden 
naar het centrale rijbewijsregister.

CCV

Vrachtauto- en busexamens

Het aantal theorie-examens dat de divisie CCV heeft 
afgenomen voor vrachtauto (C-rijbewijs) en bus 
(D-rijbewijs), is in 2014 gestegen met elf procent ten 

opzichte van 2013. Deze stijging, die kan wijzen op een 
voorzichtig herstel van de economie, vond vooral plaats 
in de laatste maanden van 2014. Dit kan erop duiden 
dat de vraag naar praktijkexamens in 2015 verder zal 
toenemen. 

Het aantal praktijkexamens voor de vrachtauto (C) 
was in 2014 (8.123) enigszins lager dan in 2013 (8.533). 
Het aantal praktijkexamens voor de bus (D) kwam ook 
iets lager uit: 1.001 in 2014 tegenover 1.076 in 2013.
Het aantal praktijkexamens voor vrachtauto en bus met 
aanhanger (CE- en DE-rijbewijs) bleef in 2014 ongeveer 
gelijk aan dat in 2013, en is daarmee lager dan in 2012. 
Voor de rijbewijscategorie C1 die het CBR in januari 
2013 introduceerde voor lichte vrachtauto’s, was in 2014 
duidelijk meer belangstelling dan in 2013. Het aantal 
praktijkexamens voor deze categorie verdubbelde bijna, 
van 526 in 2013 naar 1.006 in 2014. Voor praktijkexamens 
voor de categorie D1 (lichte bus) was weinig 
belangstelling.



CBR Jaarverslag 2014
19 < <i

Gevaarlijke stoffen

Het aantal examens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-
examens) is gestegen, van 13.720 in 2013 naar 15.386 in 2014. Deze 
stijging is enerzijds gerelateerd aan de vijfjaarlijkse verlengingscyclus 
voor het ADR-certificaat. Anderzijds heeft de stijging te maken met de 
nieuwe opzet van de examens, met verschillende deelcertificaten. 

Voor de examens voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren van de Europese Unie (ADN-examens) is in 2013 

Kandidaten met een B-rijbewijs zonder automaatcode hebben sinds  
1 april 2014 meer mogelijkheden om een rijbewijs C, CE, D of DE 
zonder automaatbeperking te halen. Zij kunnen het examen nu 
ook afleggen op een vrachtauto of bus met gerobotiseerde of semi-
automatische gangwissel. Dit voertuig moet dan zijn voorzien van 
een schakelaar of hendel waarmee de bestuurder blijvend invloed 
kan uitoefenen op de gangwissel. Deze wijziging is ingevoerd naar 
aanleiding van de eind 2012 gepubliceerde aanpassing van de derde 
Europese rijbewijsrichtlijn.

Vakbekwaamheidsexamens in 2013 en 2014
 2014   2013  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Theorie-examens, exclusief binnenvaart en luchtvaart 62.504 45.291 72,5 57.477 42.127 73,3
Vrachtauto (C, C1) 9.129 5.790 63,4 9.059 5.623 62,1
Bus (D, D1) 1.004 608 60,6 1.076 652 60,6
Taxi 8.179 4.425 54,1 9.703 5.092 52,5
Vrachtauto/bus met aanhanger, lange zware voertuigen en vakrijproef 6.928 4.445 64,2 6.689 4.321 64,6
Overige (o.a. heftruck, directiechauffeur, ambulance) 1.304 942 72,2 1.394 1.055 75,7
Binnenvaart 5.096 3.493 68,5 5.314 3.463 65,2
Luchtvaart 3.724   5.503  
Ondernemersexamens (SEB) 8.505   7.561  
Totaal 106.373   103.776  
Nader onderzoeken examens professionals 198 133 67,2 235 146 62,1
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2014 nam CCV 659 schriftelijke examens voor (pluim)vee af, tegenover 
871 In 2013. Deze daling komt doordat steeds meer chauffeurs het 
examen doen in België, waar het certificaat onbeperkt geldig is. In 
Nederland heeft het certificaat een geldigheid van 5 jaar. 

Verplichte nascholing beroepschauffeurs

In 2014 hebben beroepschauffeurs meer nascholingsdagen gevolgd 
dan in 2013: 133.064 in 2014 tegenover 129.320 in 2013. Het aantal 
praktijktrainingen is beperkt afgenomen ten opzichte van 2013. Op 
10 september 2016 moet een grote groep vrachtautochauffeurs 
hun nascholing hebben gedaan. CCV blijft hierover met de branche 
communiceren.

CCV houdt steekproefsgewijs toezicht op de uitvoering van de 
nascholing. Bij de 51.737 cursusmomenten die voor 2014 waren 
aangemeld, hebben 3.454 steekproeven plaatsgevonden, ofwel 
ongeveer zeven procent van de cursussen.

de herhalingstoets ingevoerd voor de verlenging van het certificaat. 
Erkende opleiders nemen deze ADN-herhalingstoetsen sinds medio 
2013 af, maar pas in 2014 gebeurde dit op grotere schaal. CCV houdt 
toezicht op deze toetsen. Uit de evaluatie van het toezichtmodel 
bleek dat alle partijen tevreden zijn over de gang van zaken. In 2014 
zijn 776 examens ADN-regulier afgenomen. Dit is een lichte daling 
ten opzichte van 2013 (895 examens). Het aantal examens voor 
veiligheidsadviseur steeg in 2014 naar 840 (563 in 2013).

Lange Zware Voertuigen 

Het aantal examens Lange Zware Voertuigen (LZV) is verder 
toegenomen, van 584 in 2013 naar 702 in 2014. Dit heeft te maken  
met de verankering van de examens in de regelgeving.

Verantwoord (pluim)veetransport

Alle chauffeurs die vee vervoeren en chauffeurs die tijdens het vervoer 
beroepsmatig met levende dieren omgaan, moeten in het bezit zijn 
van een getuigschrift van vakbekwaamheid (pluim)veetransport. In 

Overzicht gevolgde nascholing 2010-2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Praktijktrainingsdagen 16.531 21.613 23.011 24.911 26.649 112.715
Theorietrainingsdagen 58.715 84.176 110.270 104.409 106.415 463.985
Totaal per jaar 75.246 105.789 133.281 129.320 133.064 576.700
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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 
ingevoerd op 1 juli 2015.

Directiechauffeur

In 2014 heeft de divisie CCV 394 praktijkexamens en 262 theorie-
examens directiechauffeur afgenomen. Het aantal unieke kandidaten 
is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Wel zijn er meer examens 
afgenomen dan in 2013 (374 praktijk- en 260 theorie-examens). Dit 
heeft te maken met een daling van het slagingspercentage bij de 
praktijkexamens.

Taxi 

De dalende trend bij het aantal taxi-examens, zowel theorie als 
praktijk, zette in 2014 door. CCV nam 8.179 praktijkexamens voor 
taxichauffeur af en 7.712 theorie-examens. In 2013 waren dat er 9.703 
respectievelijk 8.176.

De vraag naar het CCV-examen ‘Medegebruik verharde lijnbusbanen 
en lijnbusstroken gemeente Amsterdam’ bleef ook in 2014 hoog. 
Taxichauffeurs die in de gemeente Amsterdam gebruik willen 
maken van de lijnbusbanen en -stroken, moeten in het bezit zijn 

In 2014 zijn in totaal 1.443 certificeringen afgegeven aan 919 opleiders. 
Dit betekent dat het aantal opleiders nog jaarlijks stijgt: in 2013 waren 
dat er 877. Deze stijging duidt erop dat de markt nog niet is verzadigd.

PTN

CCV verzorgde tot 1 juni 2014 het PTN-certificaat. Dit is de nascholing 
voor chauffeurs die als praktijktrainer binnen het eigen transport- of 
vervoersbedrijf de vakbekwaamheidstraining voor code 95 geven. 
Het PTN-certificaat is een alternatief voor de WRM-eis die bij diverse 
nascholingscursussen verplicht is. Omdat de wettelijke basis voor dit 
certificaat per juni 2014 is vervallen, biedt CCV dit product niet langer 
aan. Per 1 januari 2016, als de WRM wordt aangepast, kan het PTN-
certificaat weer worden afgegeven. 
De doelgroep voor PTN is klein: tot 1 juni 2014 zijn 47 personen 
gecertificeerd.

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 met 
beperkte snelheid (MMBS) die op de openbare weg rijden. Het 
rijbewijs moet een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. 
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deed zich bij beide groepen voor. Ten opzichte van 2013 
is de verdeling van de examens over de twee groepen 
enigszins verschoven: zo’n zestig procent beroepsvliegers 
(ongeveer 66 procent in 2013) en veertig procent 
privévliegers (ongeveer 33 procent in 2013). Onder de 
kandidaten zijn niet alleen aanstaande vliegers van de 
Airbus en Boeing 747, maar ook aspirant-ballonvaarders 
en –helikopterpiloten.

Binnenvaart

Het aantal examens voor schippers en ondernemers in 
de beroepsbinnenvaart daalde in 2014 met vier procent. 
In 2014 nam CCV 4.672 mondelinge en schriftelijke 
theorie-examens af en 424 praktijkexamens radar (in 
2013 ging het om 4.851 respectievelijk 463). In 2014 gaf 
het CBR 5.685 vaardocumenten af, 879 nieuwe en 4.806 

van een ontheffing of een taxivergunning. Om hiervoor 
in aanmerking te komen moet een chauffeur onder 
andere het CCV-diploma overleggen. Dit diploma geeft 
vrijstelling voor het wettelijke taxi-examen van het CBR. 
De daling van het aantal wettelijke taxi-examens ligt 
gedeeltelijk aan het aantal in Amsterdam afgenomen 
examens. In opdracht van de gemeente Amsterdam 
heeft CCV de erkenningsprocedures voor opleiders voor 
het diploma ‘Medegebruik verharde lijnbusbanen en 
lijnbusstroken gemeente Amsterdam’ in 2014 verder 
geprofessionaliseerd.

Luchtvaart

Het aantal theorie-examens voor beroeps- en 
privévliegers is in 2014 gedaald tot 3.724. Dit is een 
daling van 32 procent ten opzichte van 2013. De daling 

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

Examens theorie CCV < 7 weken 100% 100%
Examens praktijk CCV < 7 weken 100% 100%

KPI-score
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Rijgeschiktheid

De divisie Rijgeschiktheid nam in 2014 veertien procent minder aanvragen 
voor een verklaring van geschiktheid in behandeling dan in 2013. Het 
aantal keren dat het CBR een educatieve maatregel op het gebied van 
alcohol of gedrag of een Alcoholslotprogramma oplegde, kwam iets lager 
uit dan in 2013. 

Verklaringen van geschiktheid

Het aantal in behandeling genomen aanvragen voor een verklaring 
van geschiktheid, de zogenoemde Eigen verklaringen, bedroeg in 2014 
468.000. Dit is 80.000 minder dan in 2013. Oorzaak van de daling is de 
verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar met ingang van  
1 januari 2014. Ook het kleinere aantal examenkandidaten speelt een rol.
Bij ongeveer 38.000 van de aanvragen voor een verklaring van 

verlengde vaarbewijzen, tegenover 1.024 nieuwe en 5.798 verlengde  
in 2013.

Ondernemers

Het aantal examens voor ondernemers in het goederen- en 
personenvervoer is in 2014 (8.505) gestegen ten opzichte van 2013 
(7.561). Aan 317 examenkandidaten heeft CCV vrijstelling verleend 
omdat zij in het bezit waren van een diploma voor een afgeronde 
hogere of technische beroepsopleiding met gelijkwaardige inhoud.

Prestatie-indicatoren 

De reserveringstermijn voor theorie- en praktijkexamens moet binnen 
de zeven weken blijven. In 2014 slaagde de divisie CCV er in 100 
procent van de gevallen in deze norm te halen. Dit was mede mogelijk 
door de inzet van overwerk van de examinatoren.

Medische verklaringen in 2013 en 2014
   2014 2013

In behandeling genomen aanvragen rijgeschiktheid   467.712 547.192
Oproepen voor rijtesten bestuurder met functiebeperking  19.776 22.262
Afgegeven verklaringen onbeperkt geschikt   343.419 398.672
Afgegeven verklaringen met (termijn)beperking   111.472 138.089
Afgegeven verklaringen ongeschikt    4.006 3.822
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verbeterprogramma. Ook de werking van ICT-systemen én de effecten 
van aanvullende controlemaatregelen maakten het proces minder 
efficiënt. Halverwege 2014 is prioriteit gegeven aan klanten en is extra 
personeel geworven. Hiermee is de werkvoorraad beter onder controle 
gebracht.

Ontwikkelingen in 2014

 •  In samenwerking met VieCuri Vitaal en Gezond Transport 
Nederland is in 2014 een doorstart gemaakt met het project One 
Stop Center. In deze pilot hadden beroepschauffeurs (vrachtwagen 
en bus) op één dag afspraken met de keurend bedrijfsarts en de 
keurende medisch specialisten. Doel was de doorlooptijd voor 
een verklaring van rijgeschiktheid aanzienlijk te verkorten. De pilot 
is inmiddels beëindigd. De evaluatie leert dat niet meer dan één 
procent van de chauffeurs in aanmerking komt voor doorverwijzing 
naar meerdere specialisten. 

•  Met ingang van 1 juli 2015 moeten bestuurders van landbouw- en 
bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid 
in het bezit zijn van een T-rijbewijs als ze op de openbare weg 
willen rijden. In 2014 is niet alleen het examen vormgegeven, 

geschiktheid was het nodig meer informatie van de klant of 
keuringsarts te vragen. In ongeveer 88.000 gevallen verwees het CBR 
de aanvrager naar een medisch specialist. Bij zo’n 20.000 aanvragers 
was een rijtest nodig om een goed besluit te kunnen te nemen over de 
rijgeschiktheid.
 
Ruim 111.000 aanvragers kregen een geschiktheidsverklaring met een 
(termijn)beperking. Ongeveer 4.000 aanvragers bleken op grond van 
de geldende wet- en regelgeving ongeschikt als bestuurder.
 

Prestatie-indicatoren medische geschiktheid

Het CBR moet aanvragers van een verklaring van geschiktheid binnen 
vier weken een besluit toesturen of een mededeling doen over een 
vervolgactie (bijvoorbeeld een verwijzing naar een specialist). Met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu was voor 2014 afgesproken dat 
het CBR deze termijn in 90 procent van de gevallen moet halen.
De divisie Rijgeschiktheid haalde in gemiddeld 85 procent van 
de gevallen de afgesproken termijn. Dit omdat er onvoldoende 
capaciteit beschikbaar was om én werkvoorraden en doorlooptijden 
terug te dringen én capaciteit beschikbaar te stellen voor het 

Totaalscore KPI Norm doorlooptijd KPI-score Norm

Afdeling medisch divers 85% 90%

KPI-score
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In veel gevallen zullen zij hierdoor sneller rijgeschikt 
kunnen worden verklaard en weer over hun rijbewijs 
kunnen beschikken. Bovendien zal het B-rijbewijs 
veelal langer geldig zijn dan de vijf jaar die eerder van 
toepassing was.

•  Het CBR nam op vrijdag 14 november 2014 deel aan 
het symposium ‘Brouwers blik op de weg: Medische 
rijgeschiktheid bij cognitieve en visuele stoornissen’. 
Dit symposium vond plaats ter gelegenheid van 
de pensionering van prof. dr. W.H. Brouwer, de 
eerste bijzonder hoogleraar Verkeersgeneeskunde 
en -neuropsychologie in Nederland. Het CBR 
heeft deze leerstoel eind 2003 ingesteld bij de 
Faculteit der Medische Wetenschappen, met een 
nevenbenoeming bij de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen, van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De leerstoel heeft bijgedragen aan de 
mobiliteit van mensen met een visuele of cognitieve 
functiebeperking.

maar zijn ook de voorbereidingen getroffen voor de 
geschiktheidsbeoordeling en de rijtesten voor deze 
categorie bestuurders. 

•  Sinds eind 2014 kunnen bepaalde doelgroepen zelf 
een arts kiezen voor een eerste keuring of onderzoek. 
Het gaat om kandidaten voor het praktijkexamen 
personenauto of motor die een keuring op  
AD(H)D of ASS (autismespectrumstoornissen) 
moeten ondergaan en burgers die voor het eerst te 
maken krijgen met een onderzoek alcohol of drugs. Bij 
de artsenkeuze gaat het om artsen die specifiek voor 
het CBR keuringen verrichten; deze artsen zijn terug 
te vinden op www.cbr.nl. Zij kennen de rijbewijseisen 
goed en beoordelen onafhankelijk of iemand aan deze 
eisen voldoet. 

