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Status

Vastgesteld op 14 maart 2016 door de directie van het CBR met instemming van de Raad van Toezicht.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Milieu.
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Voorwoord

Het CBR heeft met 2015 operationeel een sterk jaar gehad. We hebben 
meer examens afgenomen en meer klanten binnen de afgesproken 
termijnen kunnen helpen. Minstens zo belangrijk is dat onze klanten 
door forse verbeteringen in de klantcommunicatie –zoals vernieuwde 
webpagina’s en verbeterde klantbrieven– sneller de informatie kunnen 
vinden die ze nodig hebben. Dit alles maakte dat de Klantenservice 
minder vaak gebeld hoefde te worden en het aantal klachten substantieel 
afnam. Hiermee bouwen we verder aan het bieden van de best mogelijke 
klantbediening, passend bij onze organisatiestrategie.

Onze examinatoren en theoriemedewerkers hebben in het verslagjaar 
730.000 theorie-examens en 636.000 praktijkexamens en toetsen 
afgenomen. Op de medische afdeling zijn 487.000 aanvragen voor 
een Verklaring van rijgeschiktheid verwerkt. En onze klantadviseurs 
hebben 490.000 telefoontjes afgehandeld. Dit alles goeddeels binnen 
de afgesproken termijnen. 
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kunnen doen. Dat doen ze in een modern examencentrum waar zowel 
onze theorie- als praktijkklanten makkelijk hun eigen weg kunnen 
vinden en zich snel op hun gemak kunnen voelen.     
Een mijlpaal was ook de start van het T-rijbewijs op 1 juli, dat met 
alle betrokkenen van de verschillende organisatieonderdelen grondig 
is voorbereid. Het examen, dat een bijdrage kan leveren aan het 
terugdringen van ernstige ongevallen met landbouwtrekkers en andere 
langzame gemotoriseerde voertuigen, is zeer positief ontvangen en 
maakt momenteel een snelle groei door.  
Het financiële jaar kunnen we ook positief afsluiten. Met een 
teruglopend aantal mededelingen van de politie, het hoge 
ziekteverzuim en de inzet van extra overwerk om onze klanten goed 
van dienst te kunnen zijn, kende 2015 een moeizame start. Maar door 
het aanhoudende mooie weer en een aantrekkende economie konden 
we onderaan de streep een hogere omzet realiseren en een positief 
resultaat noteren.     

Aangezien we in een mensgerichte organisatie werken, vinden we het 
van belang dat het CBR voor onze 1200 medewerkers een gezonde en 

Maar de wereld om ons heen staat niet stil. En de technologie 
ontwikkelt zich exponentieel snel. Om als organisatie sneller in te 
kunnen spelen op vernieuwingen en meer veerkracht in te bouwen, 
hebben we in 2015 een aantal belangrijke stappen gezet. Bij ICT is 
met de vernieuwing van het rekencentrum, de modernisering van 
het IT-platform en het veranderen van de organisatiestructuur een 
goede basis gelegd voor verdere digitalisering, waarmee we de 
klantvriendelijkheid van onze dienstverlening kunnen verhogen. Bij 
de divisie Rijgeschiktheid zijn de voorbereidingen afgerond voor de 
ontwikkeling van een compleet nieuw administratief systeem. Ook 
hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met onze stakeholders. 
Dit onder andere met de vernieuwing van onze inschrijfovereenkomst, 
die kandidaten meer duidelijkheid biedt over bij wie ze rijles volgen en 
minder ruimte laat voor fraude.

Ondanks een zeer vervelende verstoring in het begin van het 
jaar kunnen we toch met trots terugkijken op de oplevering 
van het twintigste en laatste vernieuwde examencentrum waar 
theoriekandidaten op touchscreens in hun eigen tempo examen 
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prettige werkomgeving is. Ons jaarlijkse medewerkeronderzoek heeft 
aangetoond dat we die fijne werkplek ook echt bieden. Bovendien is er 
dit jaar een nieuwe ondernemingsraad gekozen, waarmee het plezierig 
samenwerken is. Een punt van aandacht blijft het aanhoudend hoge 
ziekteverzuim. Daar gaan we in 2016 extra actie op ondernemen. 

Terugblikkend constateren we dat het CBR er vijf jaar na de start van 
het destijds zo noodzakelijke Verbeterprogramma een stuk beter 
voorstaat. We hebben goede stappen gezet op weg naar een meer 
transparante en klantvriendelijke organisatie, waar het prettig werken 
is voor de medewerkers. De nabije toekomst biedt ons nog voldoende 
uitdagingen, zoals de vernieuwingen bij ICT en de bouw van het 
nieuwe systeem van Rijgeschiktheid. Maar die treden we, samen met 
onze medewerkers, met vertrouwen tegemoet.’

René Verstraeten
financieel directeur 

< <i



> Voorwoord    

> Profiel CBR    

> Producten en diensten     
> Theorie    
> Rijvaardigheid    
> CCV    
> Rijgeschiktheid    

> Organisatie    
> Personeel 
> Klantenservice    
> Klachtenbehandeling   
> Communicatie   
> Informatievoorziening    
> Research en Development 
> Inkoop en Facilitaire zaken    
> Risicomanagement    
> In-control-statement   

> Raad van Toezicht    

> Governance    

> Financiële resultaten en vooruitzichten    

> Jaarrekening 2015    

Bijlage

> CBR in cijfers in 2015 

Inhoud

CBR Jaarverslag 2015    -     5< <i



CBR Jaarverslag 2015    -     6

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 53 examenlocaties in het land. Het voert zijn opdracht uit met 
zo’n 1.050 (fte) 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, een 
verklaring van rijgeschiktheid en een professionele beoordeling van 
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Samenwerking

Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op het 
gebied van de verkeersveiligheid: 
•  Met brancheorganisaties BOVAG, Federatie Autorijschool 

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

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

•  Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is er sprake van 
intensieve samenwerking op beleidsmatig gebied.

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

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

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 2014 en 2015
  2015 2014

Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets 641.723 614.860 

Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfiets en brommobiel  497.996 484.934 

Tussentijdse toetsen  84.463 81.543 
Nader onderzoeken rijvaardigheid  23.904 26.588 
Examens professionals praktijk en theorie  117.915 106.373 
Nader onderzoeken examens professionals  190 198 
In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid 487.097 467.712 

Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie  6.650 5.866 

Educatieve maatregelen en Alcoholslotprogramma 11.615 13.362 

Telefoongesprekken klantenservice  ca. 490.000 ca. 518.000 
Personeel (per jaareinde)  1.049 fte 1.038 fte 
Omzet (in miljoen euro’s)  126,0 118,0 
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Producten en diensten

In 2015 nam het CBR bijna 1,4 miljoen examens af. Zowel het aantal 
afgenomen theorie-examens als het aantal afgenomen praktijkexamens 
steeg ten opzichte van 2014. Het CBR slaagde er grotendeels in de 
reserveringstermijnen voor de theorie- en praktijkexamens te realiseren. 
In de eerste helft van 2015 lukte dit voor de theorie-examens niet overal 
door de verbouwing van de examenlocaties. Met de opening in Breda 
op 3 augustus 2015 van het twintigste, en laatste, gemoderniseerde 
gecombineerde theorie- en praktijkexamencentrum rondde het CBR een 
omvangrijke vernieuwingsoperatie af. Hiernaast voerde het CBR per 1 juli 
2015 het T-rijbewijs in voor bestuurders van onder andere landbouw- en 
bosbouwtrekkers. Door een uitspraak van de Raad van State begin maart 
2015 mag het CBR het Alcoholslotprogramma niet meer opleggen. Nieuwe 
drankovertreders krijgen nu een cursus alcohol en verkeer of een onderzoek 
naar alcoholmisbruik opgelegd. In 2015 is de ontwerpfase van het interne 
verbeterprogramma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ afgerond. 

Theorie

In 2015 nam de divisie Theorie van het CBR in totaal bijna 642.000 
theorie-examens af. Dit is een stijging van het aantal theorie-examens 
met bijna 27.000 ten opzichte van 2014. Deze stijging (ruim vier 
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Personenauto

Het aantal theorie-examens voor de personenauto nam toe van ruim 
519.000 in 2014 tot ruim 538.000 in 2015. Deze stijging van bijna 
4 procent wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal jongeren 
dat vóór hun 18e het rijbewijs wil halen, nog steeds toeneemt. Het 
slagingspercentage bleef stabiel.
 

Bromfiets en brommobiel

Het aantal bromfiets- en brommobielexamens kwam uit op ruim 
61.000. Dit is bijna 6.000 examens hoger dan in 2014. Deze stijging 
van ruim 10 procent komt voort uit een piek in het aantal jongeren 
dat de leeftijd van 15 en 16 jaar bereikte. Bovendien slaagden minder 
kandidaten voor het theorie-examen bromfiets: het slagingspercentage 
daalde van 45 procent in 2014 tot iets meer dan 41 procent in 2015.

procent) heeft met name te maken met het grotere aantal kandidaten 
dat voor het eerst theorie-examen deed voor auto, motor en bromfiets. 

Motorexamens

Het aantal theorie-examens voor de motor steeg met 5 procent van 
ruim 39.000 in 2014 naar ruim 41.000 in 2015. Deze stijging heeft 
vooral te maken met de invoering in 2013 van het getrapte rijbewijs 
voor aspirant-motorrijders onder de 24 jaar (de derde Europese 
Rijbewijsrichtlijn). Hierdoor hebben kandidaten het halen van het 
motorrijbewijs uitgesteld. Een deel van hen heeft in 2015 de leeftijd 
van 24 jaar bereikt en het motorrijbewijs alsnog behaald.

Het slagingspercentage lag op ruim 57 procent en komt daarmee 
hoger uit dan in 2014 (bijna 55 procent).

Theorie-examens in 2014 en 2015
 2015   2014  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A)  41.533 23.919 57,6 39.534 21.617 54,7
Personenauto (B) 538.783 226.030 42,0 519.815 217.608 41,9
Bromfiets (AM)   61.407 25.281 41,2 55.511 24.977 45,0
Totaal 641.723 275.230   614.860 264.202 
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Examens nieuwe stijl

Nagenoeg alle theoriekandidaten (ook die voor het beroepsvervoer) 
doen nu hun theorie-examen op een touchscreen. De kandidaat 
bepaalt voor een groot deel zijn eigen tempo en krijgt direct na het 
examen de uitslag. Door een aanpassing van de uitslagschermen 
kan de kandidaat het behaalde resultaat nu gemakkelijker zien. 
Kandidaten geven aan tevreden te zijn over het examensysteem en 
de slagingspercentages zijn stabiel (met lichte uitzondering voor de 
bromfiets).

Met het theorie-examen nieuwe stijl slaat het CBR een brug tussen 
technologie en gebruiksgemak. Dit maakt dat we veiliger kunnen 
werken, efficiënter zijn, beter bestand zijn tegen fraude, sneller 
en beter kunnen vernieuwen en het proces voor de kandidaat 
gebruiksvriendelijker maken. 

Verbetering processen

De divisie Theorie van het CBR is voortdurend op zoek naar manieren 
om haar processen voor en haar communicatie mét de klanten te 

verbeteren. Zo zijn medewerkers in het verslagjaar getraind om de 
kandidaat op het examencentrum zo goed mogelijk te ontvangen. 

In het begin van het jaar 2015 heeft een vervelende verstoring enkele 
dagen de afname van theorie-examens bemoeilijkt. Deze kinderziekte 
van het nieuwe systeem is verholpen. Gedurende de rest van het 
jaar is het gelukt het systeem robuuster te maken en van meer 
functionaliteit te voorzien.  

In december 2015 is het CBR voor alle rijbewijscategorieën gestart met 
een pilot met geluid bij de theorie-examens. Tijdens het zogenoemde 
verlengd examen, waarbij de kandidaat extra tijd krijgt, en bij het 
individueel begeleid examen kunnen de kandidaten de vragen laten 
voorlezen door een computerstem. Het gaat hierbij vooral om 
kandidaten met een leesprobleem, zoals laaggeletterdheid en dyslexie. 

Fraudebestrijding

Na een forse daling in 2014 nam het aantal fraudegevallen bij 
het theorie-examen in 2015 weer toe. Het CBR betrapte dit jaar 

CBR Jaarverslag 2015    -     11< <i



is verbouwd om deze geschikt te maken voor het nieuwe systeem. In 
januari 2015 was er een grote storing in de ICT-systemen van het CBR. 
In bovenstaande tabel kunnen we daarom alleen de gegevens van het 
tweede tot en met het vierde kwartaal weergeven. 

Rijvaardigheid

In 2015 nam de divisie Rijvaardigheid van het CBR ruim 606.300 
praktijkexamens en -toetsen af. Dat zijn er zo’n 13.300 meer dan in 
2014 (ruim 593.000). Deze lichte toename (ruim 2 procent) kwam 
vooral door een stijging van het aantal motorkandidaten.

Praktijkexamens motor

Het totaal aantal motorexamens (verkeersdeelneming en 
voertuigbeheersing) bedroeg in 2015 ruim 57.700: zo’n 6.000 meer 
dan in 2014 (ruim 51.700). Deze toename van ruim 11 procent heeft 
te maken met de extra instroom van kandidaten voor de rechtstreekse 
toegang tot het A2-examen (voor middelzware motoren) die op  
31 december 2013 is ingevoerd. Bovendien kozen meer 24-plussers 

27 fraudeurs op heterdaad. Meer dan de helft van deze fraudeurs 
probeerde om het examen door een look-a-like af te laten leggen. 

Het CBR hecht veel belang aan een integere examinering. De 
medewerkers worden dan ook speciaal getraind om documenten 
en look-a-likes te kunnen herkennen. Daarnaast heeft het CBR state-
of-the-art-apparatuur om openstaande gsm- en wifiverbindingen op 
te sporen. De technologische ontwikkelingen, ook op fraudegebied, 
vragen om permanente alertheid bij het CBR.

Om ongewenste voorspelbaarheid in het theorie-examen te 
voorkomen heeft het CBR de vragen en antwoorden gerandomiseerd. 
Ook zijn veel afbeeldingen vernieuwd en verbeterd, zodat deze voor 
zich spreken en worden dagelijks nieuwe vragen gemaakt. 

Prestatie-indicator

Voor de theorie-examens geldt dat de reserveringstermijnen binnen 
de vier weken moeten blijven. In de eerste helft van 2015 lukte dit niet 
overal. Dat kwam doordat in deze periode een aantal examenlocaties 

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

Examens theorie  < 4 weken 98% 100%

KPI-score Theorie
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een tussentijdse toets deden. Bij hen lag het slagingspercentage op 58 
procent, tegenover 44 procent bij de overige kandidaten. In 2015 legde 
41 procent van de kandidaten voorafgaand aan het eerste examen een 
tussentijdse toets af (40,4 procent in 2014). 

Verder valt op dat de populariteit van het faalangstexamen blijft stijgen 
sinds de introductie in juni 2010. In 2015 nam het CBR ruim 23.600 
autopraktijkexamens af voor faalangstige kandidaten, ruim 10 procent 
meer dan in 2014 (ruim 21.300).

Praktijkexamens bromfiets en brommobiel

In 2015 nam het CBR ruim 30.100 bromfietsexamens af. Dit is ruim 

voor het ‘luxe’ product motorexamen, onder invloed van het 
economische herstel en het aanhoudend goede weer. De gemiddelde 
slagingspercentages bij de motorexamens bleven onveranderd hoog.

Praktijkexamens personenauto

In 2015 nam het CBR bijna 382.000 praktijkexamens personenauto 
af, 3.800 meer dan in 2014 (ruim 378.000). Het aantal examens voor 
personenauto met aanhangwagen steeg met ruim 8 procent, van bijna 
26.000 in 2014 naar ruim 28.000 in 2015.

Het slagingspercentage voor personenauto-examens bleef stabiel, 
rond 50 procent. Aanzienlijk beter scoorden kandidaten die vooraf 

Praktijkexamens in 2014 en 2015
 2015   2014  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Motor (A) verkeersdeelneming 30.093 22.288 74,1 25.944 19.316 74,5
Motor (A) voertuigbeheersing 27.628 24.138 87,4 25.761 22.532 87,5
Personenauto (B) 381.875 190.833 50,0 378.075 189.253 50,1
Personenauto aanhangwagen (BE) 28.053 20.770 74,0 25.816 19.093 74,0
Bromfiets (AM2) 30.180 24.405 80,9 29.131 23.593 81,0
Brommobiel (AM4) 167 133 79,6 207 156 75,4
Totaal 497.996 282.567  484.934 273.943 
      
Nader onderzoek rijvaardigheid 23.904 10.946 45,8 26.588 11.566 43,5
Tussentijdse toets A/B/BE 84.463   81.543  
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1e examens voor de personenauto en een score van 96 procent voor 
alle overige praktijkexamens.

2toDrive blijft succesvol

In maart 2015 slaagde de honderdduizendste 17-jarige voor het 
autorijexamen via het experiment 2toDrive. Met dit experiment 
kunnen jongeren op 17-jarige leeftijd hun autorijbewijs halen en onder 
begeleiding rijden tot ze 18 zijn. 

De populariteit van 2toDrive blijft onveranderd hoog sinds de 
invoering ervan in november 2011. In 2015 deden 77.561 17-jarigen 
hieraan mee, tegenover 71.381 in 2014. 
Het gemiddelde slagingspercentage bij de 2toDrive-deelnemers lag 
in 2015 op 56 procent, tegenover 50 procent bij de overige kandidaten 
voor het autorijexamen.

In november 2015 maakte het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
bekend dat het experiment 2toDrive definitief wordt ingevoerd. 

3 procent meer dan in 2014 (ruim 29.100). De bromfietskandidaten 
bleven met een slagingspercentage van bijna 81 procent goed 
presteren. Dat gold ook voor de 167 brommobielkandidaten (207 in 
2014); zij slaagden in bijna 80 procent van de gevallen. 

Nader onderzoeken rijvaardigheid

Het CBR nam in 2015 in totaal bijna 24.000 nader onderzoeken 
rijvaardigheid af voor personenauto, motor en personenauto met 
aanhangwagen. Ten opzichte van 2014 (ruim 26.500) is dit een daling 
van 10 procent. Een nader onderzoek rijvaardigheid is een speciaal 
examen voor mensen die binnen vijf jaar vier keer zijn gezakt voor het 
reguliere praktijkexamen.

Prestatie-indicatoren 

De reserveringstermijn voor praktijkexamens moet binnen de zeven 
weken blijven. Voor herexamens voor de personenauto geldt een 
termijn van vijf weken. In enkele examenplaatsen werden die termijnen 
in 2015 overschreden, wat leidde tot een score van 93 procent voor de 

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

1e examens B < 7 weken 93% 100%
Herexamens B < 5 weken 96% 100%
Overige praktijkexamens RV < 7 weken 96% 100%

KPI-score Rijvaardigheid
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Bijdrage aan professionalisering rijschoolbranche

Op 1 augustus 2015 is een nieuwe overeenkomst tussen CBR en 
opleider in werking getreden. Deze is opgesteld samen met de 
brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB. De overeenkomst bevat 
een bepaling over integriteit, die onderdeel uitmaakt van het door 
het CBR gevoerde anti-fraudebeleid. Bij contact met het CBR moeten 
instructeurs altijd een geldige WRM-bevoegdheidspas kunnen tonen 
als zij een praktijkexamen/-toets (inclusief voor- en nagesprek) van 
een leerling willen bijwonen. Verder moet de naam van de opleider die 
het examen heeft aangevraagd, overeenstemmen met de naam op het 
examenvoertuig én met de naam waaronder de opleider bij het CBR 
staat ingeschreven. 
In totaal heeft ruim 95 procent van de in totaal 8.147 opleiders 
de nieuwe overeenkomst getekend. De overige 391 opleiders zijn 
uitgeschreven. Zij kunnen daardoor geen examens meer reserveren.

Klantcommunicatie

Het CBR heeft in 2015 opnieuw een aantal verbeteringen doorgevoerd 
in de belangrijkste brieven en e-mails voor examenkandidaten. De 

leesbaarheid is vergroot en de tekst is nog korter en bondiger geworden. 
Bovendien wordt op de uitnodigingsbrief voor praktijkexamens en 
toetsen de naam van de rijschool opgevoerd. Dit past binnen de nieuwe 
overeenkomst tussen CBR en opleider (zie hierboven). 

Klantenquête

De klanten van het CBR zijn tevreden over de dienstverlening van de 
examinatoren en over de examenlocaties. Dat bleek in 2015 uit de 
uitkomsten van de permanente klantenquête, die het CBR in maart 
2014 startte bij de kandidaten voor het autorijexamen. Van deze 
kandidaten nam zo´n 30 procent deel aan het onderzoek.

De respondenten gaven de examinatoren een gemiddeld rapportcijfer 
van ruim een 7. De informatieve waarde van de CBR-website werd 
beloond met een 6,9. Verder bleek het locatiebeleid van het CBR 
zijn vruchten af te werpen. De tevredenheid over de locatie bij de 
verbouwde en nieuwe examencentra steeg namelijk van een 6 naar 
een 7. 
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Holland. Van deze groep tekenden 171 personen bezwaar aan. Zij 
kregen de mogelijkheid om op kosten van het CBR hun rijvaardigheid 
te laten beoordelen. Van de 91 personen die hiervan gebruik maakten, 
kregen 51 hun rijbewijs terug nadat was vastgesteld dat zij veilig aan 
het verkeer konden deelnemen. 
Vijf verdachte rijscholen uit de fraudezaak in Noord-Holland werden 
uitgeschreven. In 2014 was de betrokken examinator al ontslagen. 
Het CBR tilt zwaar aan de gepleegde examenfraude. Het laten slagen 
van kandidaten die onvoldoende bekwaam zijn, heeft aanmerkelijke 
risico’s voor de verkeersveiligheid.