•  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 
advies van de Gezondheidsraad besloten de regels te 
versoepelen voor mensen die te maken hebben gehad 
met een bewustzijnsstoornis, specifiek de syncope. 
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aandoening of drugsgebruik. Het aantal onderzoeken naar de 
rijgeschiktheid daalde van ongeveer 6.100 in 2013 naar circa 5.900 in 
2014.

Door een onveranderd aantal mededelingen van de politie legde het 
CBR in 2014 ongeveer net zo vaak een Lichte Educatieve Maatregel 
Alcohol en verkeer (LEMA), een Educatieve Maatregel Alcohol en 
verkeer (EMA) of Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) op. 
Het aantal besluiten om een Alcoholslotprogramma op te leggen was 
substantieel minder dan in 2013, doordat deze werden aangehouden 
(zie Alcoholslotprogramma). 

Alcoholslotprogramma 

In 2014 is het Alcoholslotprogramma 2.856 keer opgelegd. Er kwamen 
2.130 aanvragen binnen voor het motivatieprogramma. 

•  Sinds 1 augustus 2014 mogen psychiaters en neurologen meer 
tijd in rekening brengen voor een rijbewijskeuring op basis 
van een Eigen verklaring. Aanleiding hiervoor was het bezwaar 
dat veel psychiaters en neurologen maakten tegen het tarief 
dat de Nederlandse Zorgautoriteit per 1 januari 2014 invoerde 
voor rijbewijskeuringen. De vergoeding zou de kosten van de 
voorbereiding van en rapportage over de keuring niet dekken. Velen 
weigerden begin 2014 daarom om keuringen uit te voeren. Het CBR 
heeft in die periode veel tijd en middelen ingezet om de klanten 
toch op tijd een keurend arts te laten bezoeken.  

Vorderingen

In 2014 kreeg het CBR ruim 22.000 mededelingen van de politie 
binnen in verband met alcoholovertredingen, verkeersgevaarlijk 
rijgedrag of een vermoeden van ongeschiktheid door een medische 

Vorderingen in 2013 en 2014
  2014 2013

Mededelingen politie  22.670 22.434
Onderzoeken rijgeschiktheid  5.866 6.137
Lichte Educatieve Maatregel Alcohol  3.255 3.370
Educatieve Maatregel Alcohol  5.787 5.734
Alcoholslotprogramma  2.856 3.886
Educatieve Maatregel Gedrag  1.464 1.342
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opleggen. De minister van Infrastructuur en Milieu beraadt zich thans 
op aanpassing van de regelgeving, zowel voor de korte als lange 
termijn. Het CBR inventariseert in dat kader welke consequenties dit 
heeft voor haar bedrijfsvoering.

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 vanaf het 
moment dat de burger hiervoor heeft 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 2014 voldeed de afdeling Vorderingen in 
gemiddeld 96 procent van de gevallen aan deze normen.
Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgesproken dat het 
CBR in 2015 in gemiddeld 96 procent van de gevallen aan de normen 
moet voldoen.

Het alcoholslot kan in de huidige wetgeving alleen worden ingebouwd 
in een personenauto. De minister van Infrastructuur en Milieu 
heeft de Tweede Kamer begin 2014 laten weten deelname aan het 
alcoholslotprogramma ook mogelijk te willen maken voor bus- 
en vrachtwagenchauffeurs. Omdat de wetswijziging die hiervoor 
nodig is tijd kost (anderhalf à twee jaar), is sinds 24 april 2014 een 
tussenregeling van kracht. Deze houdt in dat het CBR, in plaats van 
het Alcoholslotprogramma, een Educatieve Maatregel Alcohol en 
verkeer oplegt aan bestuurders die in het bezit zijn van een C- of 
D-rijbewijs, en code 95 hebben, of die nascholing volgen. Het CBR legt 
deze maatregel ook op als bestuurders kunnen aantonen dat zij voor 
hun inkomen afhankelijk zijn van deze rijbewijscategorieën.
 
Sinds eind 2014 heeft het CBR in overleg met het ministerie 
van IenM nieuwe zaken en lopende bezwaarzaken voor het 
Alcoholslotprogramma aangehouden. In maart 2015 hebben zowel 
de Hoge Raad als de Raad van State uitspraak gedaan in ASP-
zaken. Door de uitspraak van de Raad van State mag het CBR het 
Alcoholslotprogramma in zijn huidige vorm per direct niet meer 

Totaalscore KPI Norm doorlooptijd KPI-score Norm

Afdeling vorderingen divers 96% 96%

KPI-score
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Herkeuring, bezwaar en beroep

In 2014 maakten 1.022 bestuurders die een verklaring van 
geschiktheid aanvroegen, gebruik van hun recht op een 
herkeuring (‘second opinion’) en dienden 875 aanvragers 
een bezwaarschrift in op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht in dit soort zaken. Over opgelegde 
maatregelen en onderzoeken in verband met alcohol, 
gedrag en een vermoeden van ongeschiktheid door een 
medische aandoening, drugsgebruik of een vermoeden 
van niet-rijvaardigheid dienden 3.560 mensen een 
bezwaarschrift in. 

Prestatie-indicatoren bezwaar en beroep

Het CBR moet binnen twaalf weken op een bezwaarschrift 
reageren (plus zes weken als in deze periode een 
verdaging werd aangekondigd). In 2014 voldeed het CBR 
in 90 procent van de gevallen aan de norm. 

 
Drugs

Tot voor kort kon het CBR een vorderingsprocedure 
starten als de bestuurder onder invloed was van drugs 
of als de politie drugs bij het voertuig had aangetroffen. 
In zo’n geval kan er sprake zijn van twijfel aan de 
geschiktheid van een bestuurder, waarop het een 
procedure opstarten, die kan leiden tot een onderzoek 
naar de rijgeschiktheid van de betrokkene. Sinds 1 oktober 
is een vordering in dit soort zaken alleen nog mogelijk als 
de bestuurder is aangehouden onder invloed van drugs.

Aanscherping beginnersregeling 

Om de verkeersveiligheid te vergroten, bestaat sinds 
2002 de beginnersregeling. Per 1 oktober 2014 heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu deze regeling 
aangescherpt. Voortaan krijgt een beginnend bestuurder 
bij twee (in plaats van drie) strafpunten binnen vijf jaar 
te maken met een tijdelijke schorsing van het rijbewijs, 
waarna een onderzoek naar de rijvaardigheid volgt.
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binnen de divisie Rijgeschiktheid, nadat dit in 2013 voor de huidige 
werkprocessen is gedaan. Hiernaast heeft het programma in 2014 de 
eerste globale ontwerpen opgeleverd voor een bijpassende nieuwe 
organisatie en een nieuw ICT-systeem. Om ook de ketenpartners in 
het programma mee te nemen, heeft Rijgeschiktheid in november 
2014 drie workshops georganiseerd met huisartsen, arbodiensten en 
specialisten. De workshops hebben veel input opgeleverd voor het 
programma, dat er mede voor moet zorgen dat de werkprocessen bij 
Rijgeschiktheid beter aansluiten op die van de ketenpartners. 

In 2015 zal het CBR het nieuwe ICT-systeem bouwen. Ook wordt dan 
concreet hoe en wanneer de ketenpartners kunnen aansluiten bij de 
nieuwe werkwijze. Tot slot krijgen de CBR-medewerkers in 2015 inzicht 
in de personele effecten van de veranderingen. Naar verwachting werkt 
het CBR in de tweede helft van 2016 volgens de nieuwe werkwijze.

Programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’

Het CBR werkt aan een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van 
de rijgeschiktheid van bestuurders. Om het beoordelingsproces voor 
de burger simpeler en inzichtelijker te laten verlopen startte het in 
2013 het veranderprogramma ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’. Met 
de nieuwe werkwijze wil het CBR zijn dienstverlening digitaliseren 
en versnellen. Het programma gaat niet alleen over veranderingen 
in de werkprocessen, de organisatie en de ICT-systemen van de 
divisie Rijgeschiktheid, maar ook over de kwaliteit en snelheid van de 
informatieoverdracht tussen het CBR en zijn ketenpartners. Zo werkt 
het CBR samen met medisch specialisten, keurend artsen, politie, het 
Openbaar Ministerie en de RDW. 
 
Het programma bevindt zich nu in de ontwerpfase. In 2014 zijn 
nieuwe, verbeterde werkprocessen beschreven voor alle afdelingen 

Totaalscore KPI Norm doorlooptijd  KPI-score Norm

Afdeling bezwaar en beroep < 12 weken (+ 6 weken bij verdaging) 90% 97%

KPI-score
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Organisatie

Management en medewerkers werkten in 2014 aan de afronding van 
het Verbeterprogramma 2011-2014 en de uitvoering van de strategie 
voor 2013-2016. De aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de klantgerichtheid begint zijn vruchten af te werpen. Onderzoek 
naar de tevredenheid van klanten leverde een positief beeld op over de 
klachtenafhandeling. Ook de tevredenheid van medewerkers van het CBR 
nam opnieuw toe. Een nieuwsbrief is geïntroduceerd om de stakeholders op 
de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Veel vernieuwingen  
op het gebied van de informatievoorziening zijn doorgevoerd of voorbereid.

Strategie 2013-2016

Het CBR wil een professionele publieke dienstverlener zijn die burgers 
de best mogelijke klantervaring levert. Elke klant die met het CBR te 
maken heeft, moet tevreden zijn over de wijze waarop hij of zij wordt 
beoordeeld en behandeld. Bovendien moeten klanten de examens en 
toetsen ervaren als eerlijk, eenduidig en vakkundig.

Om deze ambitie te realiseren heeft het CBR voor de periode  
2013-2016 een strategie opgesteld. Deze richt zich op vier pijlers. 
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Personeel

Eind 2014 werkten er 1.187 medewerkers (1.038 fte) bij het CBR, acht 
meer dan in 2013 (1.030 fte). Het personeelsbeleid stond in het teken 
van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, opleiding en 
ontwikkeling en de verbetering van de HR-dienstverlening.

Ontwikkeling medewerkers

Van de 127 voorziene opleidingstrajecten zijn er in 2014 ruim negentig 
(circa 70 procent) uitgevoerd. De overige trajecten worden in 2015 
opgepakt of zijn vervallen omdat er geen behoefte meer aan was. Om 
medewerkers duurzaam te kunnen inzetten, blijft de aandacht voor 
individuele ontwikkeling en ambities gehandhaafd.

Vanwege de reorganisatie bij CCV in 2014 en de aanstaande 
reorganisatie bij Rijgeschiktheid in 2015 heeft de afdeling P&O 
de betrokken medewerkers ondersteund bij de verandering die 
ze doormaken. Om alle CBR-medewerkers in hun mobiliteit te 
ondersteunen is een toolbox ontwikkeld, met instrumenten zoals:  
•  assessments die duidelijk maken of een medewerker geschikt  

is voor een bepaalde functie of waar zijn of haar kracht en  
talent ligt;

•  opleidingsadviezen;

In de eerste plaats is dat klantgerichtheid. De best mogelijke 
klantervaring leveren, is het centrale uitgangspunt van het CBR bij de 
organisatie van het werk en de omgang met de klanten. Hiertoe wil het 
eerder, duidelijker en transparanter communiceren met de klanten. 
De tweede pijler is samenwerking. Om de klant zo goed mogelijk te 
bedienen is een goede samenwerking tussen de medewerkers van het 
CBR essentieel. Maar ook de samenwerking met het ministerie, de 
opleiders, de medische wereld en belangenorganisaties is van belang. 
Het CBR zoekt verder naar een optimale samenwerking met andere 
zelfstandige bestuursorganen, om efficiëntievoordelen te behalen. 
De derde pijler richt zich op de medewerkers. Het CBR wil een cultuur 
opbouwen waarin iedere CBR’er gedreven is om de best mogelijke 
dienstverlening aan de klant te helpen leveren. Een cultuur bovendien 
waarin iedereen met veel plezier en enthousiasme samenwerkt. Want 
alleen met plezier in het werk kan de beste dienstverlening worden 
geleverd. 
Tot slot wil het CBR financieel gezond zijn. Dit betekent een minimaal 
eigen vermogen tussen de 7,5 en 10 miljoen euro om bedrijfsrisico’s 
te kunnen opvangen. Wanneer het eigen vermogen op het gewenste 
niveau is, zal dit resulteren in een stabiele ontwikkeling van het tarief 
van jaar tot jaar. Een efficiënte organisatie draagt bij aan een optimale 
verhouding tussen prijs en kwaliteit en het best mogelijke tarief voor 
de klant. Efficiency staat daarom ook hoog in het vaandel. 
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Medewerkersonderzoek

In 2014 lieten de resultaten van het medewerkersonderzoek opnieuw 
een stijgende lijn zien. Kwam de medewerkerstevredenheid bij het eerste 
onderzoek in 2011 nog uit op een 6,7, in 2014 steeg dit cijfer naar een 7,6. 
Hiermee scoort het CBR hoger dan de Nationale Tevredenheidsindex (7,5), 
de landelijk gemiddelde score van honderden organisaties in verschillende 
sectoren. Op enkele onderdelen is nog verbetering mogelijk, zoals de 
ontwikkelingsmogelijkheden, de ruimte voor eigen initiatieven en het gevoel van 
veiligheid tijdens het werk. Deze punten hadden in 2014 de aandacht van het 
CBR.

Vitaliteit en gezondheid medewerkers

In 2014 heeft het CBR veel aandacht besteed aan de vitaliteit en de gezondheid 
van medewerkers. Zo is een uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie 
gedaan om de veiligheid van medewerkers in kaart te brengen, evenals de 
risico’s die zij lopen tijdens de uitvoering van hun werk. Hiernaast hebben 
het CBR en de vakbonden in 2014 een onderzoek laten uitvoeren naar de 
werkbelasting van examinatoren en theorie-examenmedewerkers. Met de 
resultaten en de aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen, wil het CBR de 
duurzame inzetbaarheid van deze beroepsgroepen vergroten. 

Ondanks een gericht programma om het ziekteverzuim terug te brengen, 
een platform dat de vitaliteit van medewerkers ondersteunt (CBR Fit) en 

•  coaching om een andere functie binnen of buiten de organisatie 
 te vinden;
•  inzicht in de financiële situatie;
•  persoonlijke begeleiding van medewerkers op de nieuwe werkplek.

Integriteit en veiligheid

Het CBR vindt het onacceptabel dat zijn medewerkers te maken 
krijgen met agressie en geweld. De in 2013 geïntroduceerde huisregels 
en het daaraan verbonden sanctiereglement hebben ook in 2014 geleid 
tot sancties voor kandidaten en rijscholen die strafbare feiten pleegden 
of zich niet aan de huisregels hielden. 

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 het geval dat dit toch 
gebeurt. Daarnaast staat de veiligheid van de medewerkers 
bovenaan bij de inrichting van de examenlocaties nieuwe stijl. 
Zo zijn medewerkers getraind in het omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag.

Bovenaan de agenda voor 2015 staat het onderwerp integriteit. 
Aanleiding hiervoor zijn twee incidenten bij de divisie Rijvaardigheid 
waarbij de integriteit van CBR-medewerkers in het geding was.   
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CAO

Eind 2014 hebben directie en vakbonden een principeakkoord 
afgesloten voor een nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 
2016. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 0,66 
procent per 2 januari 2015 (het werkgeversgedeelte van de verlaging van 
de pensioenpremie) en een structurele loonsverhoging van 2 procent 
per 1 april 2015. Ook is overeengekomen om het huidige sociaal plan 
met een jaar te verlengen tot 1 januari 2017. Daarnaast zijn afspraken 
gemaakt over het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, 
de duurzame inzetbaarheid en de veiligheid van medewerkers, een 
aanpassing van de leaseautoregeling en een representatieve proef met 
een mobiliteitsbudget voor de huidige leaseauto’s. 