Agressie

Het CBR accepteert geen gewelddadigheden tegen zijn medewerkers. 
Zo is een agressieve kandidaat die in april een examinator neersloeg 
in Barendrecht, een jaar lang de toegang ontzegd tot de CBR-locaties. 
Zijn volgende examens kan de betreffende kandidaat slechts onder 
strikte voorwaarden afleggen. De extra kosten komen voor zijn eigen 
rekening. De rechtbank in Rotterdam heeft de kandidaat inmiddels 
veroordeeld tot 60 uur taakstraf en een boete van 350 euro.

Samen werken aan een geslaagd resultaat

Onder het motto ‘Samen werken aan een geslaagd resultaat’ wil het 
CBR zijn klanten meer betrekken bij zijn producten en dienstverlening. 
Zo laten examinatoren een geslaagde kandidaat op hun tablet tekenen 
voor de positieve uitslag bij praktijkexamens die tot een rijbewijs 
leiden. Pas daarna kan de uitslag worden verzonden naar het centrale 
rijbewijsregister.

Verder is in 2015 een doelgroeponderzoek gehouden over de gewenste 
inhoud van de voorlichtingsfilm over het motorexamen. Deze film 
krijgt zijn beslag in de eerste helft van 2016.

Fraudebestrijding

Net zoals bij de theorie-examens zet het CBR zich er ook bij 
de praktijkexamens voor in om fraude tegen te gaan. Hiertoe 
heeft het CBR de controle op de identiteitsbewijzen bij de 
praktijkexamenkandidaten geïntensiveerd. Sinds januari 2015 
voeren de examinatoren op alle praktijkexamencentra dagelijks 
steekproefsgewijze controles uit met een retrocheckapparaat. 

Begin 2015 ontvingen 197 automobilisten het besluit van het CBR dat 
hun Verklaring van rijvaardigheid was ingetrokken. Dit naar aanleiding 
van een onderzoek van de politie naar examenfraude in Noord-
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Het aantal praktijkexamens voor vrachtauto en bus met aanhanger 
(CE- en DE-rijbewijs) is in 2015 beperkt gestegen ten opzichte van 
2014. Voor de rijbewijscategorie C1, voor lichte vrachtauto’s, zijn 
er 1.122 examens afgenomen in 2015, tegen 1.006 in 2014. Voor 
praktijkexamens voor de categorie D1 (lichte bus) was weinig 
belangstelling.

Gevaarlijke stoffen

Het aantal examens voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-
examens) is gedaald, van 15.386 in 2014 naar 14.973 in 2015. 

CCV

Vrachtauto- en busexamens

Het aantal theorie-examens dat is afgenomen voor onder andere 
vrachtauto (C-rijbewijs) en bus (D-rijbewijs), is in 2015 gestegen met  
8 procent ten opzichte van 2014. 

Het aantal praktijkexamens voor de vrachtauto (C) en bus (D) was 
tevens hoger dan in 2014. Voor C 8.636 in 2015 ten opzichte van 8.123 
in 2014. Voor D 1.362 in 2015 ten opzichte van 1.001 in 2014.

Vakbekwaamheidsexamens in 2014 en 2015
 2015   2014  

 Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd

Theorie-examens, exclusief binnenvaart en luchtvaart 67.530 48.823 72,3 62.504 45.291 72,5
Vrachtauto (C, C1) 9.757 6.374 65,3 9.129 5.790 63,4
Bus (D, D1) 1.364 831 60,9 1.004 608 60,6
Taxi 8.630 4.731 54,8 8.179 4.425 54,1
Vrachtauto/bus met aanhanger, lange zware voertuigen en vakrijproef 7.066 4.585 64,9 6.928 4.445 64,2
Overige (o.a. heftruck, directiechauffeur, ambulance en T-rijbewijs) 2.258 1.570 69,5 1.304 942 72,2 
Binnenvaart 5.339 3.573 66,9 5.096 3.493 68,5
Luchtvaart 3.380   3.724    
Ondernemersexamens (SEB) 12.590   8.505    
Totaal 117.915   106.373    
Nader onderzoeken examens professionals 190 130 68,4 198 133 67,2
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beroepsmatig met levende dieren omgaan, moeten in het bezit zijn 
van een getuigschrift van vakbekwaamheid (pluim)veetransport. In 
2015 nam CCV 911 schriftelijke examens voor (pluim)vee af, tegenover
659 in 2014. 

Verplichte nascholing beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs hebben in 2015 170.971 nascholingsdagen gevolgd. 
Dit is wezenlijk meer dan in 2014, waarin er 133.064 nascholingsdagen 
werden gevolgd. De stijging is te verklaren door de datum 10 
september 2016 die in zicht komt. Op deze datum moet een grote 
groep vrachtautochauffeurs een geldige code 95 op het rijbewijs 
hebben die zij moeten behalen door middel van het volgen van 35 uur 
nascholing. 
Voor een grote groep buschauffeurs was dit al het geval op 10 
september 2015. Ook is per juni 2015 de vrijstelling voor code 95 voor 
chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 komen te vervallen. Ook deze 
chauffeurs moeten tijdig in het bezit zijn of komen van een geldige 
code 95 op het rijbewijs. 

De in 2013 ingevoerde herhalingstoets voor de verlenging van 
het ADN-certificaat (vervoer van gevaarlijke goederen over de 
binnenwateren) is in 2015 op grotere schaal afgenomen. CCV houdt 
toezicht op deze toetsen. Uit de jaarlijkse evaluatie die in november 
2015 is gehouden, bleek dat alle partijen tevreden zijn over de gang 
van zaken. Wel is het toezichtmodel op een paar punten aangescherpt.

In 2015 zijn 900 examens ADN-regulier afgenomen. Dit is een stijging 
ten opzichte van 2014 (776 examens). Het aantal examens voor 
veiligheidsadviseur is in 2015 gedaald naar 753 (840 in 2014).

Lange Zware Voertuigen

Het aantal examens Lange Zware Voertuigen (LZV) is beperkt 
toegenomen, van 702 in 2014 naar 711 in 2015. 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 

Overzicht gevolgde nascholing 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Praktijktrainingsdagen 21.613 23.011 24.911 26.649 32.928 129.112
Theorietrainingsdagen 84.176 110.270 104.409 106.415 138.043 543.313
Totaal per jaar 105.789 133.281 129.320 133.064 170.971 672.425

< <i



CBR Jaarverslag 2015    -     19

CCV houdt steekproefsgewijs toezicht op de uitvoering van 
de nascholing. In eerste instantie wordt hierbij gekeken 
naar de procesaspecten van de cursusuitvoering. Sinds 
2015 is daar het tweedelijns toezicht aan toegevoegd. 
Hierbij kijkt CCV naar de didactische vaardigheden van 
de docent van de nascholingscursus. In 2015 hebben er 
3.420 steekproeven in het kader van het eerstelijns toezicht 
plaatsgevonden. Dit komt neer op ongeveer 5,4 procent 
van het totaal aantal afgenomen cursussen. 
Daarnaast zijn er 58 steekproeven in het kader van het 
tweedelijns toezicht uitgevoerd. Dit aantal ligt lager dan 
de eerstelijns steekproeven; dit komt o.a. doordat dit 
toezicht door een kleinere groep steekproefnemers wordt 
uitgevoerd en een steekproef langer duurt. In 2015 zijn 
in totaal 1.556 certificeringen voor nascholingscursussen 
afgegeven aan 346 opleiders. 

T-rijbewijs

Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs ingevoerd. Een nieuwe 
rijbewijscategorie, verplicht voor alle bestuurders van 
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.

Er zijn sinds de invoeringsdatum 741 praktijkexamens en 
1.270 theorie-examens afgenomen. Er zijn bijna 70 actieve 
opleiders voor het T-rijbewijs. 

Directiechauffeur

In 2015 heeft de divisie CCV 441 praktijkexamens en 
255 theorie-examens directiechauffeur afgenomen. Het 
aantal unieke kandidaten voor de praktijkexamens is 
ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Dit betekent een 
stijging ten opzichte van 2014 qua praktijkexamens (394 
praktijkexamens). Dit heeft te maken met een daling van 
het slagingspercentage bij de praktijkexamens. Het aantal 
kandidaten voor het theorie-examen is gedaald (262 in 
2014). Het aantal unieke kandidaten is ook gedaald. Het 
slagingspercentage is licht gestegen. 

Taxi

Voor het eerst sinds een aantal jaren is er in 2015 een 
stijging in het aantal taxi-examens. CCV nam 8.630 
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Binnenvaart

Het aantal examens voor schippers en ondernemers in de 
beroepsbinnenvaart steeg in 2015 met 5 procent. In 2015 nam  
CCV 4.882 mondelinge en schriftelijke theorie-examens af en  
457 praktijkexamens radar (in 2014 ging het om 4.672 respectievelijk 
424) examens. In 2015 gaf het CBR 6.064 vaardocumenten af, waarvan  
976 nieuwe en 5.088 verlengde vaarbewijzen, tegenover 879 nieuwe  
en 4.806 verlengde in 2014.

Ondernemers

Het aantal examens voor ondernemers in het goederen- en 
personenvervoer is in 2015 (12.590) wezenlijk gestegen ten opzichte 
van 2014 (8.505). 
Vanaf 1 januari 2016 neemt CCV geen examens meer af voor het 
Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het beroepspersonenvervoer 
over de weg met personenauto’s. Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu heeft besloten dat er vanaf die datum een vrijstelling bestaat 
voor de vakbekwaamheidseis voor de Taxi ondernemersvergunning.  
Door een eerdere aankondiging is dit terug te zien in het aantal 
kandidaten voor de taxi-examens. Het aantal kandidaten Goederen 
is daarentegen gestegen, vanwege de vergunningsplicht van koeriers 
vanaf 2016. 

praktijkexamens voor taxichauffeur af en 8.838 theorie-examens.  
In 2014 waren dat er 8.179 respectievelijk 7.712. Deze stijging is een 
gevolg van de toename van het aantal taxichauffeurs dat voor Uber 
werkt. De examens Doelgroepenvervoer en Sociale vaardigheden 
worden daarentegen nauwelijks afgenomen. In 2015 maakten deze 
examens minder vaak deel uit van aanbestedingen. 

Luchtvaart

Het aantal theorie-examens voor beroeps- en privévliegers is in 
2015 gedaald tot 3.380. De daling deed zich bij beide groepen 
voor. Ten opzichte van 2014 is de verdeling van de examens over 
de twee groepen nagenoeg gelijk gebleven. Onder de kandidaten 
zijn niet alleen aanstaande vliegers van de Airbus en Boeing 747, 
maar ook aspirant-ballonvaarders en -helikopterpiloten. Naast de 
bestaande examens, zijn er in 2015 ook 3 nieuwe theorie-examens 
geïntroduceerd, overbruggingsexamens voor houders van een militair 
brevet.

In juni 2015 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de kamer 
Luchtvaart van de CBR gebruikersraad. Door deze uitbreiding van 
de LTP raad wordt invulling gegeven aan de gewenste structurele 
afstemming met de sector luchtvaart, naast de reeds bestaande 
klankbordgroepen met opleidingsinstituten.
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Bij ongeveer 43.000 van de aanvragen voor een verklaring van 
geschiktheid was het nodig meer informatie van de klant of 
keuringsarts te vragen. In ongeveer 80.000 gevallen verwees het 
CBR de aanvrager naar een medisch specialist. Bij zo’n 21.500 
aanvragers was een rijtest nodig om een goed besluit te kunnen te 
nemen over de rijgeschiktheid. Ruim 114.000 aanvragers kregen een 
geschiktheidsverklaring met een (termijn)beperking, en ruim 4.100 
aanvragers bleken op grond van de geldende wet- en regelgeving 
ongeschikt als bestuurder.

Prestatie-indicatoren medische geschiktheid (KPI’s)

Het CBR streeft ernaar om aanvragers van een verklaring van 
geschiktheid binnen vier weken een besluit toe te sturen of een 
mededeling te doen over een eventuele vervolgactie (bijvoorbeeld een 
verwijzing naar een specialist). De divisie Rijgeschiktheid haalde in 
2015 in 92 procent van de gevallen de afgesproken termijn. In 2014 
lag dit percentage nog 7 procentpunt lager op 85 procent. Met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu was voor 2015 afgesproken dat 
het CBR deze termijn in 90 procent van de gevallen moest halen. 

Prestatie-indicatoren 

De reserveringstermijn voor de theorie- en praktijkexamens moet 
binnen de zeven weken blijven. In 2015 heeft de divisie CCV in  
100 procent van de gevallen voldaan aan de norm.

Rijgeschiktheid

De divisie Rijgeschiktheid nam in 2015 ruim vier procent meer 
aanvragen voor een verklaring van geschiktheid in behandeling dan in 
2014. Het aantal keren dat het CBR een educatieve maatregel op het 
gebied van alcohol of gedrag oplegde, kwam iets lager uit dan in 2014.

Verklaringen van geschiktheid

Het aantal in behandeling genomen aanvragen voor een verklaring 
van geschiktheid, de zogenoemde Eigen verklaringen, lag in 2015 op 
487.000. Dit is ruim 19.000 meer dan in 2014. Deze lichte stijging is 
het gevolg van een algeheel hogere opkomst, de introductie van het 
T-rijbewijs en het vervallen van de vrijstelling voor code 95 voor oudere 
chauffeurs. 

Reserveringstermijnen examens  Norm doorlooptijd KPI-score Norm

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

KPI-score CCV
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mag invullen. Dit geldt zowel voor bestuurders met een auto,- 
motor- of T-rijbewijs als voor bestuurders met een vrachtauto- of 
busrijbewijs.

•  Sinds 1 juli 2015 kiezen praktijkexamenkandidaten voor een auto,- 
motor- of T-rijbewijs met AD(H)D of autisme zelf hun keurend 
arts. Zij gaan vóór het indienen van hun Eigen verklaring naar een 
zelfgekozen, bij het CBR aangesloten, specialist voor de medische 
keuring. Doordat het CBR de Eigen verklaring samen met het 
keuringsrapport in één keer ontvangt, is de benodigde informatie 
direct compleet. Hierdoor is voor de beoordeling van  
de rijgeschiktheid gemiddeld 27 dagen nodig in plaats van 55.

•  Rijscholen plannen sinds eind september 2015 zelf, in direct  
overleg met de klant, rijtesten met een lesauto in. Een rijtest is 
bedoeld om in de praktijk te beoordelen of iemand op een veilige  
en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen.

•  Sinds 3 december 2015 kunnen mensen met een steunhart (een 

Ontwikkelingen 2015 

•  Per 1 april 2015 zijn meerdere regels omtrent rijbewijskeuringen 
versoepeld. Voor een grote groep klanten maakt dit de 
rijbewijsaanvraag of -vernieuwing sneller en eenvoudiger. Zo is 
het de eigen behandelend specialist nu toegestaan het rapport 
voor het CBR op te maken, mits het rapport feitelijke informatie 
geeft en geen oordeel over de geschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld 
bij dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en 
visuele aandoeningen. 

  Voor bestuurders met epileptische aanvallen die vijf jaar 
lang geen aanval hebben gehad, volstaat sinds 1 april een 
aantekening van een algemeen arts om voor onbepaalde termijn 
te worden goedgekeurd. Dit geldt voor bestuurders met een 
auto,- motor- of T-rijbewijs. Ook voor bestuurders die een TIA 
hebben gehad en bestuurders die volledig zijn hersteld van een 
beroerte, geldt dat een algemeen arts nu de beroertevragenlijst 

Medische verklaringen in 2014 en 2015
   2015 2014

In behandeling genomen aanvragen rijgeschiktheid   487.097 467.712 
Afgenomen rijtesten bestuurder met functiebeperking  21.517 19.776
Afgegeven verklaringen onbeperkt geschikt   355.935 343.419
Afgegeven verklaringen met (termijn)beperking   114.204 111.472
Afgegeven verklaringen ongeschikt    4.161 4.006   
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Vorderingen

In 2015 kreeg het CBR ruim 19.600 mededelingen van 
de politie binnen in verband met alcoholovertredingen, 
verkeersgevaarlijk rijgedrag of een vermoeden van 
ongeschiktheid door een medische aandoening 
of drugsgebruik. Het aantal onderzoeken naar de 
rijgeschiktheid steeg van bijna 5.900 in 2014 naar circa 
6.650 in 2015.
Het CBR legde in 2015 ook vaker een Educatieve 
Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) op dan in 2014.
De stijging van het aantal onderzoeken en EMA’s is een 
rechtstreeks gevolg van het verbod van de Raad van 
State in maart 2015 om bestuurders te verwijzen naar 
een alcoholslotprogramma. Deze mensen komen wél in 
aanmerking voor een EMA of onderzoek alcohol.

elektrische pomp die het hart ondersteunt) na 
beoordeling door de behandelend specialist 
rijgeschikt worden verklaard voor het privégebruik 
van personenauto’s, motoren en tractoren. Het 
steunhart moet minstens twee maanden eerder 
zonder complicaties zijn geïmplementeerd. Een 
cardioloog moet de rijgeschiktheid iedere twee 
jaar opnieuw beoordelen. Voor het laten plaatsen 
van een aantekening op de Eigen verklaring of 
het laten invullen van een specialistisch rapport 
heeft het CBR vragenlijsten ontwikkeld die de arts 
helpen om de aard en de ernst van de aandoening 
te omschrijven. Voor een nader specialistisch 
onderzoek zijn rapportageformulieren opgesteld 
waarmee de eigen behandelaar recente, feitelijke 
informatie kan doorgeven. 

  2015 2014

Totaalscore KPI  92% 85%
Norm (doorlooptijd 4 weken)  90% 90%

KPI-score afdeling Medisch
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een cursus alcohol en verkeer of een onderzoek naar alcoholmisbruik 
op in plaats van het Alcoholslotprogramma. Voor alle zaken die sinds 
eind 2014 waren aangehouden – iets meer dan 2.000 –, heeft het CBR 
sinds de aanpassing van de Regeling op 10 april besluiten genomen. 
De betrokkenen kregen een cursus of onderzoek opgelegd. Voor 
mensen die het Alcoholslotprogramma al vóór het najaar van 2014 
kregen opgelegd en die geen bezwaar of (hoger) beroep hebben lopen 
(of voor wie dat niet meer mogelijk is) verandert er niets. Zij moeten 
het programma volgen om een geldig rijbewijs B of BE met code 103, 
‘rijden met een alcoholslot’, te krijgen of te houden. Doen zij dit niet, 
dan blijft hun rijbewijs gedurende vijf jaar ongeldig. 

Juridische procedures

Een aantal betrokkenen spande juridische procedures aan tegen het 
CBR en de Staat. Op 3 november 2015 oordeelde het Gerechtshof 

Alcoholslotprogramma (ASP)

Begin maart 2015 hebben zowel de Hoge Raad als de Raad van State 
uitspraak gedaan in verschillende ASP-zaken. Door de uitspraak van 
de Raad van State mag het CBR het Alcoholslotprogramma niet meer 
opleggen, omdat de Raad zich afvraagt of het CBR voldoende rekening 
kan houden met individuele omstandigheden. De Hoge Raad gaf in een 
andere zaak aan dat er geen sprake kan zijn van dubbele bestraffing. 
Iemand die het Alcoholslotprogramma opgelegd heeft gekregen, kan 
daarom niet alsnog door de strafrechter worden veroordeeld. 

Cursus alcohol en verkeer of onderzoek alcoholmisbruik

Vooruitlopend op een structurele oplossing voor het 
Alcoholslotprogramma, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu 
de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid aangepast. 
Hierdoor legt het CBR sinds 10 april 2015 aan nieuwe drankovertreders 

Vorderingen in 2014 en 2015
  2015 2014

Mededelingen politie alcohol en verkeer   19.652 22.670
Onderzoeken rijgeschiktheid *  6.650 5.866
Lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer*  2.562 3.255
Educatieve maatregel alcohol en verkeer*  7.762 5.787
Alcoholslotprogramma alcohol en verkeer*  0 2.856
Educatieve maatregel gedrag alcohol en verkeer*  1.291 1.464
(* aantal opgelegd)
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  2015 2014

Totaalscore KPI  96% 96%
Norm (doorlooptijd 4 weken)  96% 96%

KPI-score afdeling Vorderingen

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 2015 voldeed de afdeling vorderingen in 96 procent 
van de gevallen aan de met het ministerie afgesproken 
termijnen. 

Herkeuring, bezwaar en beroep

In 2015 maakten 1.041 bestuurders die een verklaring 
van geschiktheid aanvroegen, gebruik van het recht op 
herkeuring (‘second opinion’) en dienden 974 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 3.650 mensen een 

in Den Haag in een zaak van 98 deelnemers aan 
het Alcoholslotprogramma dat deze personen het 
programma moeten afmaken. In een zaak van twee 
personen aan wie het Alcoholslotprogramma is opgelegd 
(maar die hieraan niet deelnemen) tegen het CBR, heeft 
het Hof geoordeeld dat zij hun rijbewijs terug moeten 
krijgen zonder aan het programma te hoeven deelnemen. 
Het CBR heeft besloten tegen deze uitspraak in cassatie 
te gaan.

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 
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de nieuwe werkwijze digitaliseert en versnelt het CBR zijn  
dienstverlening. 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.

In 2015 is de ontwerpfase van het programma afgerond. De huidige en 
nieuwe, verbeterde werkprocessen zijn beschreven voor alle afdelingen 
binnen de divisie Rijgeschiktheid. De ontwerpen zijn opgeleverd voor 
een bijpassende nieuwe organisatie en een nieuw ICT-systeem. In 
2016 gaan we bouwen aan het informatiesysteem dat noodzakelijk is 
voor de nieuwe manier van werken bij Rijgeschiktheid.