Klantenservice

In 2014 voerde de Klantenservice ongeveer 518.000 gesprekken 
met klanten. De Klantenservice voldeed in dit jaar niet aan de intern 
vastgestelde kwantitatieve doelen voor bereikbaarheid, namelijk om 
minimaal 90 procent van alle gesprekken aan te nemen. Oorzaken 
waren onder andere het grote aantal telefoontjes over de voortgang van 
de verklaringen over de medische rijgeschiktheid. Nadat hierop in juli 

gerichte managementinformatie, daalde het ziekteverzuim in 2014 
niet. Net als in 2013 kwam dit voor heel CBR uit op 6,2 procent. 
Een verdere samenwerking met bedrijfsartsen en andere externe 
providers, gerichte periodieke medische onderzoeken, een gerichte 
communicatie en gezondheidsmanagement moeten ervoor zorgen 
dat het gemiddelde verzuimpercentage op een acceptabel niveau 
komt. 

HR-verbetertraject ‘Samen op weg’

In het voorjaar is de afdeling P&O een traject gestart om de 
kwaliteit en efficiëntie van haar dienstverlening te vergroten. Uit een 
inventarisatie van mogelijke verbeterpunten bleek dat er behoefte 
is aan meer duidelijkheid over de rollen van lijn en staf, dat de 
samenwerking tussen lijn en staf beter kan en dat het tijd is om 
human resource-processen zoals strategische personeelsplanning 
naar een hoger niveau te tillen. 
Deze verbeterpunten zijn in 2014 opgepakt. Zo heeft het 
managementteam van het CBR vijf ‘gouden regels’ vastgesteld 
die beschrijven hoe de lijn en de staf met elkaar omgaan. 
Daarnaast heeft de afdeling P&O in samenwerking met de overige 
organisatieonderdelen nieuwe inrichtingsprincipes geformuleerd om 
de human resource-dienstverlening verder te verbeteren. 
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van het contactmoment. Dit komt niet alleen de 
efficiëntie, maar ook de klanttevredenheid ten goede. 
Hiernaast wordt bij de werving- en selectieprocedure 
van medewerkers nog beter aangesloten bij de voor de 
Klantenservice vereiste competenties.

Samenwerking

De Klantenservice heeft voor zijn werk veel contact 
met de divisies en stafafdelingen binnen CBR. Doordat 
de samenwerking tussen de Klantenservice en deze 
afdelingen is verbeterd, kan het CBR de klant beter en 
sneller van dienst zijn en eventuele knelpunten eerder 
opmerken en aanpakken. 

Klachtenbehandeling

In 2014 kwamen 2.414 klachten binnen bij het CBR; 
in 2013 was dit aantal 2.400. Het CBR heeft in het 
verslagjaar de klachtenprocedure verder geoptimaliseerd. 

2014 de capaciteit van de Klantenservice is uitgebreid, 
nam de bereikbaarheid toe. Door de vele telefonische 
vragen rondom het Alcoholslotprogramma die het CBR 
vanaf september kreeg, kwam de bereikbaarheid van 
het CBR uiteindelijk op 72 procent van de aangeboden 
gesprekken.

Goede kwaliteit

De kwalitatieve doelen werden in 2014 wel gehaald. Uit 
de eigen doorlopende onderzoeken van de Klantenservice 
kwam naar voren dat de gesprekskwaliteit hoog scoort, 
namelijk 92 procent.

De vele aandacht die het CBR in 2014 heeft besteed aan 
de kwaliteit van de dienstverlening en de klantgerichtheid, 
heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Zo is gewerkt aan 
de kwaliteitsverbetering van de gesprekken, door de 
medewerkers regelmatig te trainen (via e-learning), 
te coachen en te monitoren. De Klantenservice blijft 
aandacht houden voor het in één keer goed afhandelen 
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De klanttevredenheidsonderzoeken die ieder kwartaal specifiek 
voor de klachtenprocedure worden uitgevoerd, gaven hiervoor de 
noodzakelijke input. De klanttevredenheidsonderzoeken schetsen  
een positief beeld voor de afdeling Klachtenbehandeling.

Top drie van klachten

De top drie van onderwerpen waarover klanten in 2014 een klacht 
indienden, bestaat uit: 
1.  klachten over de behandeltermijn van de eigen verklaring;
2.  klachten over de wet- en regelgeving (die het CBR als uitvoerder 

van die wet- en regelgeving niet veroorzaakt)
3.  klachten over houding en optreden van CBR-medewerkers.

Door de klachten nauwgezet te volgen, probeert het CBR structurele 
problemen tijdig te signaleren, en zo de producten en diensten 
verder te verbeteren. Dit leereffect is een belangrijk aandachtspunt en 
past binnen de ontwikkeling die het CBR doormaakt naar een meer 
klantgerichte organisatie.
Wordt het totaal aantal ontvangen klachten afgezet tegen het aantal 
geleverde producten en diensten, dan blijkt het klachtpercentage 
relatief gering te zijn, namelijk: klachten over het theorie-examen  
0,06 procent, klachten over het praktijkexamen 0,10 procent, klachten 
over de vakbekwaamheidsexamens 0,03 procent, klachten over de 

beoordeling van medische rijgeschiktheid 0,21 procent, klachten over 
maatregelen op het gebied van alcohol, drugs en gedrag 0,66 procent 
en klachten over de Klantenservice 0,02 procent.

Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur

In 2014 ontving het CBR 36 verzoeken in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). In achttien gevallen verstrekte het 
CBR de gevraagde informatie. Twee verzoeken werden gedeeltelijk 
toegewezen. Het CBR wees vijf verzoeken af, stuurde er drie door en 
had in zes gevallen de gevraagde informatie niet beschikbaar. Twee 
verzoeken werden ingetrokken. 

Prettig contact met de overheid

Het CBR heeft zich in 2011 aangesloten bij het rijksbrede project 
‘Prettig contact met de overheid’. De in het project beschreven 
werkwijze is inmiddels organisatiebreed ingevoerd. Voor de 
klachtenbehandeling betekent dit een informele aanpak. Een snel 
telefonisch contact met burgers en een oplossingsgerichte houding 
staan daarbij centraal. 

Goede werkrelatie met de Nationale ombudsman

In zijn jaarverslag over 2013 heeft de Nationale ombudsman het CBR 
een aantal malen positief genoemd. Zo vond hij de dienstverlening 
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van het CBR de laatste jaren aantoonbaar verbeterd. 
In 2014 heeft de Nationale ombudsman – in tegenstelling tot 
voorgaande jaren – het CBR geen jaarbrief gestuurd. Er waren geen 
specifieke verbeteracties of aandachtspunten die zo’n afzonderlijke 
jaarbrief rechtvaardigden. 
Een en ander laat onverlet dat het CBR een nauwe relatie onderhoudt 
met (medewerkers van) de Nationale ombudsman. Zo is er 
veelvuldig informeel overleg over specifieke gevallen. Ook vond 
in 2014 een halfjaarlijks overleg plaats tussen vertegenwoordigers 
van de Nationale ombudsman en het CBR. Tijdens dit overleg zijn 
onder meer managementrapportages besproken, resultaten van de 
klanttevredenheidsonderzoeken en bevindingen van de Nationale 
ombudsman. 

Communicatie

2014 stond voor de afdeling Communicatie in het teken van het verder 
verbeteren van de klantcommunicatie (zie Verbeterprogramma), het 
verbeteren van de relaties met stakeholders en het versterken van de 
interne communicatie.

Relatie met stakeholders

Het CBR vormt een kleine schakel in de keten van de 
verkeersveiligheid. Om de dienstverlening aan klanten zo goed 
mogelijk uit te voeren, is het van belang dat het CBR goede relaties 
onderhoudt met ketenpartners, de opdrachtgever en andere partijen. 
Hiervoor is een stakeholdersonderzoek uitgevoerd onder leden van 
de Gebruikersraad CBR. Daarnaast heeft het CBR in 2014 een digitale 
nieuwsbrief geïntroduceerd, om de stakeholders op de hoogte te 
houden van de laatste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief verschijnt 
ieder kwartaal. 
Voor de media heeft het CBR in 2014 op www.cbr.nl een perspagina 
ontwikkeld en een mediatheek waar foto’s en films beschikbaar zijn. 
Ook kunnen media zich via de website inschrijven voor nieuwsalerts, 
zodat ze nieuwsberichten automatisch ontvangen. 
In 2014 heeft het CBR een nieuw digitaal magazine voor de 
rijschoolbranche geïntroduceerd. Dit wordt iedere zes weken 
verzonden. Om de dialoog binnen en met de branche te stimuleren, 
hebben lezers de mogelijkheid om te reageren op de berichten uit het 
magazine.
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Interne communicatie

Het CBR streeft ernaar een volwassen publieke dienstverlener te 
zijn. Daarom heeft het in 2014 in de interne communicatie veel 
aandacht besteed aan het bevorderen van een cultuur waarin iedere 
medewerker een persoonlijke bijdrage levert aan de best mogelijke 
dienstverlening voor de klant. Ook in 2015 zal hierop de nadruk liggen. 
Goede communicatiemiddelen om medewerkers te informeren over 
de visie van de directie, om het beleid te vertalen naar de dagelijkse 
werkzaamheden en om het gesprek met elkaar aan te gaan, zijn 
hierbij cruciaal. In 2014 heeft de afdeling Communicatie daarom 
de effectiviteit gemeten van de huidige middelen (die in 2012 zijn 
vernieuwd) en zijn de middelen en activiteiten aangepast aan de 
wensen van medewerkers en management.

Research & Development 

In 2014 heeft de afdeling R&D zich georiënteerd op de toekomstige 
inrichting van het rijexamen. Hiernaast had de afdeling aandacht voor 
de (praktische) rijvaardigheid van bestuurders met een fysieke en/of 
mentale beperking, en manieren om die te testen.

Toekomstige ontwikkelingen theorie-examen

In 2014 heeft het CBR voor het theorie-examen een nieuwe 
afnameomgeving in gebruik genomen. Deze biedt de mogelijkheid 
om op termijn bewegende beelden in het examen op te nemen. 
Ook oriënteerde de afdeling R&D zich samen met de divisie Theorie 
via CIECA, de internationale koepel van exameninstituten, op de 
toekomstige inrichting van het theorie-examen. 

Examinering bestuurders met een beperking 

In 2014 heeft het CBR samen met CIECA een internationale workshop 
georganiseerd rondom het thema ‘disabled driver assessment’. In 
totaal waren 43 experts uit verschillende landen op het gebied van 
de medische wetenschap en (praktische) rijvaardigheid aanwezig. 
Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan een centraal 
kennisplatform voor bestuurders met een fysieke en/of mentale 
beperking. CIECA werkt een voorstel uit voor zo’n kennisplatform. 
Daarbij staat een mede door het CBR ontwikkeld handboek voor de 
examinering van bestuurders met een fysieke of mentale beperking 
centraal. Op deze manier zijn het onderhoud en de doorontwikkeling 
van het handboek, evenals een internationale uniformering van de 
testen praktische rijgeschiktheid voor deze doelgroep, geborgd.
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onderzoek mee. Op dit moment worden de onderzoekgegevens 
verwerkt. Het onderzoeksrapport verschijnt naar verwachting in het 
najaar van 2015.

Informatievoorziening

Binnen het CBR neemt de behoefte aan en de intensiteit van 
informatievoorziening toe. 2014 was dan ook een druk jaar 
voor Informatievoorziening: het samenwerkingsverband van de 
afdelingen ICT, Informatiemanagement, Enterprise architectuur 
en Projectenbureau. In 2014 zijn veel vernieuwingen doorgevoerd, 
bij de examenprocessen (iTEC, 3APP) en de infrastructuur van het 
rekencentrum, maar ook met het oog op de toekomst. We gaan 
immers toe naar een digitale overheid. Het streven is dat burgers 
en bedrijven vanaf 2017 alle zaken met de overheid online kunnen 
afhandelen. 
Hiernaast heeft Informatievoorziening in het verslagjaar de 
vernieuwing van de processen bij de divisie Rijgeschiktheid 
ondersteund. Ook in 2015 zal er nog een groot beroep op 
Informatievoorziening gedaan worden door het grote aantal projecten 
dat gerealiseerd moet worden terwijl de gewone bedrijfsvoering op een 
hoog operationeel niveau moet blijven.

Technologische ontwikkelingen voertuigen

Moderne auto’s maken steeds meer gebruik van technologische 
systemen die de bestuurder ondersteunen bij het uitvoeren van 
de rijtaak of zelfs delen daarvan overnemen. Samen met de 
examendivisies oriënteert R&D zich op deze ontwikkelingen. R&D 
wil daarbij de mogelijke implicaties voor de inhoud en opzet van 
het rijexamen in kaart brengen. Partners uit de automotive industrie 
ondersteunen het CBR hierbij. De uitwisseling van kennis en expertise 
en gezamenlijke proefnemingen zullen daarbij uiteindelijk inzichten 
opleveren voor de toekomstige inrichting van het rijexamen. 

Bestuurders met geheugenproblemen

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) participeert 
het CBR in het wetenschappelijk onderzoek ‘Fitness to drive with 
cognitive impairments’ (FitCi). FitCi heeft als doel te onderzoeken wat 
de beste manier is om de rijgeschiktheid te bepalen van de groeiende 
groep bestuurders met beginnende dementie en geheugenproblemen, 
en wat de rol van het CBR en het gebruik van een rijsimulator daarbij 
moeten zijn.
In 2014 zijn alle proeven afgerond. Van in totaal 192 patiënten met 
een cognitieve deficiëntie en een controlegroep van vijftig personen 
zijn gegevens verzameld. De proefpersonen deden vrijwillig aan het 
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Tablet en iTEC

Sinds juli 2014 verwerken alle 600 examinatoren 
en rijvaardigheidsadviseurs van het CBR de 
praktijkexamenadministratie op een tablet. Hoewel 
het projectteam in de aanloop hiernaartoe te maken 
had met de nodige uitdagingen op het gebied van de 
mobiele connectiviteit, heeft het nieuwe systeem zijn 
betrouwbaarheid inmiddels bewezen. Het CBR is één 
van de eerste grotere organisaties die een kritisch 
bedrijfsproces op de tablet heeft staan. 
Informatievoorziening heeft daarnaast een grote 
bijdrage geleverd aan de realisatie van iTEC, het nieuwe 
examenafnamesysteem van de divisie Theorie. iTEC en 
de examenapplicatie op de tablets van de examinatoren 
hebben een behoorlijke impact op de beheersorganisatie 
van ICT. 
 

Informatiebeveiliging

In 2014 is de afdeling ICT in combinatie met de business 
verder gegaan met de invoering van informatiebeveiliging 
volgens het Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (VIR). Als ZBO moet het CBR voldoen aan 
dit voorschrift. In 2013 is dit traject gestart. Er is verder 
gegaan met het implementeren van de geselecteerde 
maatregelen naar aanleiding van de geïdentificeerde 
risico’s. Deze zijn geïdentificeerd binnen de processen 
en in combinatie met de divisies. De maatregelen 
die geselecteerd zijn moeten vervolgens volgens 
de opzet, bestaan en werking methodiek worden 
uitgewerkt en getoetst. Het resultaat hiervan is dat 
de geïdentificeerde risico’s door deze maatregelen 
worden gereduceerd naar een aanvaardbaar dan wel 
nihil risico. Er is een governance-structuur neergezet, 
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Procesoptimalisatie

Informatievoorziening heeft in 2014 van vier processen de 
professionaliteit gemeten. Het gaat om incidentmanagement, 
incidentbeheer/probleembeheer, changemanagement en 
releasemanagement. Op basis van de meting is voor deze processen 
een verbeterplan vastgesteld. Daarnaast zijn verbeteringen 
doorgevoerd voor het opstellen van het programma van eisen voor 
een project. Deze verbeteringen moeten leiden tot een duidelijker 
definitie van de projectresultaten. 
In 2014 heeft Informatievoorziening het selectieproces afgerond voor 
de zogeheten Enterprise Servicebus, een integrale laag over de ICT-
systemen van het CBR om applicaties flexibeler te kunnen ontsluiten. 
Met de implementatie hiervan in 2015 geeft het CBR verder vorm aan 
de professionalisering van het ICT-landschap, de vernieuwing van 
de processen bij de divisie Rijgeschiktheid en het verhogen van de 
kwaliteit van de dienstverlening door Informatievoorziening. 