Verbeterde klantcommunicatie

In 2015 heeft de divisie Rijgeschiktheid meerdere stappen gezet om 
de communicatie met de klant te verbeteren. Zo hebben de units 
Medisch en Vorderingen nieuwe en gewijzigde brieven in gebruik 

bezwaarschrift in.
Van het aantal ontvangen bezwaren in 2015 is een klein gedeelte (ca. 
5%) gegrond. Het overgrote deel van de in 2015 ontvangen bezwaren 
is ongegrond (ca. 60%). Daarnaast zetten we sterk in op prettig 
contact met de overheid en nemen we in een groot deel van de 
gevallen vooraf contact op met de klant om zijn bezwaar te bespreken. 
Dit resulteert veelal in een intrekking van het bezwaar (ca. 25%). In 
zo’n 10% van de gevallen in 2015 is het bezwaar niet ontvankelijk.                           

Prestatie-indicatoren bezwaar en beroep

Het CBR moet binnen twaalf weken reageren op een bezwaarschrift 
(plus zes weken als in deze periode een verdaging werd 
aangekondigd). In 2015 voldeden we in 99 procent van de  
gevallen aan de met het ministerie afgesproken termijn.

Programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’

Het CBR werkt sinds 2013 aan een nieuwe werkwijze om  
de rijgeschiktheid van bestuurders te beoordelen: het  
veranderprogramma ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’. Met  

  2015 2014

Totaalscore KPI  99% 90%
Norm (< 12 weken (+ 6 weken bij verdaging) 97% 97%

KPI-score afdeling Bezwaar en beroep

< <i



CBR Jaarverslag 2015    -     27

genomen. Deze zijn vriendelijker, begrijpelijker en specifieker. Ook 
folders en webteksten zijn aangepast om de procedures voor de klant 
te verduidelijken. Daarnaast zijn doelgroepgerichte teksten opgesteld 
voor de herinneringsbrief die de RDW verstuurt aan automobilisten 
van wie het rijbewijs gaat verlopen. 

In het contact met de klant werkt het CBR volgens de richtlijnen van 
‘Prettig contact met de overheid’: een rijksbreed project waarbij het 
CBR sinds 2011 is aangesloten. Snel telefonisch contact met burgers 
en een oplossingsgerichte houding staan hierbij centraal. Ook in het 
contact met keurend artsen stuurt het CBR op prettig contact. Zo 
herinneren we specialisten en keurend artsen er telefonisch aan dat 
ze een rapport moeten opsturen. Deze blijken aanmerkelijk sneller te 
reageren op een telefonische herinnering dan op een schriftelijke. 
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Organisatie

In 2015 werkte het CBR aan het verder realiseren van zijn strategie 
voor de periode 2013-2016. De blijvende aandacht in dit kader voor de 
klantgerichtheid, heeft in 2015 geleid tot een betere dienstverlening aan de 
klant. De verbeterde informatievoorziening op de website leidde tot een 
geringer aantal telefonische vragen. Het CBR ontving 4 procent minder 
klachten dan in 2014. Klanten zijn bovendien tevreden over de manier 
waarop de klachten worden afgehandeld. De klantwaardering voor de 
vernieuwde examenlocaties steeg van 6 naar 7. De ICT-omgeving van het 
CBR is verder gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Met de aanstelling 
van een Chief Information Officer begint bovendien de ICT-governance 
vorm te krijgen. Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over het 
CBR als werkgever.

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.
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Ontwikkelen medewerkers

De afdeling P&O én de divisies stimuleren de ontwikkeling van de 
CBR-medewerkers. We doen dat door bij de jaarplannen ook een 
opleidingsplan te maken. Hierin bepalen we de ontwikkelbehoefte 
van de medewerkers voor het komende jaar en maken we plannen 
daarvoor. Van de voorziene 848.000 euro aan opleidingskosten is 
bijna 700.000 euro uitgegeven. Sommige opleidingen bleken later 
in het jaar toch niet meer nodig en sommige trajecten zijn uitgesteld 
naar 2016. 
De meeste aandacht bij de ontwikkeling van de medewerkers is 
besteed aan: 
•  het omgaan met grensoverschrijdend gedrag: tijdens deze 

training leren de medewerkers zich weerbaarder op te stellen bij 
agressie en druk;

• lean en projectmatig werken; 
•  vakinhoudelijke opleidingen voor zowel de examinatoren als de 

stafprofessionals; 
•  persoonlijke ontwikkeling: door coaching en opleiding kunnen 

medewerkers niet alleen hun vak beter uitoefenen, maar soms 
ook hun marktwaarde en mobiliteit vergroten. 

Werving nieuwe examinatoren

In 2015 was de noodzaak voor het CBR om nieuwe examinatoren aan 
te trekken groter dan in voorgaande jaren. Dit heeft onder andere te 

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

Personeel

Eind 2015 werkten er 1.049 fte medewerkers bij het CBR, 11 meer dan 
in 2014. Het personeelsbeleid stond in het teken van veiligheid en 
gezondheid, duurzame inzetbaarheid, en mobiliteit.  
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om goede plannen van aanpak te kunnen opstellen. De aanpak van de 
risico’s zal in 2016 tot uitvoering worden gebracht.

Veel aandacht is uitgegaan naar langdurig verzuim en de 
mogelijkheden om re-integratie te bevorderen. In dit verslagjaar 
is een centrale vacaturebank ingericht om medewerkers in het re-
integratietraject passende, vervangende werkzaamheden te kunnen 
aanbieden. Sinds de start wordt hier in toenemende mate gebruik van 
gemaakt. 
Het CBR heeft de ambitie het verzuim in een periode van vier jaar te 
verlagen naar 5,2 procent. Om dit doel te bereiken is het nodig het 
gezondheids- en verzuimbeleid een nieuwe impuls te geven. Dit gaat 
het CBR de komende tijd realiseren in samenwerking met de nieuwe 
arbodienst. 

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP) is een methode om het 
personeelsbestand in kaart te brengen en de noodzakelijke capaciteit, 
nu en in de toekomst,  te bepalen. De dynamiek van deze tijd 
maakt dat het CBR ook op termijn goed moet kunnen inspelen op 
veranderingen. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteiten en het 
ontwikkelpotentieel van medewerkers. De  analyse van de huidige 
en toekomstige situatie, en de eisen die daarbij passen, leidt tot 

maken met een groot natuurlijk verloop. In totaal zijn in 2015  
43 nieuwe examinatoren aangenomen. Hiervoor hadden zich ruim 
5.800 sollicitanten gemeld.  De selectie is streng. Ook in 2016 zal  
het CBR een groot aantal nieuwe examinatoren werven.  

Medewerkersonderzoek

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over het CBR als 
werkgever. In 2015 was de tevredenheidsscore een 7,5, iets hoger dan 
het landelijk gemiddelde van 7,4. Het medewerkersonderzoek maakt 
duidelijk dat de afgelopen jaren veel is verbeterd bij het CBR.  De 
tevredenheid over de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 
is noemenswaardig gestegen en de relatie tussen medewerker en 
leidinggevende is ook in 2015 weer licht verbeterd. Uit het onderzoek 
blijkt wel dat de ICT-ondersteuning en -middelen nog de nodige 
aandacht behoeven. De ICT-systemen waarmee de medewerkers hun 
werk doen, voldoen niet altijd aan de vereisten.

Vitaliteit en gezondheid

Net als in 2014 heeft het CBR in 2015 veel aandacht besteed aan 
de risico-inventarisatie en -evaluatie. De risico’s ten aanzien van de 
gebouwen en de terreinen als ook de persoonsgebonden risico’s 
zijn verder in kaart gebracht en de resultaten zijn intern besproken. 
Geconstateerd is dat op een aantal onderdelen meer inzicht nodig is 
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goed en snel met het openbaar vervoer bereikbaar moet zijn. Het 
CBR heeft ook oog voor de mobiliteit van de minder valide (aspirant-)
weggebruiker; onze deskundigen praktische rijgeschiktheid begeleiden 
mensen bij het zoeken naar mogelijkheden om -ondanks hun beperking- 
mobiel te worden of te blijven. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 
wegen verder zwaar mee bij inkopen en aanbestedingen. En papier- 
rest- en chemisch afval wordt gescheiden ingezameld.

In het verslagjaar is onder andere een proef uitgevoerd met een 
mobiliteitsbudget, waarin de deelnemer zelf bepaalt of hij van dat geld 
in een leaseauto blijft rijden of het openbaar vervoer neemt en het 
overblijvende geld aan andere zaken kan besteden. Ook is een aantal 
elektrische bromfietsen getest waarmee de examinator tijdens de 
examens de bromfietskandidaat kan volgen. 

Klantenservice

De strategie van de Klantenservice is werken aan een goede balans 
tussen klanttevredenheid, kwaliteit en kosten. Het afgelopen jaar is de 
afdeling verder geprofessionaliseerd. Dit heeft onder andere geleid tot 
een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid voor klanten. 

beleidskeuzes binnen het HR-veld. De afdeling P&O is in 2015 
begonnen met het project SPP. 
 

Integriteit en gedragscodes

Voor onze taken rondom verkeersveiligheid en mobiliteit is integriteit 
onmisbaar. De klant moet er op kunnen vertrouwen dat wij integer 
handelen, en ook intern willen wij hoge standaarden hanteren 
voor hoe wij met elkaar omgaan. Om dit te ondersteunen zijn een 
aantal regelingen in gebruik, zoals de Gedragscode Integriteit, 
de Klokkenluidersregeling, de Huisregels CBR en de Regeling 
Grensoverschrijdend Gedrag.
De in 2013 geïntroduceerde Huisregels en het daaraan verbonden 
sanctiereglement hebben ook in 2015 geleid tot sancties voor 
kandidaten en rijscholen die strafbare feiten pleegden of zich niet aan 
de huisregels hielden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit zijn voortrekkersrol maakt het CBR ook werk van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Te beginnen met het 
theorie- en praktijkexamen, waar de kandidaat moet aantonen dat hij 
kennis heeft van milieuaspecten en milieubewust kan rijden. Verder 
waarborgt het CBR bij het vestigingsbeleid dat elke CBR-locatie 
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houden voor het in een keer goed afhandelen van het 
contactmoment. Dit komt niet alleen de efficiëntie maar 
ook de klanttevredenheid ten goede. 

Samenwerking

De Klantenservice heeft voor zijn werk veel contact met 
de divisies en stafafdelingen van het CBR. De afdeling 
heeft samenwerking gezocht met verschillende divisies, 
om de klant beter van dienst te kunnen zijn en eventuele 
knelpunten eerder te kunnen opmerken en aanpakken. Zo 
hebben gezamenlijke inspanningen geleid tot acties om 
de klantcommunicatie te verbeteren en de vindbaarheid 
van informatie op de website en op Mijn CBR te 
verbeteren. 
Doordat steeds meer klanten de informatie nu 
makkelijker en sneller op de website van het CBR 
vinden, is het aantal telefoontjes naar de Klantenservice 
afgenomen. Daarnaast is de Klantenservice door een 
aantal interne maatregelen beter bereikbaar geworden, 
wat herhaalverkeer voorkomt.