Projectenbureau

In 2014 heeft het CBR concrete stappen gezet met de verdere 
professionalisering van het projectmanagement en het 
projectmanagementproces. Met diverse inhousetrainingen over 

waarbij verantwoordelijkheden in de organisatie zijn belegd. In 2014 
is deze governance-structuur daadwerkelijk actief geworden met 
als resultaat dat de ISMS-cyclus (information security management 
system) naar behoren werkt. Daarnaast zijn er ‘business continuity’-
plannen in ontwikkeling. Deze moeten de continuïteit van de 
bedrijfsprocessen waarborgen, bijvoorbeeld als er brand uitbreekt 
op een CBR-kantoor. Ook zijn medewerkers meer bewust gemaakt 
van het belang van informatiebeveiliging. Hier is speciale aandacht 
aan besteed op intranet, in het personeelsblad en tijdens de diverse 
werkoverleggen. In 2015 wordt er verder gegaan met het afronden 
van de opzet en bestaan van de maatregelen conform opdracht van 
het ministerie, waardoor eind 2015 kan worden vastgesteld dat de 
beheersmaatregelen zijn ingericht.
 

Rekencentrum

In het verslagjaar is de hardware waarop alle CBR-systemen draaien, 
ingrijpend gewijzigd om deze te voorzien van meer capaciteit en 
flexibiliteit. Dit is ook noodzakelijk om de organisatie voor te bereiden 
op een onlinedienstverlening die zeven dagen per week en 24 uur per 
dag beschikbaar is. Aanpassingen in storage zijn in het eerste kwartaal 
2015 doorgevoerd om stabiliteit te waarborgen.
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Aanbestedingen

De afdeling Inkoop kon in 2014 een aantal grote aanbestedingen 
afronden. Deze betroffen onder andere het wagenparkbeheer, de 
accountantsdiensten en de uitvoering van de educatieve maatregelen 
van de divisie Rijgeschiktheid. 
Verder heeft de afdeling Informatievoorziening aanbestedingsprocedures 
voltooid voor nieuwe implementatiepartners, software- en 
hardwareleveranciers en mobiele telefonie. Hiermee voldoet het CBR 
enerzijds aan een rechtmatige inkoop en bouwt het anderzijds aan 
een langdurige samenwerking met leveranciers om de binnen de 
organisatie noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Risico-management

Visie en missie

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (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 een resultante is 
van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een effectieve 

projectmanagement, voor zowel de deelname als voor het leiding geven 
aan (deel)projecten, is het kennisniveau van projectleden verhoogd.
In 2014 is één project gestopt en zijn er elf afgerond. Zo konden we 
in 2014 fase 3 van het project ‘Mijn CBR’ afsluiten. Hiermee kunnen 
kandidaten online theorie-examens reserveren via mijn.cbr.nl. Het 
project ‘Vervanging pda’ eindigde met het succesvol in gebruik nemen 
van meer dan 600 tablets door de praktijkexaminatoren. Eind 2014 
liepen er 19 projecten. 
 

Inkoop en Facilitaire zaken

Voor de afdeling Inkoop en Facilitaire zaken stond 2014 in het teken 
van het nieuwe locatiebeleid en het afhandelen van enkele grote 
aanbestedingen.

Locatiebeleid

De afdeling Facilitaire zaken was nauw betrokken bij de uitvoering van 
het nieuwe locatiebeleid: de inrichting van de gebouwen, de tijdelijke 
uithuizing van de locaties en de voorbereidingen daarvoor. Daarnaast 
zag de afdeling toe op een strikte uitvoering van de planning. Per 
centrum was namelijk niet meer dan zes weken ingepland voor 
verbouwing en inrichting. 
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Dit plan bevat de strategische doelstellingen en belangrijkste prestatie-
indicatoren waarmee het CBR aangeeft hoe het de strategie op langere 
termijn (vijf jaar) realiseert. In het jaarlijkse plan en de begroting 
worden de concrete projecten en activiteiten gedefinieerd die het 
komend boekjaar worden uitgevoerd om zodoende de 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 
risico’s. Eens per maand bespreekt de directie de voortgang 
in het managementteam (zijnde de proceseigenaren van de 
afdelingsplannen). 

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 
risicomanagementraamwerk. De publiekrechtelijke status die het 
CBR sinds 2013 heeft stelt 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.

Meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting

Overeenkomstig de Kaderwet zbo’s stelt het CBR een 
meerjarenbeleidsplan en begroting (inclusief tariefvoorstel) op.  
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en personeel, belastbaarheid personeel, informatiebeveiliging  
en fraudepreventie;

• mandateringsregeling;
• bewaken van kernprestatie-indicatoren (KPI’s);
• werkzaamheden interne auditdienst (IAD), interne audits;
•  business control en financial control;
•  jaarlijks onderzoek door de externe accountant naar de AO/IB 

voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole. De accountant 
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 
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.

Risicoanalyse

Er zijn diverse risicoanalyses opgesteld waarin aandacht wordt besteed 
aan de significante risico’s op het gebied van betrouwbaarheid en 
continuïteit van IT-systemen, informatiebeveiliging, privacywetgeving, 
personeel en financiën. Tevens is een bedrijfsbreed 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 beheerscomponenten 
ingericht. 
Het gaat onder meer om:
•  procedures en maatregelen voor de belangrijkste processen van het 

CBR, zoals examens, rijgeschiktheid, inkopen, betalen, personeel 
(kosten en schulden), voorzieningen en Europees aanbesteden. 
In 2014 is specifiek aandacht besteed aan onderwerpen als 
uitslagverwerking examens, veiligheid klanten  
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ICT-systemen (voorzien voor 2016).
In 2015 worden softwaresystemen vervangen en/of ontwikkeld en 
wordt deels de ICT-infrastructuur vervangen. Dit zijn omvangrijke 
risicovolle projecten voor zowel operatie als financiën. Ten aanzien 
van deze projecten wordt een scherp risicomanagement gevoerd met 
bijpassende mitigerende maatregelen.
In het verslagjaar is extra aandacht besteed aan het voldoen aan 
rechtmatigheidseisen in relatie tot inkopen; dit zal zijn vervolg krijgen 
in 2015. 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 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van 
informatiebeveiliging volgens het Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (VIR). Zo zijn onder andere ‘business continuity’-plannen 
in ontwikkeling. Deze moeten de continuïteit van de bedrijfsprocessen 
waarborgen, bijvoorbeeld als er brand uitbreekt op een CBR-kantoor. 
Ook zijn medewerkers meer bewust gemaakt van het belang van 
informatiebeveiliging. Het project zal naar verwachting in 2015 worden 
afgerond.

De directie
Rijswijk, maart 2015

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 interne risicobeheersings- en controlesystemen alleen voor het 
financiële aspect getoetst en 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 2014.

Overige risico’s onder de aandacht van het bestuur

Voor het verslagjaar 2014 laat de risicoanalyse een aantal belangrijke 
risico’s zien die de aandacht van de directie hebben.
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 ketenintegratie naar een hoger plan te brengen. Uiteindelijk zal dit 
tevens resulteren in de vervanging van huidige, niet goed werkende 
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Raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in 2014 vier keer vergaderd en een strategische 
sessie belegd met de CBR-directie. De raad heeft de directie beoordeeld. 
Op voordracht van de raad heeft de minister de directie op 13 mei 
2014 herbenoemd. Verder was er bij elke overlegvergadering van de 
ondernemingsraad een lid van de raad van toezicht als toehoorder 
aanwezig. Speciale aandacht was er in de in 2013 ingestelde commissies 
voor de noodzakelijke veranderingen bij ICT en de divisie Rijgeschiktheid. 
Deze commissies kwamen in het verslagjaar beide zes maal bijeen.  

Prof. drs. G.N.J.H. Cerfontaine, voorzitter raad van toezicht: ‘In 
het verslagjaar heeft de organisatie het Verbeterprogramma 2011-
2014 afgerond. De verandering die is ingezet door het bestuur is 
geslaagd. In de afgelopen vier jaar heeft de organisatie  grote stappen 
gemaakt in de cultuurverandering. Te denken valt aan de toegenomen 
klantvriendelijkheid en de theorie-examens nieuwe stijl. 
Twee projecten lopen nog door en heeft de raad op verzoek van het 
ministerie specifiek onder toezicht: Rijgeschiktheid en ICT. Door de 
goede spirit en de betrokkenheid van de medewerkers zien we dat het 
CBR ook op deze dossiers duidelijke vooruitgang heeft geboekt. Niet 
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overheid kunnen doen, omdat er veel achterstallig onderhoud is en 
de gevraagde innovaties ook een prijs hebben. De Raad van Toezicht 
heeft dit ook aangegeven in het overleg met het ministerie.’

Audit- en risicocommissie

In het verslagjaar heeft de audit- en risicocommissie (ARC, voorheen 
de auditcommissie) zes keer vergaderd. De ICT-onderwerpen die 
normaliter in de ARC aan de orde komen, zijn in het afgelopen 
jaar grotendeels besproken tijdens de zes vergaderingen van de 
speciale rvt-commissie ICT-zaken.  Deze heeft dezelfde leden als de 
auditcommissie. Tussentijds is regelmatig contact geweest met de 
financieel directeur, mede in zijn rol van Chief Information Officer 
(CIO). 
De ARC heeft aandacht besteed aan de gebruikelijke reguliere 
onderwerpen, zoals de financiële rapportages, het accountantsverslag, 
de audits en hun follow-up, het controleplan, de management letter, 
de begroting en het FMB. In het bijzonder is aandacht besteed aan 
de selectie en benoeming van de externe accountant. De openbare 
aanbesteding heeft geleid tot de benoeming van KPMG als externe 
accountant. Evenals eerdere jaren is extra aandacht besteed aan 
het voldoen van alle nieuwe inkoopcontracten aan de Europese 
aanbestedingsrichtlijnen Ook dit jaar is daarin progressie geboekt.

alleen in de lopende gang van zaken, waarin we bij Rijgeschiktheid 
zien dat de wachttijd en het aantal klachten afneemt. Maar ook in de 
aanloop naar de herinrichting van de processen. 

Extern constateren we zowel bij de klanten als de stakeholders een 
meer positieve perceptie van het CBR, omdat de dienstverlening 
gestaag verbetert. Intern zien we nog wel een taak in het herstellen van 
de harmonie tussen het bestuur en de medezeggenschap. Daar zijn 
we ondanks verscheidene interventies vanuit de raad en de directie 
nog niet in geslaagd.  

Sinds 2013 is het CBR een publiekrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan. De nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden heeft 
in formele zin geleid tot veranderingen in de bevoegdheden van de 
raad. De scheiding tussen beleidsvorming en aandeelhoudersschap is 
nu structureel. De betrokkenheid bij het bestuur van het CBR is echter 
onveranderd. Zo zetten we ons toegewijd in om nauwer betrokken te 
raken bij de beleidsvoorbereidende rol van het CBR. Ook daarin zien 
we een positieve ontwikkeling. 

2015 wordt voor ICT en Rijgeschiktheid een belangrijk jaar. Financieel 
zal het CBR het bij de vernieuwingen niet zonder de steun van de 
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aangetrokken met extra ICT-expertise. Gezien de druk op de tarieven 
enerzijds en de kostenontwikkelingen en innovaties anderzijds, zullen 
ook de financiële aspecten van een  bedrijfsvoering een continu 
onderwerp van gesprek blijven.

Commissie Rijgeschiktheid 

In het verslagjaar kwam de commissie Rijgeschiktheid zes keer 
bijeen. De commissieleden bespraken de voortgang van het 
programmaplan, de samenloop met ICT-projecten en de eerste aanzet 
tot procesverbeteringen. Daarnaast kwam ook de verbetering van de 
bestaande dienstverlening op het gebied van rijgeschiktheid aan de 
orde en de lopende performance van de dagelijkse praktijk. 

De raad van toezicht
Rijswijk, maart 2015

Een ander punt van aandacht betrof de tarifering. De ARC heeft hierbij 
benadrukt dat het weerstandsvermogen van de organisatie op peil 
moet blijven, ondanks de maatschappelijke druk op de tarieven en de 
grote investeringen voor de verbetering  van de dienstverlening. Over 
deze en andere onderwerpen heeft de auditcommissie gesproken met 
de Secretaris-Generaal in het jaarlijkse voortgangsgesprek met de raad 
van toezicht.
Met betrekking tot automatisering (ICT) is veel aandacht besteed 
aan de grote ICT-projecten, zoals de vervanging van het theorie-
examensysteem (iTEC), de informatiebeveiliging en een ingrijpende 
modernisering van de IT-architectuur. 
Aan het eind van het verslagjaar nam de ARC afscheid van aftredend 
voorzitter mevrouw van der Lecq. De raad van toezicht en de directie 
zijn haar erkentelijk voor haar inspanningen als voorzitter van de ARC 
en als lid van de raad van toezicht. 

In 2015 zal de audit- en risicocommissie extra aandacht blijven 
besteden aan de vele ICT-uitdagingen die de organisatie is 
aangegaan en het behalen van de externe doelstellingen omtrent 
informatiebeveiliging. Om de toezichtrol hier optimaal te kunnen 
vervullen, is een nieuw ARC-lid  – de heer van der Wurff – 
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Governance 

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Het valt 
onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur 
en Milieu. Overeenkomstig de Kaders zelfstandige bestuursorganen 
beschikt het CBR over een Gebruikersraad. De Raad van Toezicht oefent 
onafhankelijk toezicht uit op het CBR en adviseert de directie. De directie is 
belast met de dagelijkse leiding.

Directie herbenoemd 

Op voordracht van de raad van toezicht heeft minister Schultz van 
Haegen de directie op 13 mei herbenoemd voor een periode van vier 
jaar. Voor algemeen directeur Susi Zijderveld geldt deze benoeming 
voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2018. 
Voor financieel directeur René Verstraeten geldt deze herbenoeming 
voor de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2018.

Gebruikersraad CBR

Het CBR vindt het van belang een goed beeld te hebben van de 
klantwensen rond de geleverde producten en diensten. Met ingang 
van 1 januari 2013 is de Gebruikersraad CBR opgericht, conform artikel 
19 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. De Gebruikersraad 
is een collectief overlegorgaan met adviesrecht. 
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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 Gebruikersraad bestaat uit vier subraden, waarin de verschillende 
ketenpartners per aandachtsgebied zijn vertegenwoordigd. Deze 
subraden kwamen in 2014 diverse keren bijeen, en ook tussentijds 
is er regelmatig contact tussen het CBR en vertegenwoordigers 
van de subraden. De Gebruikersraad, waaraan alle subraden 
deelnemen, vergadert ten minste eenmaal per jaar. De leden van 
de Gebruikersraad kunnen voorstellen doen voor verbetering 
van de werkwijzen en procedures binnen het CBR. In 2014 
heeft de Gebruikersraad onder meer adviezen gegeven over 
de klantcommunicatie, nascholing, toetsmatrijzen en het 
concepttarievenvoorstel dat het CBR aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu voorlegt. 

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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• de heer H.J.M.A. Putker;
• de heer J.T.M. Rietman;
• mevrouw C.C.R. Stokkink;
• de heer D. Telting.

Directieleden (eind 2014)

• 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 2014)

• de heer prof.drs. G.J.N.H. Cerfontaine, voorzitter; 
• de heer mr. P.P.J. Butzelaar;
• mevrouw drs. C.W. Gorter RA;
•  mevrouw prof.dr. S.G. van der Lecq (per 1 januari 2015 opgevolgd 

door de heer dr. A.W.I.M. van der Wurff);
• de heer A. Nühn.

Ondernemingsraad (eind 2014)

• 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;
• 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;
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Financiële resultaten en  
vooruitzichten

Na drie jaren op rij een positief financieel resultaat te hebben behaald, 
slaagde het CBR er in 2014 niet in dit nogmaals te realiseren. In 2014 
werd een negatief financieel resultaat behaald van 1,5 miljoen euro. De 
opbrengsten stegen met 1,3 procent. Daar stond een toename van de 
kosten tegenover van 2,7 procent. Het eigen vermogen bedraagt nu  
6,0 miljoen euro, lager dan de minimaal gewenste buffer van 7,5 miljoen 
euro voor het opvangen van bedrijfsrisico’s.

Tariefontwikkeling 2014

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. 