Kwantiteit

In 2015 voerde de Klantenservice 490.000 gesprekken 
met klanten. De Klantenservice beantwoordde 90 procent 
van de aangeboden gesprekken en voldeed hiermee aan 
de intern vastgestelde norm voor bereikbaarheid. Dit is 
een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2014. 

Kwaliteit

In 2015 heeft de Klantenservice veel aandacht besteed aan 
de kwaliteit van de dienstverlening. De meer klantgerichte 
manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat de 
kwalitatieve doelen in 2015 zijn gehaald. De gesprekstijd 
is met 15 seconden gedaald terwijl de gesprekskwaliteit 
nog steeds hoog scoort: 93 procent. 

Er is een cyclus ingericht om continu te blijven werken 
aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van 
de gesprekken. Zo worden medewerkers regelmatig 
getraind (met behulp van e-learning), op maat gecoacht 
en gemonitord. De Klantenservice blijft aandacht 
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Klachtbehandeling

In 2015 kwamen 2.321 klachten binnen bij het CBR. Dat is bijna 4 
procent minder dan in 2014 (2.414 klachten). Het aantal afgehandelde 
klachten in 2015 bedraagt 2.379.  923 daarvan waren geheel of 
gedeeltelijk gegrond, 1.072 waren ongegrond. In de overige gevallen 
was de klacht niet ontvankelijk of trok de klager zijn bezwaar in.  

Het CBR voert de klachtenprocedure uit conform de uitgangspunten 
van het rijksbrede project ‘Prettig contact met de overheid’. Dat 
betekent dat we klachten informeel behandelen, met een snel 
telefonisch contact naar aanleiding van een ontvangen klacht en een 
oplossingsgerichte houding.
Het CBR heeft in 2015 de klachtenprocedure verder geoptimaliseerd. 
Zo zijn medewerkers getraind en gecoacht om de kwaliteit van de 
gesprekken te verbeteren. Voorts is inzichtelijk gemaakt hoe vaak het 
CBR binnen twee of zeven werkdagen na ontvangst van de klacht 
contact heeft opgenomen met de betreffende klant. 
De klanttevredenheidsonderzoeken die iedere maand specifiek voor 
de klachtenprocedure worden uitgevoerd, laten een positief beeld 
zien. De klantwaardering voor het snelle telefonische contact en de 
wijze waarop het gesprek wordt gevoerd, ligt ruim boven de nationale 
tevredenheidsindex voor klachtafhandeling.

Top 3 van klachten

De top drie van onderwerpen waarover klanten in 2015 een klacht 
indienden, bestaat uit:
1.  klachten over de examenomstandigheden. Deze klachten, 

waaronder klachten over (systeem)storingen, zijn grotendeels 
gerelateerd aan de invoering van het systeem iTEC;

2. klachten over houding en optreden van CBR-medewerkers;
3.  klachten over wet- en regelgeving (waarop het CBR, als uitvoerder 

van die wet- en regelgeving, niet kan worden aangesproken).
Opvallend is dat in 2015 de klachten over de behandeltermijn van de 
Eigen verklaring niet in de top 3 van klachten stonden, terwijl deze in 
2014 nog op de eerste plaats kwamen. Dit is het rechtstreekse gevolg 
van de verbeterde doorlooptijden in de Eigen verklaringsprocedure.

Leereffect van klachten

Het leren van klachtsignalen is een belangrijk aandachtspunt voor 
het CBR. Dit past binnen de ontwikkeling die we doormaken naar 
een klantgerichte organisatie. Door de klachten nauwgezet te volgen, 
probeert het CBR (structurele) problemen tijdig te signaleren en 
zo de betrokken producten en diensten verder te verbeteren. De 
maandelijkse managementinformatie en de kwartaalrapportages van 
de klachtencommissie, waarin signaleringen en aanbevelingen worden 
gedaan, geven hiervoor de noodzakelijke input.
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Goede werkrelatie met de Nationale ombudsman

In zijn jaarverslag over 2014 geeft de Nationale ombudsman aan in 
vergelijking tot 2013 5 procent meer klachten over het CBR te hebben 
ontvangen. Zowel in 2014 als in 2015 heeft het CBR echter géén 
jaarbrief van de Nationale ombudsman ontvangen. Er waren geen 
specifieke verbeteracties of aandachtspunten die zo’n afzonderlijke 
jaarbrief rechtvaardigden. Wel stuurde de Nationale ombudsman 
een jaarbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het 
Alcoholslotprogramma.

Het CBR onderhoudt een nauwe werkrelatie met het bureau van de 
Nationale ombudsman. Zo is er veelvuldig informeel overleg over 
specifieke gevallen. Ook vond in 2015 halfjaarlijks overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van de Nationale ombudsman en het CBR. 

Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur

In 2015 ontving het CBR 43 verzoeken in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). In 27 gevallen verstrekte het CBR de 
gevraagde informatie of was de informatie bij het CBR niet bekend. 7 
verzoeken werden gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen. 
Het CBR stuurde 2 verzoeken (gedeeltelijk) door. 7 verzoeken werden 
ingetrokken.

Communicatie

Het CBR heeft in het verslagjaar geïnvesteerd in de communicatie 
rond ‘het samen werken aan een geslaagd resultaat’. Doel hiervan is 
onze reputatie bij directe klanten (kandidaten) te verbeteren. 

Externe communicatie

Het jaar 2015 stond in het teken van een geïntensiveerde 
samenwerking tussen Klantenservice en Communicatie, met als doel 
het aantal klantvragen te laten dalen. Met kleine wijzigingen aan de 
website en in de brieven is op dit punt goede winst geboekt (zie ook 
Klantenservice). 

Verder is de afdeling Communicatie in het verslagjaar begonnen met 
de productie van een theorie-app. Deze app helpt kandidaten bij de 
voorbereiding op het theorie-examen. En om kandidaten in staat te 
stellen het behalen van hun theorie- of praktijkexamen direct met 
anderen te delen, heeft het CBR in het examencentrum in Rijswijk bij 
wijze van proef een selfiebox geplaatst. 

De afdeling Communicatie stelde zich in 2015 zeer actief op bij het 
aanbieden van nieuws aan verschillende media. Niet alleen als daar 
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een directe aanleiding voor was, zoals bij de start van het T-rijbewijs, 
maar ook op momenten dat het traditioneel rustiger is in de media, 
zoals in de zomer en in de kerstvakantie. Ook bij incidenten, zoals de 
aanpak van fraude en voor onze dienstverlening belangrijke technische 
storingen, benaderden we zelf actief de media. Hiermee houden we de 
regie op onze boodschap.
 

Corporate story

In 2015 is een corporate story opgesteld. Hiervoor hebben zowel 
management als medewerkers input geleverd. De corporate story 
fungeert als strategisch kompas voor de organisatie en is het 
vertrekpunt voor alle communicatie. Het conceptverhaal is voorgelegd 
aan de hele organisatie, opdat het een verhaal wordt van alle CBR-
medewerkers.
 

Arbeidsmarktcommunicatie

In 2015 heeft het CBR zich ingespannen om de arbeidsmarkt-
communicatie te verbeteren. Een duidelijke profilering en een gerichte 
inzet van communicatiemiddelen hebben het rendement van de 
wervingsinspanningen doen stijgen. De wervingsadvertenties dragen 
bovendien bij aan de gewenste reputatie van het CBR als kleine maar 
belangrijke schakel binnen de keten van de verkeersveiligheid.

Interne communicatie 

De afdeling Communicatie heeft zich ingezet om medewerkers met 
klantcontacten beter bewust te maken van de impact die hun handelen 
heeft op de reputatie van het CBR. Elk klantcontact is immers een kans 
om die reputatie te verbeteren.

Hiernaast zijn we meer nieuwe media gaan inzetten om de interne 
communicatie te versterken. Een goed voorbeeld daarvan is PRO Lab: 
een digitale proeftuin op het CBR-intranet om de medewerkers nauwer 
te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Inkoop en Facilitaire zaken

Voor de afdeling Inkoop en Facilitaire zaken stond 2015 in het teken 
van de rechtmatigheid van bestedingen en het vervolg van het 
locatiebeleid.

Inkoop

Het CBR dient te voldoen aan de aanbestedingsregelgeving 
(nationaal en Europees). Die regelgeving is onderdeel van het 
rechtmatigheidsbegrip.
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het CBR bewerkstelligen dat de examenkandidaten en de deelnemers 
aan een rijtest zich op de examenlocaties welkom en op hun gemak 
voelen.

Informatievoorziening 2015 

Het jaar 2015 stond voor de afdeling Informatievoorziening 
van het CBR vooral in het teken van professionalisering en 
toekomstbestendigheid. De opdracht was als volgt geformuleerd:
1.  Zet een IT-landschap neer dat modern en flexibel is, een goede 

performance heeft en bovenal betrouwbaar en veilig is. 
2.  Zet een IT-organisatie neer die dit landschap kan beheren en 

doorontwikkelen en die in kennis, kunde en capaciteiten de 
toekomst aankan.

Het jaar begon echter met een aantal problemen. Zo was (1) 
de performance van het ICT-landschap nog niet op orde na de 
vernieuwing van het rekencentrum en had (2) specifiek het nieuwe 
theorie-examensysteem iTEC nog last van kinderziektes. Dit leidde 
tot een matige beschikbaarheid van Mijn CBR en TOP Internet en 
tot een uitval van iTEC gedurende enkele dagen. Beide problemen 
zijn zeer grondig aangepakt: oorzaakanalyses zijn zorgvuldig 

Na een rechtmatig inkooptraject sloot de afdeling Inkoop en 
Facilitaire Zaken in 2015 nieuwe overeenkomsten af. Ook vernieuwde 
ze een aantal overeenkomsten – onder andere voor energie (gas 
en elektra), kantoorartikelen en schoonmaak – nadat een Europese 
aanbestedingsprocedure was doorlopen. Het CBR is aangesloten 
bij ZIN (ZBO Inkoop Netwerk), een netwerk waarin acht zbo’s hun 
inkoopkennis delen. Vanuit dit netwerk is het CBR eind 2015 de 
gezamenlijke aanbesteding met de RDW voor uitzendkrachten gestart.

Facilitaire zaken

In 2015 heeft het CBR de eerste fase van zijn locatiebeleid afgerond. 
In augustus 2014 werd in Eindhoven de eerste en op 3 augustus 2015 
in Breda de twintigste, en laatste, vernieuwde gecombineerde theorie- 
en praktijkexamenlocatie opgeleverd. De klantwaardering voor de 
examenlocaties steeg bij de vernieuwde centra van een 6 naar een 7. 