Drie van de vier taakclusters (behalve Rijgeschiktheid) realiseerden 
in 2014 een positief financieel resultaat. 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. 
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De totale opbrengsten in 2014 zijn 2,5 miljoen euro hoger dan 
begroot. De theorieopbrengsten zijn 2,0 miljoen euro  
(+10 procent) hoger, voornamelijk als gevolg van een lager  
werkelijk slagingspercentage dan begroot bij het auto-examen. De 
totale opbrengsten van de praktijkexamens stegen met 0,9 miljoen 
euro (+1 procent) ten opzichte van begroot met name als gevolg van 
een hoger dan verwacht animo voor de motor- en bromfietsexamens. 
De opbrengsten vanuit de Vorderingsprocedure waren 0,5 miljoen 
euro lager (-3 procent) dan begroot als gevolg van een afwijkende mix 
aan opgelegde en afgehandelde vorderingsmaatregelen.

Theorie-examens

De totale opbrengst uit theorie-examens bedroeg in 2014 22,0 miljoen 
euro, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2013. 
De tarieven van de theorie-examens van particulieren stegen met 
gemiddeld 0,5 procent. De totale afname van theorie-examens van 
particulieren steeg met 7,7 procent: voor motor +38 procent, voor 
auto +6 procent en voor bromfiets +9 procent. De toename van het 
aantal afgenomen theorie-examens is het gevolg van het grote aantal 
aanmeldingen voor de theorie-examens van motor (directe toegang 
A2-rijbewijs) en bromfiets enerzijds en een lager slagingspercentage 
van 3,0 procentpunt – en dus een groter aantal herkansingen – voor 
de examens van de personenauto anderzijds.  

Het volume aan activiteiten daalde in 2014 met zo’n 3,3 procent, waar 
een 5,5 procent daling was begroot. De daling is met name een gevolg 
van de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar binnen de 
Eigen verklaring procedure. De ontwikkeling van dalende volumes zal 
zich in 2015 naar verwachting voortzetten.
Het aantal afgenomen examens in 2014 steeg wel (+1,3 procent), met 
name als gevolg van het lagere slagingspercentage bij het theorie  
auto-examen.

In de tarieven 2014 is een prijsindexatie verwerkt van 3,3 procent. 
De tariefsaanpassing verschilt per product. De gemiddelde 
prijsontwikkeling per taakcluster/afdeling was als volgt:

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in het verslagjaar met 1,5 miljoen euro (+1,3 
procent) gestegen ten opzichte van 2013: van 116,5 miljoen euro in 
2013 tot 118,0 miljoen euro in 2014. In tegenstelling tot 2013 werden in 
2014 nauwelijks examens uitgesteld als gevolg van extreme winterse 
omstandigheden.  

Divisie CCV Medisch Vorderingen Rijvaardigheid  Theorie Gemiddeld
Prijsontwikkeling +1,0% +8,4% +4,0% +3,4% +0,5% +3,3%
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De totale particuliere vraag naar praktijkexamens en -toetsen nam  
af met 4,6 procent. Dankzij een gemiddelde tariefstijging van  
3,4  procent bleef de omzetdaling uit particuliere examens per saldo 
beperkt tot 1,3 procent en kwam uit op 57,8 miljoen euro. 
De vraag naar praktijkexamens voor motor steeg met 19 procent, 
terwijl de vraag naar auto-examens met 8 procent daalde. De toename 
bij de motorexamens is het gevolg van het rechtstreeks openstellen 
van de toegang tot het A2-examen (voor middelzware motoren), dat 
op 31 december 2013 is ingevoerd. De daling van de vraag naar auto-
examens kwam mede door de toename van het slagingspercentage 
van 48,8 procent in 2013 naar 50,1 procent in 2014.  

Het aantal afgenomen praktijkexamens in de beroepssector 
daalde met bijna 5 procent ten opzichte van 2013, terwijl de omzet 
met 3,5 procent daalde tot 5,7 miljoen euro. Dit was mede het 
gevolg van een tariefstijging van gemiddeld 2 procent in verband 
met kostendekkendheid. Positief is dat de praktijkexamens in de 
beroepssector zich op of boven budget hebben ontwikkeld. Tezamen 
met de aantrekkende vraag naar theorie-examens kan dit wijzen op het 
aantrekken van het economisch klimaat en daarmee op een grotere 
vraag naar opleidingen en praktijkexamens in de beroepssector. 

De daling van het slagingspercentage heeft te maken met de 
bestrijding van examenfraude en het vernieuwen van examenvarianten 
om de voorspelbaarheid van vragen terug te dringen.  

Voor het eerst sinds jaren nam de totale vraag naar theorie-
examens vanuit het beroepsgoederen- en personenvervoer in 2014 
toe, en wel met 8,7 procent. Deze stijging, die kan wijzen op een 
voorzichtig herstel van de economie, vond vooral plaats in de laatste 
maanden van 2014. De vraag naar binnenvaart- respectievelijk 
luchtvaartexamens daalde daarentegen met 4 procent en 32 procent. 
Kandidaten van luchtvaartexamens leggen hun examens steeds vaker 
af in het buitenland. 
De tarieven van de theorie-examens voor de beroepssector 
bleven onveranderd ten opzichte van 2013, behalve bij de 
binnenvaartexamens (+2,0 procent). De totale omzet theorie-examens 
voor de beroepssector steeg per saldo met 7,4 procent ten opzichte 
van 2013. 

Praktijkexamens

De totale opbrengst uit praktijkexamens daalde in 2014 met  
1,5 procent tot 63,4 miljoen euro. Dit was wel 0,9 miljoen euro  
hoger dan begroot. 
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2014 zo’n 1 procent hoger dan in 2013. De totale mix aan 
opgelegde en afgehandelde vorderingsmaatregelen was 
zo’n 3,0 procent lager en resulteerde in 2014 – dankzij de 
prijsstijging van 4,0 procent – in een opbrengst van  
15,9 miljoen euro.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bleven in 2014 vrijwel 
stabiel en bedroegen 0,5 miljoen euro. De overige 
opbrengsten bestaan voornamelijk uit de jaarlijkse 
contributie en entreegelden van rijscholen, alsmede 
administratiekosten.  
 

Kosten

De totale kosten bedroegen in het verslagjaar  
119,5 miljoen euro, een stijging van 3,1 miljoen euro  
(+2,7 procent) ten opzichte van 2013 bij een omzetstijging 

Verklaringen medische geschiktheid

De opbrengst van de verklaringen over medische 
rijgeschiktheid bedroeg in 2014 12,6 miljoen euro,  
3,7 procent meer dan in 2013. Om in 2018 kostendekkend 
te kunnen worden, steeg het tarief in 2014 met 8,4 procent. 
Het aantal verkochte eigen verklaringen nam in 2014 
met zo’n 5 procent af. Er werden veertien procent 
minder aanvragen voor een verklaring van geschiktheid 
in behandeling genomen dan in 2013. Oorzaak van de 
daling is de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 
75 jaar met ingang van 1 januari 2014. Ook het kleinere 
aantal examenkandidaten speelt een rol.

Vorderingsprocedure

De opbrengsten in 2014 van de vorderingsprocedure 
stegen licht met 0,2 miljoen euro (+1,3 procent). De 
gemiddelde prijsstijging in 2014 bedroeg 4,0 procent. 
Het aantal ingezonden mededelingen van de politie, 
waarmee een vorderingsprocedure wordt gestart, lag in 
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en gratificatie, stegen met 2,2 miljoen euro (+4,2 procent), het gevolg 
van de loonsverhoging en een stijging van de gemiddelde bezetting 
met 0,5 procent. 
In 2013 was een eenmalige loonsverhoging toegekend van in totaal 
2 procent (kosten: +1,0 miljoen euro). In 2014 waren deze kosten 
er niet. Daarnaast namen de kosten van overwerk af (-0,3 miljoen 
euro). In de begroting was de daling van de pensioenlasten en de 
verschuiving naar de lonen en salarissen (effect: circa 1,5 miljoen euro) 
nog niet verwerkt. Als van dit effect wordt afgezien, dan werden er 
meer vacatures dan begroot ingevuld met tijdelijk personeel, waardoor 
de kosten van lonen en salarissen lager uitkwamen dan begroot. 

De wettelijke sociale lasten stegen in 2014 met 0,6 miljoen euro tot  
7,6 miljoen euro.  
Van de belastingdienst werd een bedrag ontvangen van 0,3 miljoen 
euro als eenmalige teruggaaf van de basispremie WAO/WIA 2013 
conform gemaakte afspraken hierover in het Belastingplan 2014.  
Deze ontvangst was niet begroot.   

De totale pensioenkosten zijn in 2014 met 1,5 miljoen euro gedaald 
ten opzichte van 2013 en bedroegen 10,7 miljoen euro. 
Op basis van de loonontwikkeling in 2013 bleven de pensioengevende 
salarissen per januari 2014 – op enkele variabele componenten en 

van 1,3 procent. Deze kostenstijging wordt onder meer verklaard door 
de toename van de personeelskosten als gevolg van hogere externe 
inhuur (2,3 miljoen euro) alsmede door hogere overige bedrijfskosten 
(1,0 miljoen euro). 

Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn in 2014 met 2,3 miljoen euro  
(+2,8 procent) gestegen ten opzichte van 2013, per saldo als gevolg 
van de hogere externe inhuur.

Aan ‘lonen en salarissen’ betaalde het CBR per saldo 0,9 miljoen euro 
(+1,5 procent) meer dan in 2013. 
Met de vakbonden werd in 2014 een structurele loonsverhoging 
overeengekomen van (gemiddeld) 0,8 procent. De verlaging in 
2014 van de pensioenpremie door het ABP vanwege een lager 
opbouwpercentage en een langere opbouwtijd resulteerde mede in 
een lager werkgeversdeel van de pensioenpremie voor het CBR. In de 
CAO werd overeengekomen om de verlaging van het werkgeversdeel 
door te geven aan de medewerkers als structurele loonsverhoging van 
2,8 procent per 1 februari 2014. In 2014 had dit een gemiddeld effect 
van 2,6 procent. Deze loonsverhoging neutraliseerde datgene wat de 
medewerkers aan pensioenrechten moesten inleveren en had geen 
effect op de CBR-tarieven. De bruto salarissen, inclusief vakantiegeld 
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pensioenlasten. De daling van de gemiddelde loonsom met 
0,4 procent wordt per saldo veroorzaakt door de CAO-stijging 
enerzijds en de daling van de pensioenlasten als gevolg van wettelijke 
wijzigingen anderzijds.

De kosten voor de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten 
namen ten opzichte van 2013 toe met 2,3 miljoen euro tot 8,6 
miljoen euro. De inhuur was noodzakelijk om het hogere volume aan 
telefoongesprekken naar de Klantenservice te kunnen afhandelen en 
voldoende voortgang te maken met de veranderingen binnen de ICT 
architectuur 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 langer gecontinueerd met tijdelijk 
personeel. De werkelijke overige personeelskosten in 2014 zijn mede 
hierdoor € 2,6 miljoen hoger dan begroot.

Afschrijvingskosten

De lagere afschrijvingslasten van 0,1 miljoen euro van immateriële 
vaste activa in 2014 zijn per saldo het gevolg van hogere 
afschrijvingslasten in 2014 (+0,1 miljoen euro) van de derde fase van 
het klantenportaal ‘Mijn CBR’ alsmede van ontwikkelde datamodellen. 
De afschrijving van de ontwikkelkosten ‘Dyktion’ (architectuur 

periodieken na – onveranderd; de pensioenpremie ABP daalde met  
3,8 procent als gevolg van de verlaging van het opbouwpercentage en 
een langere opbouwtijd. Dit effect van circa 1,5 miljoen euro was niet 
in de begroting verwerkt, aangezien de pensioenpremies pas bekend 
werden nadat de begroting was vastgesteld.

Per saldo werd door het CBR in 2014 1,1 miljoen euro minder 
pensioenlasten afgedragen aan het ABP ten opzichte van 2013.
Naast de betaalde pensioenpremies aan ABP heeft het CBR 2,1 miljoen 
euro gestort in een Toeslagendepot  (+0,1 miljoen euro), conform 
gemaakte afspraken met de vakbonden. Ook werd de jaarbijdrage 
2014 van 0,15 miljoen euro van de eerder betaalde koopsom voor 
deelnemers aan de oude prepensioenregeling verantwoord 
(-0,25 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, in 2014 was dit nihil (-0,1 miljoen euro). De 
betaalde bijdrage van de ziektekostenverzekering aan deelnemers van 
de oude prepensioenregeling was in 2014 0,1 miljoen euro lager dan  
in 2013.

De gemiddelde loonsom per medewerker bedroeg in 2014 72.970 
euro tegenover 73.282 euro in 2013. De gemiddelde loonsom bestaat 
uit bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, sociale lasten en 
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compensatieregeling parttime examinatoren meerdere jaren) en 
anderzijds lagere kosten voor computer (-0,6 miljoen; in 2014 minder 
inzet van externe ICT-assistentie bij projecten geweest ten opzichte 
van 2013).  

De werkelijke overige bedrijfskosten zijn 1,9 miljoen euro hoger 
dan begroot. Dit wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt door 
0,9 miljoen euro hogere kosten van huisvesting (locatiebeleid 
en veiligheid), auto-, reis-, en verblijfkosten (+0,4 miljoen euro, 
nadeelcompensatieregeling parttime examinatoren meerdere jaren), 
werkzaamheden door derden (+0,7 miljoen euro, advieskosten), en 
kosten van training (+0,2 miljoen euro) en lagere overige kosten  
(-0,2 miljoen euro; porti, telefoon, computer)en overige baten en 
lasten (-0,1 miljoen euro). 
 

Resultaat en eigen vermogen

Het resultaat over 2014 bedraagt 1,5 miljoen euro negatief. Dit bedrag 
is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Ultimo 2014 bedraagt 
het eigen vermogen 6,0 miljoen euro positief (2013: 7,5 miljoen  
euro positief). Het beoogde weerstandsvermogen van tenminste  
7,5 miljoen euro is hierdoor verder uit zicht geraakt. 

software) is in 2013 beëindigd (-0,2 miljoen euro).  
De ontwikkelde datamodellen zorgen er voor dat de data die over 
enkele jaren in de nieuwe systemen van Rijgeschiktheid moet worden 
gebruikt, wordt geschoond. De datamodellen worden in 4 jaar 
afgeschreven.
   
De afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2014 bedroegen 
2,5 miljoen euro, 0,1 miljoen euro minder dan in 2013. In 2013 was 
er een bijzondere waardevermindering van inventarissen als gevolg 
van (gewijzigd) locatiebeleid voor 0,2 miljoen euro. Zonder dit effect 
zouden de afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2014 
met 0,1 miljoen euro zijn gestegen. De komende jaren zullen de 
afschrijvingslasten van materiële vaste activa sterk oplopen als gevolg 
van de hoge investeringen in onder andere nieuwe locaties en de 
theorie-infrastructuur, die vanaf 2015 volledig in de afschrijvingslasten 
zullen worden meegenomen.
 

Overige bedrijfskosten

De toename van de overige bedrijfskosten met 1,0 miljoen euro 
(+3,4 procent) ten opzichte van 2013 wordt verklaard door enerzijds 
hogere huisvestingskosten (+0,9 miljoen euro; uitvoering locatiebeleid 
en de investering in de veiligheid van klanten en personeel), kosten 
van training (+0,5 miljoen euro; opleidingsplannen grotendeels 
uitgevoerd en wervingskosten) en autokosten (+0,2 miljoen euro; 
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huurpanden werd 1,8 miljoen euro geïnvesteerd en in 
inventarissen en inrichting van examenlocaties als gevolg 
van het locatiebeleid nog eens 0,9 miljoen euro. 
Daarnaast is er voor 2,8 miljoen euro geïnvesteerd 
in nieuwe theorie-infrastructuur en 1,0 miljoen euro 
in architectuur software. De resterende 1,7 miljoen 
euro betrof met name investeringen in (de vervanging 
van) inventarissen en inrichting van examenlocaties, 
waaronder computerapparatuur.

Treasury

Het CBR neemt deel aan het zogenoemde ‘geïntegreerd 
middelenbeheer’. Hiermee worden de saldi van de 
bankrekeningen van het CBR in opdracht van het 
ministerie van Financiën dagelijks gesaldeerd afgeroomd. 
Het CBR ontvangt dan wel betaalt over het saldo van 
de rekening-courant een daggeldvergoeding gebaseerd 
op het eendaagse interbancaire rentetarief voor het 

Investeringen 

De investeringen in immateriële vaste activa bedroegen 
0,5 miljoen euro. Het ging vooral om investeringen in 
de verdere ontwikkeling van het digitale klantenportaal 
‘Mijn CBR’ (fase 3) alsmede in de ontwikkeling van 
datamodellen ter schoning van diverse data die over 
enkele jaren moet worden overgezet naar een nieuw 
automatiseringssysteem voor de verwerking van Eigen 
verklaringen en politiemededelingen. Daarnaast werd een 
nieuw examen voor het Trekkerrijbewijs ontwikkeld. Dit 
examen zal vanaf 1 juli 2015 worden afgenomen.  

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 
11,0 miljoen euro. Hiervan werd 7,6 miljoen euro 
besteed aan materiële vaste activa in aanbouw. Het 
totale investeringsbedrag van 11,0 miljoen euro heeft 
voor 2,0 miljoen euro betrekking op investeringen in 
de modernisering van de panden in eigendom CBR 
(locatiebeleid). In de verbouwing en upgrade van 
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Financiële instrumenten

Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming 
blootstellen aan markt-, krediet-, rente- en/of liquiditeitsrisico’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 deze risico’s 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. Het CBR maakt geen gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten.

Gerealiseerde efficiëncybesparing

In het financieel meerjarenbeleidsplan van 2013 heeft het CBR 
een efficiency taakstelling opgenomen van circa 1,5 miljoen euro 
ten aanzien van besparingen die zouden worden gerealiseerd 

Eurogebied (Euro Overnight Index Average, EONIA). Het CBR had in 
2014 bij het ministerie een rekening-courantfaciliteit van 10 miljoen 
euro tegen deze daggeldvergoeding. Het CBR maakt hiervan gebruik 
voor de financiering van zijn werkkapitaal.
Daarnaast is in 2014 een separate leenfaciliteit afgesloten met het 
ministerie van Financiën voor een bedrag van 10,3 miljoen euro, 
waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu garant staat. 
Met het ministerie is afgesproken dat deze lening wordt gebruikt 
ter financiering van de grotere investeringen (de projecten rond 
ICT, Rijgeschiktheid, Theorie en locatiebeleid). Op deze lening vindt 
jaarlijks aflossing plaats; de rente bedraagt 0,85 procent.  
Als gevolg van het temporiseren van een aantal van deze projecten 
in de tijd heeft het CBR van de geleende 10,3 miljoen euro in 2014 
een bedrag van 5,5 miljoen euro daadwerkelijk kunnen besteden aan 
investeringen in genoemde projecten. De resterende 4,8 miljoen euro 
zal in 2015 alsnog worden aangewend voor de geplande investeringen.
Aanvullend zal in 2015 nog een leningbedrag worden aangevraagd van 
2,7 miljoen euro.
Op termijn wordt voldoende ‘cashflow’ uit de exploitatie gegenereerd 
om de aflossingen te kunnen financieren.
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examens. Ook de economische ontwikkelingen spelen een rol. 
De wetswijziging per 1 januari 2014 die het mogelijk maakte dat 
mensen die tenminste 20 jaar oud zijn en niet in het bezit zijn van 
het motorrijbewijs A1, kunnen worden toegelaten tot het examen 
voor rijbewijscategorie A2, lijkt aan te slaan. De verwachting is 
echter dat het nog minimaal drie jaar duurt voordat het totaal aantal 
motorexamens weer is genormaliseerd ten opzichte van de situatie 
voor de invoering van de derde Europese rijbewijsrichtlijn.
De divisie Theorie heeft met dezelfde marktontwikkelingen te maken 
als de divisie Rijvaardigheid. Op de langere termijn wordt verwacht 
dat het relatief lage slagingspercentage van 2014 (rond de 42 procent) 
iets zal stijgen doordat kandidaten zich naar verwachting beter zullen 
gaan voorbereiden. In 2015 wordt nog een stabiel slagingspercentage 
voorzien.
De divisie CCV kampt al vanaf eind 2011 met een dalende vraag 
naar examens door slechte economische omstandigheden in de 
transportsector. In het laatste kwartaal van 2014 lijkt hierin voor 
het eerst een kentering waarneembaar. Voor 2015 verwacht CCV 
echter geen grote verbetering van de vraag. De sector transport en 
logistiek kamt met vergrijzing, is conjunctuurgevoelig en structurele 
ontwikkelingen zoals verplaatsing van productie naar lage lonen 
landen en aanpassing van overheidsbeleid hebben zijn weerslag op de 
(vervangings)vraag naar examens.

in 2014. Deze gebudgetteerde besparingen zijn voor 14 procent 
daadwerkelijk gerealiseerd; dit is het gevolg van het uitstellen van 
diverse automatiseringsprojecten. De besparingen die niet in 2014 zijn 
gerealiseerd worden naar verwachting grotendeels alsnog gerealiseerd.

Vooruitzichten voor 2015

Financieel gezien wordt 2015 een moeilijk jaar. In de periode tot 2016 
zal het CBR substantieel blijven investeren in nieuwe procesinrichting, 
(verbouwing van) locaties en nieuwe ICT-systemen, waardoor (op 
langere termijn) een efficiëntere bedrijfshuishouding en een betere 
bediening van onze klanten mogelijk wordt. In 2015 zal de reeds in 
2014 gestarte implementatie van de nieuwe theorie-infrastructuur 
verder worden uitgerold en zullen de verbouwingen van diverse 
locaties verder worden gecontinueerd. Ook zal verder worden 
geïnvesteerd in de vervanging van ICT-systemen en het programma 
Rijgeschiktheid. 

Het CBR heeft in 2015 te maken met ongunstige demografische 
ontwikkelingen voor wat betreft de praktijkexamens. Het aantal 17- 
en 18-jarigen zal pas weer stijgen vanaf het jaar 2016. Deze groep 
neemt de helft van de omzet voor haar rekening bij de personenauto-
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Het CBR staat ook de komende jaren voor grote 
uitdagingen. Verouderde ICT-systemen moeten 
worden vervangen. Tot die tijd zetten we meer 
productiecapaciteit in om risico’s in processen te 
minimaliseren. Verder is de nieuwe inrichting van 
het proces voor de behandeling van aanvragen voor 
verklaringen van medische rijgeschiktheid een project 
dat nog inzet en tijd vraagt. Het CBR werkt langs twee 
sporen: volledig nieuwe werkprocessen en ICT-systemen 
ontwerpen. En het realiseren van zo veel mogelijk ‘quick 
wins’. Dat laatste doen we onder andere door klanten 
duidelijk te informeren over wat hen te wachten staat, 
door goede afspraken te maken met keurend artsen en 
waar mogelijk doorlooptijden te verkorten.

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 

Wel zal op 1 juli 2015 een rijbewijsplicht worden ingevoerd 
voor landbouwvoertuigen en motorvoertuigen met 
beperkte snelheid, het zogenaamde Trekkerrijbewijs. 
De keuringsleeftijd voor ouderen met een rijbewijs is in 
2014 verhoogd van 70 naar 75 jaar. Ook in 2015 zorgt 
dit voor een structurele volumedaling. Daarnaast is 
verhoudingsgewijs de gemiddelde complexiteit van 
dossiers toegenomen en is het aantal rijtesten gestegen.

Bij Vorderingen is er sprake van een blijvende 
onzekerheid ten aanzien van het Alcoholslotprogramma. 
Begin maart 2015 hebben zowel de Hoge Raad als de 
Raad van State uitspraak gedaan betreffende personen 
die deze maatregel opgelegd hadden gekregen. Door 
de uitspraak van de Raad van State mag het CBR het 
Alcoholslotprogramma in zijn huidige vorm per direct 
niet meer opleggen. De minister van Infrastructuur 
en Milieu beraadt zich thans op aanpassing van de 
regelgeving, zowel voor de korte als lange termijn. Het 
CBR inventariseert in dat kader welke consequenties dit 
heeft voor haar bedrijfsvoering.
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verwachting zal het CBR in de jaren 2014-2019 voor een bedrag van 
circa 35 miljoen euro gaan investeren. De belangrijkste investeringen 
in 2015 betreffen:
•  vervolgen van de 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.

De tarieven van het CBR zullen in 2015 gemiddeld met 3,9 procent 
stijgen ten opzichte van de tarieven van 2014. De tariefstijging 
verschilt per product en per taakcluster. Het tarievenvoorstel is 
ondersteund door de Centrale Gebruikersraad CBR en goedgekeurd 
door de minister van Infrastructuur en Milieu. 
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 2014 2013 2012 2011 2010 

Eigen vermogen (x € 1.000) 6.005 7.514 7.398 4.584 3.018 

Opbrengsten (x € 1.000) 118.002 116.475 115.116 108.821 102.244

Resultaat (x € 1.000) (1.509) 116 2.814 1.566 (3.986)

< <i

(  ) = negatief

CBR in cijfers 2010-2014

Jaarrekening 2014
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Balans per 31 december 2014
(x € 1.000) (na verwerking bestemming resultaat)

Activa Toelichting  31-dec-14   31-dec-13

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1) 1.661  1.986  
Materiële vaste activa 2) 35.252  26.805 
   36.913  28.791  

Vlottende activa
Vorderingen 3) 3.613  3.407 
Overlopende activa 4) 1.495  1.427 
Liquide middelen 5) 41  373 
     5.149    5.207
Totaal activa   42.062  33.998 

Passiva
Eigen vermogen 6)   6.005  7.514  
Voorzieningen 7)  1.604  1.367  
Langlopende schulden 8)  7.983  -

Kortlopende schulden
Rekening-courant ministerie van Financiën 9) 1.780  3.803 
Vooruit ontvangen inschrijfgelden 10) 5.472  7.459  
Crediteuren  5.390  3.349 
Overige schulden 11) 3.694     1.740 
Overlopende passiva 12) 10.134     8.766 
   26.470   25.117
Totaal passiva   42.062    33.998



* de begroting 2014 is opgesteld in lijn met de door de minister van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde jaarlaag 2014  uit het Financieel Meerjaren Beleidsplan 2014-2018. Bij het vaststellen  

van de detailbegroting heeft op onderdelen een beperkte aanpassing ten opzichte van het Financieel Meerjaren Beleidsplan plaatsgevonden. Het ministerie is hierover geïnformeerd.
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(  ) = negatief

Resultatenrekening 2014
(x € 1.000)

 Toelichting  Realisatie 2014 Begroting 2014* Realisatie 2013

Opbrengsten 13)  118.002 115.520 116.475 

Personeelskosten 14)  85.122 82.204 82.792
Afschrijving immateriële vaste activa 15)  859 822 959
Afschrijving materiële vaste activa 16)  2.526 3.388 2.647
Overige bedrijfskosten 17)  30.974  29.040 29.966

Kosten    119.481 115.454 116.364

Bedrijfsresultaat   (1.479) 66 111

Financiële baten en lasten 18)  (30) (50) 5

Netto resultaat   (1.509) 16 116
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(  ) = negatief

Kasstroomoverzicht
(x € 1.000)

 Toelichting  2014   2013

Resultaat   (1.509)  116
Bij: Afschrijvingen 15, 16) 3.385  3.606
Bij: Dotatie voorziening 7) 469  275
Af: Onttrekking voorziening 7) (232)   (157
  2.113  3.840

Mutatie vlottende activa 3, 4) (274)  352
Mutatie kortlopende schulden 10, 11, 12) 219  (4.757)

Kasstroom uit operationele activiteiten   2.058  (565)

Investeringen in immateriële vaste activa 1) (534)  (408)
Investeringen in materiële vaste activa 2) (10.159)  (2.761)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (10.693)  (3.169)

Opname langlopende schulden 8) 10.326  -
Opname/(Aflossing) rekening-courant 9) (2.023)  3.793

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   8.303  3.793

Netto kasstroom   (332)  59

Stand liquide middelen begin     373  314
Stand liquide middelen eind   41  373

Mutatie liquide middelen   (332)  59 
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Toelichting behorende tot de 
jaarrekening 2014

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 volgens 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 overeenkomstige 
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.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling

Algemeen
De cijfers over 2013 zijn (beperkt) geherrubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.

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.

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 
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de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële 
waarde met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) 
geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere 
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen 
bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft 
ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan 
een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen 
zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis 
heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte 
toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare 
schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan 
een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van 

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 voorzieningen 
jubileumuitkeringen en WW-ERD uitkeringen, het saldo bij gemeenten 
aanwezigde voorraad 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.

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, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
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Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 
tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt 
berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 
van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de 
oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan 
een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in 
verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na 
de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het 
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke 
kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Immateriële vaste activa

Ontwikkelingskosten
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking 
hebben op haalbaar geachte projecten. De ontwikkeling van een 
immaterieel vast actief wordt haalbaar geacht als het technisch 
uitvoerbaar is om het  actief te voltooien, de onderneming de intentie 
heeft om het actief te voltooien en het vervolgens te gebruiken 
(inclusief het beschikbaar zijn van adequate technische, financiële 
en andere middelen om dit te bewerkstelligen), de onderneming 
het vermogen heeft om het actief te gebruiken, het waarschijnlijk 

betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 
herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag 
onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben 
overwogen, aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan. 
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen 
die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op 
collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke 
vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn 
aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke 
vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 
bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke 
vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn 
aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van 
vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering 
gebruikt de onderneming historische trends met betrekking tot de 
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, 
het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte 
van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de 
ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische 
en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is 
dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan 
historische trends suggereren.
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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 – en op 
materiële vaste activa in aanbouw wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• gebouwen: 2,5 - 10.
• terreinen: 0 -   2,3.
• kantoorinventaris:  10 - 33,33.
• verbouwing huurpanden: 10.
• computerapparatuur en netwerkfaciliteiten:  25 - 50,0.
• software:  20 - 33,33.
• theorie-infrastructuur iTEC: 16,67.

Bijzondere waardeverminderingen

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn 
aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. 
De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te 
bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 
behoort.

toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven 
gedurende de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. 
Ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarde-
verminderingen. De geactiveerde kosten worden na beëindiging van 
de ontwikkelingsfase afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. 
De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. 
De kosten voor onderzoek en de overige kosten voor ontwikkeling 
worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze 
zijn gemaakt.

Het volgende afschrijvingspercentage wordt gehanteerd:
• kosten van ontwikkeling:     20-33.

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

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en –terreinen, andere vaste bedrijfsmiddelen 
en materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen hun 
kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in 
de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
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Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende 
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen 
de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een 
bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende 
eenheid, wordt het verlies toegerekend aan de activa van de eenheid 
naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige 
indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie 
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief 
(of kasstroomgenererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van 
een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van 
de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste 
bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger 
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in 
voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het 
actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

In afwijking van datgene wat hiervoor is gesteld, wordt op iedere 
balansdatum de realiseerbare waarde bepaald voor de volgende 
activa (ongeacht of sprake is van aanwijzingen voor een bijzondere 
waardevermindering): 
• immateriële vaste activa die nog niet in gebruik zijn genomen;
•  immateriële vaste activa die worden afgeschreven over een  

levensduur van meer dan 20 jaar (gerekend vanaf het moment van 
ingebruikname).

Vervreemding van vaste activa

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

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.
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De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van 
de verwachte uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen. 

Langlopende en kortlopende schulden

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

Opbrengstverantwoording

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

Opbrengsten Verklaringen van geschiktheid worden in de 
resultatenrekening 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 worden in de resultatenrekening opgenomen na 
voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen 
als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat 
dat zij zullen worden ontvangen en dat zal worden voldaan aan de 
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van 
gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-
en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de 
kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de kosten 
van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Kostenverantwoording

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

Pensioenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 



CBR Jaarverslag 2014
7474 < <i < <i

fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor 
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de 
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het 
al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld 
aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum 
af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds 
wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat 
het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Leasing

De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten 
afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen 
verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg 

geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een 
financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als 
operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit 
van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Als de onderneming optreedt als lessee in een financiële lease, wordt 
het leaseobject (en de daarmee samenhangende verplichting) bij de 
aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële 
waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante 
waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden 
bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De 
initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van 
het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject 
zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen 
redelijke zekerheid bestaat dat de onderneming eigenaar van een 
leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt 
het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode 
of de gebruiksduur van het object. De minimale leasebetalingen 
worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande 
leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode 
zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een 
constante periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting 
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met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen 
worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot 
betaling wordt voldaan.

Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, 
wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de 
operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht.