Inmiddels is de tweede fase van het locatiebeleid van start gegaan. 
Tussen 2015 en 2018 zullen de 33 locaties voor praktijkexamens 
worden vernieuwd. Waar mogelijk worden bestaande panden 
verbouwd om deze een moderne inrichting en een uniforme 
uitstraling te geven. In sommige gevallen zullen geheel nieuwe 
praktijkexamenlocaties worden geopend. Met het locatiebeleid wil 
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uitgevoerd, de oorzaken zijn gevonden en de oplossingen 
zijn structureel doorgevoerd. Hierdoor was het ICT-
landschap tegen de zomer op deze facetten stabieler en 
betrouwbaarder dan daarvoor.

IBM-platform

Eind 2014 heeft het CBR het ESB/BPM-platform van 
IBM aangeschaft. Dit platform moet de ruggengraat 
worden van het ICT-landschap van het CBR. De divisie 
Rijgeschiktheid zal het als eerste in gebruik nemen 
voor de implementatie van haar nieuwe processen. 
De eerste helft van 2015 is gebruikt om het platform 
werkend neer te zetten in architectuur en techniek.  
Eind 2015 was de IT-organisatie klaar om met dit 
platform de implementatiefase van het programma 
‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ te starten. Hierbij zal de 
afdeling Informatievoorziening samenwerken met een 
implementatiepartner.

Opslag

In 2015 is de complete opslagcapaciteit (‘storage’) van 
het ICT-landschap vernieuwd. De oude storage was 

economisch en technisch afgeschreven en voldeed niet 
meer aan de eisen die aan een toekomstvast landschap 
worden gesteld. De vervanging is succesvol uitgevoerd. 
In 2016 zal de opslag nog extra worden uitgebreid om 
het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ beter te 
kunnen ondersteunen.

Nieuwe IT-organisatie

Het CBR heeft in 2015 gekozen voor nieuw model voor de 
IT-organisatie, waarmee het de toekomst tegemoet kan 
treden. In dit zogenoemde CIO-model zijn vraag, aanbod 
en regie duidelijk gescheiden. Het uitwerken van dit 
model en het in kaart brengen van de consequenties van 
de herinrichting is gebeurd in nauwe afstemming met de 
Ondernemingsraad van het CBR. 
Eind 2015 heeft het CBR definitief besloten dit model 
te gaan invoeren en de medewerkers zijn hierover 
geïnformeerd. De directie heeft een Chief Information 
Officer (CIO) aangesteld, die het nieuwe model succesvol 
moet gaan doorvoeren. 
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Toekomstige ontwikkelingen theorie- en praktijkexamen 

Het CBR heeft voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 
januari 2016 het gebruik van systemen die de bestuurder tijdens het 
rijden ondersteunen, toe te staan tijdens het rijexamen. Het CBR wil 
in het verlengde hiervan met betrokken partijen onderzoeken welke 
impact de innovatieve auto heeft voor de opzet en de invulling van 
het toekomstige rijexamen. In dit kader is het CBR toegetreden tot 
diverse platformorganisaties, waaronder het Dutch Automated Driving 
Initiative (DAVI), om te komen tot informatie-uitwisseling over en 
(toegepast) onderzoek naar de relatie tussen de innovatieve auto en 
de toekomstige rijexaminering.

Het CBR werkt al sinds jaar en dag aan het vernieuwen van zijn 
theorievragen om ongewenste voorspelbaarheid van de antwoorden te 
voorkomen en mogelijke ezelsbruggetjes in de vragen te verwijderen. 
Dit om te waarborgen dat aspirant-bestuurders beschikken over 
voldoende kennis van de verkeersregels.
Ook de beschikbaarheid van nieuwe toetstechnieken (denk aan het 
gebruik van bewegende beelden) zal leiden tot aanpassingen in de 
theorie- en praktijkexamens. Onderzoek naar en ontwikkeling van de 
examenproducten en verdere dienstverlening verricht het CBR mede 
vanuit zijn lidmaatschap van de International Commission for Driver 
Testing (CIECA). Binnen deze internationale platformorganisatie van 
rijexameninstituten worden kennis en best practices uitgewisseld. Ook 

Agile werken

Het CBR heeft ervoor gekozen om het programma ‘Rijgeschiktheid 
aan het stuur’ op een ‘agile’ manier te gaan implementeren. Om dit 
succesvol te laten verlopen worden we professioneel begeleid en 
intensief gecoacht. Eind 2015 is het eerste Agile-/Scrum-team van start 
gegaan. De afdeling Informatievoorziening wil op den duur ook de 
overige IT-ontwikkelingen op de agile manier laten verlopen.

Informatiebeveiliging

Met de implementatie van de laatste twee kritische processen 
(patchmanagement en capaciteitsmanagement) eind 2015 voldoet 
het CBR aan de vereisten van het Voorschrift Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (VIR), zoals was afgesproken met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Hiertoe heeft de afdeling 
Informatiebeveiliging het hele jaar nauw samengewerkt met de interne 
auditdienst en KPMG. In 2016 zal worden vastgesteld wat de werking 
van de maatregelen over een heel jaar is.

Research & Development  

In 2015 heeft het CBR zich georiënteerd op innovaties die zich 
momenteel voordoen in de automotive industrie, zoals de  
autonome, zelfsturende auto. 
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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.

Risicomanagement

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 de 
medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van
professionals in de sector 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 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 

zet deze organisatie relevant toegepast onderzoek uit, waarvan de 
resultaten onderling worden gedeeld.

Educatieve maatregel gedrag en verkeer

In 2015 heeft het CBR, samen met het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, twee workshops belegd over alternatieve interventies voor 
de educatieve maatregel gedrag en verkeer (EMG). Diverse medische 
en gedragsexperts namen aan deze workshops deel. De workshops 
hebben relevante input opgeleverd voor een vernieuwde opzet van het 
EMG-traject. 

Leerstoel Verkeersgeneeskunde

Het CBR heeft sinds 2003 samengewerkt met de Rijksuniversiteit 
Groningen in het kader van een bijzondere leerstoel 
Verkeersgeneeskunde. Met het emeritaat van prof.dr. W. Brouwer 
in 2014 is deze in principe vacant gekomen. Eind 2015 is besloten 
de leerstoel te prolongeren. Het aan de leerstoel gekoppelde 
onderzoeksprogramma stellen het CBR en de Rijksuniversiteit 
Groningen gezamenlijk vast. 
De resultaten van de diverse onderzoeken vinden veelal rechtstreeks 
hun weg naar de CBR-dienstverlening rondom de rijgeschiktheid. 
Een voorbeeld hiervan is het wetenschappelijk onderzoek ‘Fitness 
to drive with cognitive impairments’ (FitCi). FitCi heeft als doel te 
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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 
meerjarenbeleidsplan en de -begroting vormen input voor de divisie- 
en afdelingsjaarplannen. In deze jaarplannen staat hoe de divisies en 
afdelingen bijdragen aan het realiseren van de strategie. Maandelijks 
ontvangt de directie een rapportage met de status van de realisatie 
van het jaarplan en de ontwikkeling van werkelijke cijfers ten opzichte 
van de begroting, 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 
jaarplannen).

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 bedrijfsbrede 
risicomanagementmethodiek ontwikkeld, waarin het CBR aangeeft 
welke actuele belangrijkste bedrijfsrisico’s op welke wijze worden 
gemitigeerd. Deze werkwijze maakt deel uit van de planning- en 
controlcyclus en wordt periodiek besproken in het managementteam.

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 raamwerk 
voor risicomanagement. De publiekrechtelijke status die het CBR 
sinds 2013 heeft stelt daaraan extra eisen, onder andere in relatie 
tot rechtmatigheid en 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. 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 de strategische en financiële 
doelstellingen te behalen. De directie stelt het beleidsplan jaarlijks 
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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 ICT-systemen.
De organisatie heeft de waargenomen risico’s ten aanzien van het te 
grote verzuim van het personeel onderkend en maatregelen genomen 
om dat tegen te gaan. Tot slot blijft de financiële vermogenspositie van 
het CBR kwetsbaar. De meerjarenbeleidsplannen dienen uiteindelijk 
deze situatie te verbeteren.

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 2015 is specifiek aandacht besteed aan 
onderwerpen als uitslagverwerking examens, datakwaliteit, 
veiligheid klanten en personeel, belastbaarheid personeel, 
informatiebeveiliging en fraudepreventie;

• mandateringsregeling;

In 2015 zijn softwaresystemen vervangen en/of ontwikkeld en is 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 2016. Goede vorderingen zijn gemaakt met het volledig voldoen aan 
de regelgeving van Europese aanbestedingen. 
In 2015 zijn opzet en bestaan gerealiseerd inzake 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 2016 worden 
afgerond.

Overige risico’s onder de aandacht van het bestuur

Voor het verslagjaar 2015 laat de risicoanalyse een aantal belangrijke 
risico’s zien die de aandacht van de directie hebben.
Dataoverdracht in de keten bevat risico’s. Het CBR voert, samen met 
onze partners, actief controles uit inzake de kwaliteit van de data.
Voor het verbeteren van de prestaties van de divisie Rijgeschiktheid is 
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De directie heeft de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
van het CBR ten aanzien van de financiële risico’s gedurende het 
verslagjaar op systematische wijze geanalyseerd, geëvalueerd en 
bewaakt. De directie heeft de effectieve werking van deze interne 
risicobeheersings- en controlesystemen alleen voor het financiële 
aspect getoetst en vastgesteld.
Zowel de opzet, het bestaan, de werking, als de aangebrachte 
significante verbeteringen zijn besproken met de audit- en 
risicocommissie en de raad van toezicht.

Conclusie

De directie is van mening dat de risicobeheersings- en 
controlesystemen ten aanzien van de financiële risico’s adequaat zijn 
ingericht en effectief hebben gewerkt gedurende 2015.

De directie
Rijswijk, maart 2016 

• 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.
De directie verklaart in het jaarverslag de mate waarin de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen van het CBR adequaat en 
effectief zijn.
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Raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in 2015 vier maal vergaderd en een aantal 
keren telefonisch overlegd. De audit- en risicocommissie kwam zes maal 
in vergadering bijeen, de commissie voor ICT-zaken zeven keer en de 
commissie Rijgeschiktheid acht keer. De raad van toezicht benadrukt het 
belang van lerend vermogen en risicomanagement voor de organisatie. Hij 
constateert dat het CBR hierop in 2015 belangrijke slagen heeft gemaakt.

Mevrouw drs. C.W. Gorter RA, lid van de raad van toezicht: 
‘Het jaar 2015 was voor het CBR een jaar van vooruitgang. 
Zo zijn de examenlocaties gemoderniseerd en het nieuwe 
theorie-examensysteem is ingevoerd. Er is nieuwe wetgeving 
geïmplementeerd, zoals het T-rijbewijs, en er zijn verdere 
verbeteringen tot stand gebracht in de communicatie met de burgers. 
Een Chief Information Officer is aangesteld en de datacenters zijn 
vervangen. Het is verheugend te constateren dat binnen het bedrijf 
de dialoog tussen bestuur en medezeggenschap zich verdergaand 
positief heeft ontwikkeld. 