Belastingen

Het CBR is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Het CBR is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

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.
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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 2014 
Aanschafwaarde 7.093
Cumulatieve afschrijvingen (5.107)
Boekwaarde 1.986 

Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen 534
Afschrijvingen (859)
Totaal mutatie (325)

Balans per 31 december 2014  
Aanschafwaarde  7.627
Cumulatieve afschrijvingen (5.966)
Boekwaarde 1.661 

De investeringen in 2014 hadden betrekking op fase 3 van de ontwikkeling van de digitale klantenportal ‘Mijn 
CBR’, de ontwikkeling van datamodellen voor de divisie Rijgeschiktheid alsmede op de ontwikkeling van het 
examen Trekker-rijbewijs, dat op 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. 

Toelichting behorende tot de jaarrekening

(  ) = negatief
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(  ) = negatief

2) Materiële vaste activa
 Gebouwen Andere vaste Materiële vaste Totaal 
 en terreinen bedrijfsmiddelen activa in aanbouw

Balans per 1 januari 2014 
Aanschafwaarde  32.687   27.566    1.601  61.854
Cumulatieve afschrijvingen  (11.751)  (23.298)  -  (35.049)
Boekwaarde  20.936  5.869  1.601  26.805
 
Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen    888      2.493    7.592  10.973
Inbreng vanuit materiële vaste activa in aanbouw  -  1.461  (1.461)  - 
Afschrijvingen  (739)     (1.787)  -  (2.526)
Bijzondere waardevermindering  -  -     -  -
Totaal mutatie  149  2.167  6.131  8.447   

Balans per 31 december 2014  
Aanschafwaarde  33.575   31.520  7.732  72.827
Cumulatieve afschrijvingen (12.490)  (25.085)  -  (37.575) 
Boekwaarde  21.085  6.435  7.732  35.252

De grond van het regiokantoor in Amsterdam is in 1995 voor € 1,9 miljoen in erfpacht verkregen voor een 
periode van 50 jaar. Ieder jaar wordt daarop 2 procent 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 procent afgeschreven. 

De investeringen in 2014 met betrekking tot ‘gebouwen en terreinen’ betreffen verbouwingen van eigen 
locaties in het kader van de strategische heroriëntatie op het locatiebeleid.
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De investeringen in 2014 met betrekking tot ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ betreffen nieuwe investeringen 
in theorie-infrastructuur (€ 0,3 miljoen) en de verbouwing van huurpanden (€ 0,4 miljoen) en inventarissen 
(€ 0,7 miljoen) in het kader van de strategische heroriëntatie van het locatiebeleid. Daarnaast is voor circa  
€ 1,1 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van reeds afgeschreven activa.

De investeringen in ‘materiële vaste activa in aanbouw’ betreffen gestarte maar nog niet afgeronde 
verbouwingen van zowel eigen panden als huurpanden (€ 3,0 miljoen) inclusief inventarissen  
(€ 1,1 miljoen), en daarnaast reeds aangeschafte materiële vaste activa welke nog niet in gebruik is 
genomen, waaronder investeringen in de theorie-infrastructuur (€ 2,5 miljoen) en architectuur software  
(€ 1,0 miljoen).
Van de investeringen in ‘materiële vaste activa in aanbouw’ uit 2013 kon voor een bedrag van € 1,5 miljoen 
aan projecten worden afgerond en ingebracht in ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’.

Vlottende activa 
3) Vorderingen
 2014 2013 

Debiteuren 3.319 3.164  
Overige vorderingen 294 243
 3.613 3.407

Het saldo debiteuren heeft met name betrekking op gefactureerde onderzoeken, educatieve maatregelen  
en het alcoholslotprogramma in de Vorderingsprocedure. 
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4) Overlopende activa
 2014 2013

Computerkosten 674 517   
Huisvestingskosten  556 530    
Ingekochte pensioenrechten A-regeling - 151
Overige kosten 265  229 
 1.495  1.427 

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

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

5) Liquide middelen
 2014 2013

Banken 39 371 
Kas 2 2
 41 373 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het CBR.
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(  ) = negatief

6) Eigen vermogen
 Wettelijke Overige Innovatie Totaal
 reserves reserves reserve

Stand per 1 januari 2014   1.986  5.528  -  7.514

Mutatie wettelijke reserves (immateriële vaste activa)  (325)  325   -  -
Mutatie innovatie reserve  -  (200)  200  -
Resultaat boekjaar      - (1.509)   -  (1.509)

Totaal mutaties 2014  (325)  (1.384)  200  (1.509)

Stand per 31 december 2014   1.661   4.144  200  6.005

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de vorming van een ‘innovatiereserve’. Deze reserve is bedoeld voor 
toekomstige innovaties op het initiatief van CBR.
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(  ) = negatief

7) Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2014:

  Balans per Dotatie Onttrekking Vrijval Balans per 
 01-jan-14         tgv res 31-dec-14 
Jubileumuitkeringen  1.367   265  (232)    -    1.400
WW-ERD uitkeringen   -  204                     -                  -                   204

  1.367  469  (232)   -  1.604

Van de voorziening voor jubileumuitkeringen heeft ongeveer € 0,1 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Van de voorziening voor ‘WW-ERD uitkeringen’ heeft ongeveer € 0,2 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.

Jubileumuitkeringen
Deze voorziening wordt aangehouden voor toekomstig uit te betalen jubileumuitkeringen. De berekening is  
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

De volgende disconteringsvoet is hierbij gehanteerd:

 2014 2013
Disconteringsvoet  2,2% 3,8%

De disconteringsvoet is in 2014 aangepast naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden op de financiële markten.
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WW-ERD uitkeringen
Deze voorziening wordt aangehouden voor toekomstig verwachte WW-kosten voor ex-medewerkers waarvoor  
het CBR eigenrisico drager is en waarvan per ultimo boekjaar bekend was dat zij (ten dele) recht hebben op  
een WW-uitkering voor een maximale duur van 38 maanden. 

Langlopende schulden

8) Lening ministerie van Financiën GMB
 2014 2013

Lening ministerie van Financiën   10.326 -
Kortlopend deel van deze lening  (2.343) -
Lening Ministerie van Financiën GMB  7.983 -

Het interestpercentage op deze lening bedraagt 0,85 procent. De lening heeft een looptijd van 6 jaar en  
9 maanden en zal op 31 december 2020 volledig zijn afgelost conform een met het ministerie afgesproken  
aflossingsschema. De lening wordt hoofdzakelijk aangewend voor investeringen in locatiebeleid, theorie- 
infrastructuur (iTEC), het programma ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’ en aanpassingen van de ICT-infrastructuur.

Op 2 januari 2015 is een bedrag van € 0,7 miljoen afgelost. Op 31 december 2015 zal een bedrag van  
€ 1,65 miljoen worden afgelost. Deze aflossingen zijn onder de kortlopende overige schulden verantwoord.

(  ) = negatief
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Kortlopende schulden

9) Rekening-courant ministerie van Financiën
 2014 2013

Rekening-courant ministerie van Financiën  (1.780) (3.803)

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 2014 bedroeg de daggeldvergoeding ten aanzien van het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ nihil.

Het CBR had in 2014 bij het ministerie van Financiën een rekening-courantfaciliteit van € 10 miljoen tegen daggeldvergoeding  
(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 2015 zal de  
rekening-courantfaciliteit eveneens € 10 miljoen bedragen.

10) Vooruit ontvangen inschrijfgelden
 2014 2013

Vooruit ontvangen inschrijfgelden  5.472 7.459

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. 

(  ) = negatief
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11) Overige schulden
 2014 2013

Belastingen en sociale premies         - 9  
Kortlopend deel van de langlopende lening GMB 2.343 -
Pensioenpremies ABP  1.001 1.083
Toeslagendepot   171 164
Overige schulden   179 484
  3.694 1.740

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.

De post ‘Kortlopend deel van de langlopende lening GMB’ betreft twee aflossingen aan het ministerie van Financiën op de langlopende lening in 
2015. Op 2 januari 2015 is een bedrag van € 0,7 miljoen afgelost. Op 31 december 2015 zal een bedrag van € 1,65 miljoen worden afgelost.
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12) Overlopende passiva
 2014 2013

Lopende verplichting divisie Vorderingen  5.646   5.338 
Verplichting verlofdagen medewerkers  1.936 1.864   
Nog te betalen kosten  2.552  1.564 
  10.134 8.766  

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 voor € 0,8 miljoen nog te ontvangen facturen in het kader van de  
strategische heroriëntatie van het locatiebeleid en verder reguliere overlopende posten. Dit zijn facturen  
die in het nieuwe boekjaar zijn ontvangen, maar waarvan de prestatie of levering heeft plaatsgevonden in  
de verslagperiode.

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-, krediet-, rente- en/of liquiditeitsrisico’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 deze risico’s 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. Het CBR maakt geen gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten.

Kredietrisico
CBR loopt kredietrisico over de in de balans opgenomen debiteuren. 
Gezien de aard en omvang van de debiteuren ten opzichte van de 
eveneens in de balans opgenomen verplichting uit hoofde van de 
Vorderingsprocedure, wordt het kredietrisico beperkt geacht.

Renterisico
CBR loopt renterisico over de langlopende lening en de rekening 
courant faciliteit. Het CBR heeft als beleid om geen afgeleide financiële 

instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te 
beheersen. Voor de langlopende lening wordt een vaste rente betaald; 
voor de rekening courant faciliteit wordt een daggeldvergoeding 
betaald (EONIA). Het renterisico wordt derhalve beperkt geacht.

Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van 
opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 
dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar 
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast beschikt 
de onderneming over een langlopende lening bij het ministerie 
van Financiën ter financiering van investeringen in vaste activa en 
een rekening-courant faciliteit bij het ministerie van Financiën ter 
financiering van het werkkapitaal.

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



CBR Jaarverslag 2014
8787 < <i < <i

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
  Korter dan Langer dan Totaal per Totaal per 
Bedragen (x € 1.000)  1 jaar 1 jaar 31-dec-14 31-dec-13

Huur gebouwen  2.502 6.417    8.919 8.526
Leasecontracten dienstauto’s  5.257 8.348  13.605  12.833
Verbouwing panden en inventarissen  1.348 -    1.348 -
Telecommunicatie, computer hard- en software en onderhoud 1.147    214 1.361 1.676
  10.254 14.979 25.233 23.035

Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen langer dan 1 jaar is een bedrag begrepen van € 0,2 miljoen met een  
looptijd langer dan 5 jaar.

Garantieverplichtingen
Er is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 0,01 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.
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13) Opbrengsten
  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013*

Praktijkexamens  63.445 62.581 64.401
Theorie-examens  21.992 20.025 20.298
Verklaringen van geschiktheid  12.590 12.314 12.146
Vorderingsprocedure  15.909 16.451 15.701
Toezichtsactiviteiten  2.802  3.026 2.608
Binnenvaart  723 686 747
Overige opbrengsten     541  437 574
Opbrengsten  118.002 115.520 116.475

* geherrubriceerd voor vergelijkingsdoeleinden.

De overige opbrengsten bestaan grotendeels uit ontvangen bijdragen voor administratiekosten, entreegelden  
rijscholen en de jaarlijkse contributie voor rijscholen. 

De gemiddelde tariefstijging in 2014 bedroeg 3,3 procent. De tariefstijging varieerde per examensoort. 

De totale opbrengsten praktijkexamens daalden met 1,5 procent ten opzichte van 2013. Het examenvolume  
(particulieren en beroepssector) daalde met zo’n 4,6 procent, bij een gemiddelde tariefsstijging in het cluster  
praktijkexamens van 3,1 procent. De totale opbrengst uit theorie-examens in 2014 steeg met 8,3 procent,  
het resultaat van een volumestijging van 7,9 procent en een gemiddelde tariefsstijging van 0,4 procent.  
De opbrengst van de Verklaringen van geschiktheid steeg met 3,7 procent ten opzichte van 2013. De  
tariefsstijging – om in 2018 kostendekkend te kunnen zijn – bedroeg 8,4 procent, de volumedaling circa  
5 procent. Bij een gemiddelde tariefsstijging van 4 procent en een daling in volume van 3 procent, stegen  
de opbrengsten uit de Vorderingsprocedure met 1 procent ten opzichte van 2013.
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De totale opbrengsten in 2014 zijn € 2,5 miljoen hoger dan begroot. 
De theorieopbrengsten zijn € 2,0 miljoen hoger, voornamelijk als 
gevolg van een lager werkelijk slagingspercentage dan begroot bij het 
auto-examen. De totale opbrengsten van de praktijkexamens stegen 
met € 0,9 miljoen ten opzichte van begroot met name als gevolg van 

 Aan ‘lonen en salarissen’ betaalde het CBR € 0,9 miljoen meer, met 
name als gevolg van een CAO-loonsverhoging in 2014 van gemiddeld 
0,8 procent. De verlaging in 2014 van de pensioenpremie van  
3,8 procent door het ABP vanwege een lager opbouwpercentage en een 
langere opbouwtijd resulteerde mede in een lager werkgeversdeel van 
de pensioenpremie voor het CBR. In de CAO werd overeengekomen 
om de verlaging van het werkgeversdeel door te geven aan de 
medewerkers als structurele loonsverhoging van 2,8 procent per  
1 februari 2014. In 2014 had dit een gemiddeld effect van 2,6 procent. 
Deze loonsverhoging neutraliseerde datgene wat de medewerkers aan 
pensioenrechten moesten inleveren en had geen effect op de CBR-
tarieven.

In 2013 was een eenmalige loonsverhoging toegekend van in totaal  
2 procent. In 2014 waren deze kosten er niet. 
In de begroting was de daling van de pensioenlasten en de 
verschuiving naar lonen en salarissen (effect: circa € 1,5 miljoen) 
niet verwerkt. Als van dit effect wordt afgezien, dan werden er meer 
vacatures dan begroot ingevuld met tijdelijk personeel, waardoor 
de bruto salariskosten binnen ‘Lonen en salarissen’ per saldo lager 
uitkwamen dan begroot.

De wettelijke sociale lasten stegen in 2014 met € 0,6 miljoen tot  
€ 7,6 miljoen. Van de belastingdienst werd een bedrag ontvangen van 
€ 0,3 miljoen als eenmalige teruggaaf van de basispremie WAO/WIA 

een hoger dan verwacht animo voor de motor- en bromfietsexamens. 
De opbrengsten vanuit de Vorderingsprocedure waren € 0,5 miljoen 
lager dan begroot als gevolg van een afwijkende mix aan opgelegde en 
afgehandelde vorderingsmaatregelen.

13) Personeelskosten
 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013

Lonen en salarissen 58.153 56.318 57.277
Sociale lasten 7.602 7.626 6.984
Pensioenen  10.723 12.260 12.233 
Overige personeelskosten 8.644 6.000 6.298 
      85.122 82.204 82.792
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2013 conform gemaakte afspraken hierover in het Belastingplan 2014. 
Deze ontvangst was niet begroot.  

De pensioenkosten zijn in 2014 met € 1,5 miljoen gedaald ten 
opzichte van 2013 en bedroegen € 10,7 miljoen. Op basis van de 
loonontwikkeling in 2013 bleven de pensioengevende salarissen per 
januari 2014  - op enkele variabele componenten en periodieken na 
– onveranderd; de pensioenpremie ABP daalde met 3,8 procent als 
gevolg van de verlaging van het opbouwpercentage en een langere 
opbouwtijd. Dit effect van circa € 1,5 miljoen was niet in de begroting 
verwerkt, aangezien de pensioenpremies pas bekend werden nadat de 
begroting was vastgesteld. 

De overige personeelskosten bestaan grotendeels uit kosten voor 
de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten. De kosten 
namen ten opzichte van 2013 toe met € 2,3 miljoen tot € 8,6 
miljoen. De inhuur was noodzakelijk om het hogere volume aan 
telefoongesprekken naar de Klantenservice te kunnen afhandelen en 
voldoende voortgang te maken met de veranderingen binnen de ICT 
architectuur 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 langer gecontinueerd met tijdelijk 

personeel. De werkelijke overige personeelskosten in 2014 zijn mede 
hierdoor € 2,6 miljoen hoger dan begroot.

Pensioenen

2014

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 2014 was de dekkingsgraad 
van het ABP 101,1 procent. 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 procent van de som van de pensioengevende 
inkomens in het Toeslagendepot zal storten. 



CBR Jaarverslag 2014
9191 < <i < <i

Daarnaast stort CBR in de jaren 2012 tot en met 2016 1,75 procent 
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 

Aantal werkzame personen
Per einde van het boekjaar bedraagt de personele bezetting (in fte’s):

  2014 2013 2014 2013
Directie 2,0 2,0 2,0 2,0
Examinatoren  468,8 485,6 474,0  491,8 
Overige medewerkers 567,1 542,8 555,5 537,6
 1.037,9 1.030,4 1.031,5 1.031,4

Inhuur tijdelijk personeel 93,7 61,3 92,4 74,8

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 2014 ruim  
€ 2,0 miljoen gestort in het Toeslagendepot. Het totale vermogen van 
het Toeslagdepot eind 2014 bedroeg € 21,3 miljoen.

Ultimo jaar Gemiddeld jaar

Het aantal examinatoren daalde als gevolg van het wegvallen van het 
tijdelijke (extra) effect van 2toDrive alsmede door pensionering. De 
toename binnen de groep ‘overige medewerkers’ wordt grotendeels 
veroorzaakt door de inzet van extra capaciteit binnen de divisie 
Rijgeschiktheid (uitbreiding productiecapaciteit van de afdeling medisch 
en de juridische afdeling) en de afdeling Facilitair (extra receptionisten). 

Beloning directie, raad van toezicht en overige functionarissen                                                                                                                  
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het CBR 
van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.  
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Voor de volledigheid zijn eveneens de vaste onbelaste 
onkostenvergoedingen van de leden van de directie en de Raad van 
Toezicht vermeld. Deze onkostenvergoedingen behoren niet tot de 
bezoldiging en vallen derhalve niet onder de WNT-norm.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor CBR is € 230.474. Het 
weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is 
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzonderling hierop 
is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt 
voor de voorzitter 7,5 procent en voor de overige leden 5 procent van het 
bezoldigingsmaximum.  

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 (meeste) leden 
van 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 financieel directeur heeft de algemeen directeur in 
2014 een fiscale bijtelling in verband met het privégebruik van de dienst 
auto van € 11.140. Dit bedrag verklaart exact het verschil tussen beide 
directeuren in de kolom ‘beloning’. 
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1) Valt onder overgangsrecht. De overschrijding wordt veroorzaakt als gevolg van de fiscale bijtelling in verband met het privégebruik van de dienstauto.  

Binnen de WNT wordt bij de vaststelling van het bezoldigingsmaximum hiermee geen rekening gehouden.

           
          

   Mr. S.M. Zijderveld  Drs. R.A.L. Verstraeten      

Functie(s)   Algemeen directeur  Financieel directeur     

Duur dienstverband 2014   1/1 - 31/12   1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)   1,0   1,0

Gewezen topfunctionaris   nee   nee

(Fictieve) dienstbetrekking?   ja   ja

Bezoldiging

Beloning   € 200.421   € 189.281

Belastbare onkostenvergoedingen   €  2.385    -  

Beloning betaalbaar op termijn   €  33.054   € 33.054

Totale bezoldiging   €  235.860   € 222.335

Toepasselijk WNT-maximum   €  230.474   € 230.474 
Motivering indien overschrijding: zie   1)

Onbelaste onkostenvergoedingen   €  3.600   € 3.600

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen



           
          

  Prof. drs. G.J.N.H. Cerfontaine Mr. P.P.J. Butzelaar Prof. dr. S.G. van der Lecq* Drs. C.W. Gorter RA A. Nühn  

Functie(s)  Voorzitter Raad van Toezicht Vice-voorzitter  Lid Raad van Toezicht, Lid Raad van Toezicht, Lid Raad van Toezicht   
    Raad van Toezicht voorzitter audit- en risicocommissie lid audit- en risicocommissie   

Duur dienstverband 2014  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning  € 15.876 € 12.218 € 13.639 € 13.639 € 9.984

Belastbare onkostenvergoedingen    -  -   -  -  -

Beloning betaalbaar op termijn    -  -  -  -  -

Totale bezoldiging  €  15.876 € 12.218 € 13.639 € 13.639 € 9.984

Toepasselijk WNT-maximum  €  17.286 € 11.524 € 11.524 € 11.524 € 11.524 
Motivering indien overschrijding: zie    2)  3)  4)

Onbelaste onkostenvergoedingen  €  2.268 € 1.812 € 1.361 € 1.361 € 1.361
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Toezichthoudende topfunctionarissen

2) Valt onder overgangsrecht. Per 1 mei 2014 is de bezoldiging vastgesteld conform de WNT-norm.

3) Valt onder overgangsrecht. Toegestane bezoldiging door minister van Infrastructuur en Milieu.

4) Valt onder overgangsrecht. Toegestane bezoldiging door minister van Infrastructuur en Milieu.

*  Benoemingsperiode loopt af per 31 december 2014; op eigen verzoek heeft geen herbenoeming plaatsgevonden.
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15) Afschrijving immateriële vaste activa

  Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013

Afschrijving kosten van ontwikkeling  859 822 959
    859 822 959

16) Afschrijving materiële vaste activa

Afschrijving gebouwen en terreinen  739 763 727
Afschrijving inventarissen     1.787 2.625  1.720
Bijzondere waardevermindering inventarissen  - - 200
    2.526 3.388 2.647

De werkelijke afschrijvingskosten zijn € 0,9 miljoen lager dan begroot. Een aantal projecten is verschoven in 
de tijd, waardoor deze later in gebruik genomen zijn of zullen worden. 

De komende jaren zullen de afschrijvingslasten van materiële vaste activa sterk oplopen als gevolg van de 
hoge investeringen in onder andere nieuwe locaties en de theorie-infrastructuur, die vanaf 2015 volledig in de 
afschrijvingslasten zullen worden meegenomen.
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17) Overige bedrijfskosten
  Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013

Huisvestingskosten  7.203 6.306 6.286
Kantoorkosten  2.102 2.007 2.308
Computerkosten    2.625 2.745 3.277
Auto-, reis- en verblijfkosten  8.103 7.654                       7.769
Communicatiekosten  415 368 328
Werkzaamheden door derden  7.973 7.273 7.846
Kosten van training  1.347 1.196 862
Overige bedrijfskosten   1.206 1.491  1.290
  30.974 29.040 29.966

De totale toename van de overige bedrijfskosten in 2014 met € 1,0 miljoen (+3,4 procent) ten opzichte van  
2013 wordt grotendeels verklaard door hogere huisvestingskosten als gevolg van de strategische heroriëntatie  
van het locatiebeleid en de investering in de veiligheid van klanten en personeel (+€ 0,9 miljoen). Extra kosten  
voor auto-, reis- en verblijfkosten (+€ 0,2 miljoen, compensatie parttime examinatoren) en kosten van training  
€ 0,5 miljoen (werving en opleidingsplannen grotendeels uitgevoerd) werden gecompenseerd door lagere  
kosten voor computer (-€ 0,6 miljoen, minder inzet van externe ICT-assistentie bij projecten). 

De werkelijke overige bedrijfskosten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt per saldo voornamelijk  
veroorzaakt door € 0,9 miljoen hogere huisvestingskosten (locatiebeleid en veiligheid), € 0,4 miljoen hogere  
auto-, reis- en verblijfkosten (compensatie parttime examinatoren) en € 0,7 miljoen hogere advieskosten  
(met name voor het programma Rijgeschiktheid). 
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(  ) = negatief

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.

 2014 2013
Honoraria onderzoek van de jaarrekening  114 154
Honoraria overige controleopdrachten  - 7
Honoraria overige niet-controleopdrachten  8 18
Totaal kosten huisaccountant KPMG  122 179

18) Financiële baten en lasten

 Realisatie 2014  Begroting 2014 Realisatie 2013

Ontvangen interest 5 - 5 
Betaalde interest (35) (50) -
 (30) (50) 5

Directie Raad van Toezicht
Rijswijk, 13 maart 2015 Rijswijk, 13 maart 2015

S.M. Zijderveld (algemeen directeur) G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)
R.A.L. Verstraeten (financieel directeur) P.P.J. Butzelaar (vice-voorzitter)
 C.W. Gorter (voorzitter audit- en risicocommissie)  
 A. Nühn
 A.W.I.M. van der Wurff (lid audit- en risicocommissie) 
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Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2014 door de minister van 
Infrastructuur en Milieu is het resultaat over 2014 ten laste van het eigen vermogen 
gebracht.

Gebeurtenis na balansdatum
Bij Vorderingen is er sprake van een blijvende onzekerheid ten aanzien van het 
Alcoholslotprogramma. Begin maart 2015 hebben zowel de Hoge Raad als de Raad 
van State uitspraak gedaan betreffende personen die deze maatregel opgelegd 
hadden gekregen. Door de uitspraak van de Raad van State mag het CBR het 
Alcoholslotprogramma in zijn huidige vorm per direct niet meer opleggen. De 
minister van Infrastructuur en Milieu beraadt zich thans op aanpassing van de 
regelgeving, zowel voor de korte als lange termijn. Het CBR inventariseert in dat 
kader welke consequenties dit heeft voor haar bedrijfsvoering.
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Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over 
2014 van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2014 en de resultatenrekening over 2014 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 bepalingen van 
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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. 
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.

en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede 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, het controleprotocol 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 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 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241273 vermelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening.

Rotterdam, 13 maart 2015 
KPMG Accountants N.V.
J.J. Visser RA

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 2014 en van het resultaat 
over 2014 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 
bepalingen van en krachtens de WNT.



Motor (A)      
Theorie 39.534 21.617 54,7 28.748 15.543 54,1
Praktijk AVD (verkeersdeelneming)      
Eerste examen 19.916 14.897 74,8 19.528 14.249 73,0
Herexamen 6.028 4.419 73,3 5.850 4.315 73,8
Totaal 25.944 19.316 74,5 25.378 18.564 73,1
      
Praktijk AVB (voertuigbeheersing)      
Eerste examen 22.981 20.220 88,0 15.953 13.872 87,0
Herexamen 2.780 2.312 83,2 1.945 1.590 81,7
Totaal 25.761 22.532 87,5 17.898 15.462 86,4
      

Personenauto (B)      
Theorie 519.815 217.608 41,9 490.943 220.601 44,9
Praktijk totaal      
Eerste examen 200.934 100.423 50,0 214.936 104.427 48,6
Herexamen 177.141 88.830 50,1 197.748 97.166 49,1
Totaal 378.075 189.253 50,1 412.684 201.593 48,8
      
Praktijk (traditioneel+RIS)      
Eerste examen 194.918 97.052 49,8 210.733 102.085 48,4
Herexamen 161.773 79.376 49,1 185.042 89.096 48,1
Totaal 356.691 176.428 49,5 395.775 191.181 48,3
      

Examens particuliere bestuurders
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CBR in cijfers 2014

   2014   2013
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Praktijk faalangst      
Eerste examen 6.016 3.371 56,0 4.203 2.342 55,7
Herexamen 15.368 9.454 61,5 12.706 8.070 63,5
Totaal 21.384 12.825 60,0 16.909 10.412 61,6
      

Personenauto met aanhangwagen (BE)      
Praktijk      
Eerste examen 20.681 15.215 73,6 20.042 14.559 72,6
Herexamen 5.135 3.878 75,5 5.391 4.074 75,6
Totaal 25.816 19.093 74,0 25.433 18.633 73,3
      
Tussentijdse toetsen A, B en BE 81.543   85.345   
      
Nader onderzoeken A, B en BE 26.588 11.566 43,5 26.512 12.161 45,9
      
Bromfiets (AM2)      
Theorie 55.511 24.977 45,0 51.054 23.212 45,5
Praktijk      
Eerste examen 24.093 19.282 80,0 23.231 18.675 80,4
Herexamen 5.038 4.311 85,6 5.027 4.356 86,7
Totaal 29.131 23.593 81,0 28.258 23.031 81,5
      
Brommobiel (AM4)      
Praktijk      
Eerste examen 159 118 74,2 152 108 71,1
Herexamen 48 38 79,2 59 43 72,9
Totaal 207 156 75,4 211 151 71,6
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   2014   2013
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Theorie (taxi, C, D, Gevaarlijke stoffen en overige) 62.504 45.291 72,5 57.477 42.127 73,3
      

Taxi      
Praktijk      
Eerste examen 4.998 2.748 55,0 5.673 3.042 53,6
Herexamen 3.181 1.677 52,7 4.030 2.050 50,9
Totaal 8.179 4.425 54,1 9.703 5.092 52,5
      

Vrachtauto (C)      
Praktijk      
Eerste examen 6.000 3.826 63,8 5.823 3.661 62,9
Herexamen 3.129 1.964 62,8 3.236 1.962 60,6
Totaal 9.129 5.790 63,4 9.059 5.623 62,1
      

Bus (D)      
Praktijk      
Eerste examen 649 411 63,3 702 432 61,5
Herexamen 355 197 55,5 374 220 58,8
Totaal 1.004 608 60,6 1.076 652 60,6
      

Examens vervoer en logistiek
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   2014   2013
 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 4.722 3.078 65,2 4.504 2.977 66,1
Herexamen 2.206 1.367 62,0 2.185 1.344 61,5
Totaal 6.928 4.445 64,2 6.689 4.321 64,6

Overige (o.a. directiechauffeur, heftruck, ambulance)      
Praktijk      
Eerste examen 1.016 760 74,8 1.143 893 78,1
Herexamen 288 182 63,2 251 162 64,5
Totaal 1.304 942 72,2 1.394 1.055 75,7
      

Binnenvaart      
Theorie 4.672 3.162 67,7 4.851 3.102 63,9
Praktijk (Radar) 424 331 78,1 463 361 78,0
Afgegeven vaarbewijzen 5.685   6.822  
      

Luchtvaart      
Theorie      
Beroepsvliegers 2.127   3.735  
Privévliegers 1.597   1.768  
      
Ondernemersexamens (SEB) 8.505   7.561  
      
Nader onderzoeken CDE 198 133 67,2 235 146 62,1
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   2014   2013
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage



Medische rijgeschiktheid      
Behandelde verklaringen van geschiktheid  467.712  547.192  
Afgegeven verklaringen geschiktheid  343.419  398.672  
Afgegeven verklaringen geschiktheid met beperking  111.472  138.089  
Geweigerde verklaringen  4.006  3.822  
Rijtest bestuurder met functiebeperking  19.776  22.262  
Bezwaarschriften medische verklaringen  967  1.059  
Beroepszaken medische verklaringen  64  74  

Behandelde verklaringen klein vaarbewijs  573  1.039  

Verkeersgedrag      
Mededelingen van de politie  23.278  23.036  

in eerste instantie onvoldoende mededelingen die alsnog als voldoende zijn beoordeeld -608  -602  
  22.670  22.434  

Onderzoeken (opgelegd)  5.866  6.137  
Rijbewijs ongeldig verklaard  9.222  11.164  
- vanwege onderzoek alcohol/drugs  2.619  3.382  
- vanwege onderzoek medisch  1.416  1.069  
- vanwege onderzoek rijvaardigheid  523  544  

Medische rijgeschiktheid en verkeersgedrag
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  2014  2013



- vanwege EMA  1.080  1.387   
- vanwege LEMA  448  516   
- vanwege EMG  280  380  
- vanwege ASP   2.856  3.886  
EMA-cursussen (opgelegd)  5.787  5.734  
LEMA-cursussen (opgelegd)  3.255  3.370  
EMG-cursussen (opgelegd)  1.464  1.342  
Alcoholslotprogramma’s (opgelegd)  2.856  3.886  
Bezwaarschriften vorderingen  3.560  3.879  
Beroepszaken vorderingen  480  530  
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  2014  2013



Theorie-examens afgenomen   694.265  646.137 
Theorie-examens niet afgenomen   50.817  44.426 
Theorie-examens totaal afgenomen + niet afgenomen    745.082  690.563
     
Praktijkexamens, incl. toetsen en Nader Onderzoeken, afgenomen  620.231  650.338 
Praktijkexamens, incl. toetsen en Nader Onderzoeken, niet afgenomen  12.480  12.408 
Praktijkexamens, incl. toetsen, afgenomen + niet afgenomen    632.711  662.746
      
Totaal alle examens, incl. toetsen en NO, afgenomen + niet afgenomen   1.377.793  1.353.309
      
Totale omzet (in miljoen euro’s)   118,0  116,5 
Aantal medewerkers einde jaar (op fulltimebasis)   1.038  1.030 
Aantal ingeschreven rijscholen   8.144  8.177 
Aantal nieuw ingeschreven rijscholen   738  847 
Aantal uitgeschreven rijscholen   771  537 

Cijfers CBR totaal
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