Te midden van al die vooruitgang was 2015 een jaar van reflectie 
en leren. De organisatie is gestart met het ontwikkelen van haar 
lerend vermogen, onder andere naar aanleiding van de grote 

< <i



zich meebrengt. Dat zij zich desondanks volledig zijn blijven inzetten, 
heeft dan ook onze grote waardering. 

Een transitieproces zoals het CBR doormaakt, is complex en niet 
zonder risico’s. Risicomanagement heeft daarom de nadrukkelijke 
aandacht van de raad van toezicht. Ook in 2016, bij het verder 
implementeren van de ICT-agenda en het laten slagen van de eerste 
tranches van het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’ zal het 
voor het CBR scherp aan de wind zeilen worden. 

Last but not least gaan we in 2016 op zoek naar een nieuwe 
bestuursvoorzitter, nu we eind 2015 afscheid hebben moeten nemen 
van mevrouw Zijderveld. De raad van toezicht is haar erkentelijk voor 
haar goede inzet voor het CBR en de professionele ontwikkeling die 
het CBR in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.’

Audit- en risicocommissie

In 2015 is de audit- en risicocommissie (ARC) zes keer in vergadering 
bijeen geweest. 
De ARC boog zich over een groot aantal onderwerpen, zoals het 
financieel meerjarenplan, de begroting, de financiële rapportages, 
de risicorapportages, de liquiditeit en de jaarrekening. De ARC heeft 

computerstoring begin 2015. Hierop is niet alleen voortvarend gewerkt 
aan oplossingen voor dat specifieke probleem. Ook zijn de meer 
algemene oorzaken zorgvuldig geanalyseerd, om daarvan te leren 
voor andere verandertrajecten, zoals het programma ‘Rijgeschiktheid 
aan het stuur’. Om zijn doelen te bereiken moet het CBR proactief 
omgaan met risico’s en deze beheersbaar houden. Inmiddels worden 
de risico’s continu geanalyseerd, gemonitord en transparant in kaart 
gebracht in de kwartaalrapportages. Op dat punt heeft het CBR 
het afgelopen jaar een wezenlijke slag gemaakt. Met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu hebben we in 2015 constructieve 
gesprekken gevoerd over het CBR en de voortgang van de diverse 
verandertrajecten.

De risicoanalyses hebben het bestuur doen besluiten om bij lopende 
grote projecten, zoals ICT en het programma bij Rijgeschiktheid, 
voortgang en beheersing beter op elkaar af te stemmen en te kiezen 
voor fasering: complexe projecten splitsen in beheersbare stukken 
en deze stapsgewijs implementeren en stabiliseren. Voor het verder 
professionaliseren van de dienstverlening en het kunnen blijven 
garanderen van de kwaliteit daarvan, was de keuze voor fasering een 
goede. Tegelijkertijd realiseert de raad van toezicht zich dat de fasering 
voor de medewerkers van het CBR veel werkdruk en onzekerheid met 
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en de stabiliteit van de ICT-omgeving zijn punten die daarbij aan 
de orde kwamen en ook in 2016 de nodige aandacht zullen hebben. 
Verder begint, met de aanstelling van de Chief Information Officer, de 
ICT-governance vorm te krijgen. 

Commissie Rijgeschiktheid

In 2015 kwam de commissie Rijgeschiktheid van de raad van toezicht 
acht keer bijeen. De commissieleden bespraken de voortgang 
van het programmaplan, de veranderingen van de systemen en 
de procesgangen, alsook de eerste aanzet voor de toekomstige 
organisatiestructuur. Protocolleren, standaardiseren en faseren zijn 
kernelementen in het programma. Daarnaast sprak de commissie over 
de bestaande dienstverlening op het gebied van de rijgeschiktheid 
en de prestaties in de lopende praktijk. In 2015 is een afbouw van de 
werkvoorraden gerealiseerd. 

benadrukt dat het eigen vermogen van het CBR moet worden versterkt 
om de continuïteit van de processen en systemen, en daarmee de 
dienstverlening aan de klanten, te kunnen waarborgen. De ARC heeft 
hierover, en over andere onderwerpen, gesproken met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.
De ARC sprak daarnaast over zaken die betrekking hadden op 
governance, risicomanagement, de financiering van de grote 
programma’s, de opzet en werking van de interne organisatie, de 
bevindingen van de interne accountantsdienst en van de externe 
accountant, alsmede fiscaliteit.
Aan het eind van het verslagjaar nam de ARC afscheid van mevrouw 
Gorter. De raad van toezicht is haar veel dank verschuldigd voor haar 
inspanningen. De heer Hamster volgt haar op als lid van de raad van 
toezicht.

Commissie ICT

De commissie ICT is in 2015 zeven keer bijeengekomen. Deze 
commissie bestaat uit dezelfde leden als de audit- en risicocommissie. 
Het jaar 2015 stond in het teken van de verdere professionalisering 
van de ICT-omgeving van het CBR. Informatiebeveiliging – het  
voldoen aan het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst  
(VIR) –, informatiemanagement, de voortgang van de ICT-projecten 
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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. De ondernemingsraad (OR) behartigt de 
belangen van het personeel binnen het CBR.

Gebruikersraad CBR

Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op 
het gebied van de verkeersveiligheid. Deze zijn verenigd in de 
Gebruikersraad. De Gebruikersraad bestaat uit vier subraden, 
waarin de verschillende ketenpartners per aandachtsgebied zijn 
vertegenwoordigd: de Klantenraad, de Geschiktheidsraad, de 
Opleidingsraad en de Logistiek-, Transport- en Personenvervoerraad 
(LTP). 
In 2015 is de LTP-raad uitgebreid met een kamer Luchtvaart. Hiermee 
is invulling gegeven aan de gewenste structurele afstemming met 
de sector luchtvaart, naast de al bestaande klankbordgroepen met 
opleidingsinstituten. Dit was wenselijk omdat het CBR de theorie-
examens luchtvaart afneemt. 
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meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening van het CBR;
• benoemt de leden van de directie en de raad van toezicht.

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 heeft het CBR in 2015 – onder meer – geadviseerd 
over het concepttarievenvoorstel 2016 en ontwikkelingen op het 
gebied van klantcommunicatie, inschrijfovereenkomst rijscholen, 
derde zitplaats CDE-voertuigen en toetsmatrijzen.

OR-verkiezingen 

In juni vonden de verkiezingen plaats voor de nieuwe 
ondernemingsraad. Dit gebeurde voor het eerst digitaal. De opkomst 
was goed: 70 procent. Voor de kiesgroepen Rijgeschiktheid, Theorie 
en Staf zijn geen verkiezingen gehouden omdat het aantal kandidaten 
gelijk was aan of minder dan het aantal te vervullen zetels. De 
voorgestelde kandidaten worden dan geacht te zijn gekozen. De leden 
van de nieuwe ondernemingsraad hebben uit hun midden Martin 
Kesselring benoemd als nieuwe OR-voorzitter. 

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 
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Directieleden (eind 2015)

• 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 2015)

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

Ondernemingsraad (eind 2015)

• de heer M.A. Kesselring, voorzitter;
• mevrouw A.M. de Kruijf, secretaris;
• de heer J.N.P.A. Harteman, plaatsvervangend voorzitter; 
• de heer L. Aronius;
• de heer C.H.J. Blokpoel;
• mevrouw M.J. Donders;
• mevrouw M.J. ter Ellen;
• mevrouw M. Geiger;
• de heer C.J.F. Hooge;
• de heer E. J. Jonkers
• de heer H.J.M.A. Putker;
• de heer J.T.M. Rietman;
• de heer M. van Straten.
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Financiële resultaten en  
vooruitzichten

Na een verlieslatend jaar in 2014 slaagde het CBR in 2015 er in een 
(bescheiden) positief financieel resultaat te behalen van 35 duizend euro. 
De opbrengsten stegen met 6,8 procent. Daar stond een toename van de 
kosten tegenover van 5,4 procent. Het eigen vermogen blijft net als in 2014 
6,0 miljoen euro. Dit is lager dan de minimaal gewenste buffer van 7,5 
miljoen euro voor het opvangen van bedrijfsrisico’s.

Tariefontwikkeling 2015

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 2015 een positief financieel resultaat. Tot 2019 zal er nog enige 
kruissubsidiëring zijn tussen het taakcluster Theorie en het taakcluster 
Rijgeschiktheid. Over de precieze afbouw van de kruissubsidie 
zal in 2016 nader overleg worden gevoerd met het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.
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euro (+7,8 procent) hoger, voornamelijk als gevolg van de betere 
economische omstandigheden en een groter aandeel van 17-jarigen 
die (eerder) het rijbewijs willen behalen. De totale opbrengsten 
van de praktijkexamens stegen met 0,4 miljoen euro (+0,7 
procent) ten opzichte van begroot, bij een nagenoeg gelijkblijvend 
slagingspercentage. 
De opbrengsten van de Eigen Verklaringen namen met 0,7 miljoen toe 
(+5,8 procent) ten opzichte van begroot als gevolg van het versneld 
wijzigen van de regelgeving ten aanzien van oudere beroepschauffeurs 
en een hoger aantal regulier ontvangen medische verklaringen.
De opbrengsten vanuit de Vorderingsprocedure waren 0,3 miljoen 
euro lager (-2,1 procent) dan begroot als gevolg van een lager volume 
ontvangen mededelingen van de politie en een afwijkende mix aan 
opgelegde en afgehandelde vorderingsmaatregelen, mede het gevolg 
van het stopzetten van het Alcoholslotprogramma.
De opbrengsten van de Toezichtactiviteiten tenslotte stegen met 
0,5 miljoen euro (+19,4 procent) ten opzichte van de begroting. De 
stijging is te verklaren als gevolg van het vervallen van vrijstellingen 
voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 en het vervallen van de eerste 
termijn van 5 jaar voor het volgen van verplichte nascholingsdagen per 
september 2015 en september 2016 voor respectievelijk buschauffeurs 
en vrachtautochauffeurs. 

Het volume aan activiteiten steeg in 2015 met 2,7 procent, waar een 
0,8 procent stijging was begroot. Deze toename is met name een 
gevolg van de aantrekkende economie wat resulteerde in een hogere 
vraag en omzet binnen alle divisies.

De tarieven in 2015 zijn verhoogd met gemiddeld 3,9 procent. 
De tariefsaanpassing verschilt per product. De gemiddelde 
prijsontwikkeling per taakcluster/afdeling was als volgt:

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in het verslagjaar met 8,0 miljoen euro (+6,8 
procent) gestegen ten opzichte van 2014: van 118,0 miljoen euro 
in 2014 tot 126,0 miljoen euro in 2015. Net als in 2014 werden er in 
2015 nauwelijks examens uitgesteld als gevolg van extreme winterse 
omstandigheden.  

De totale opbrengsten in 2015 zijn 3,3 miljoen euro (+2,7 procent) 
hoger dan begroot. De totale theorieopbrengsten zijn 1,8 miljoen 

Divisie CCV Medisch Vorderingen Rijvaardigheid  Theorie Gemiddeld
Prijsontwikkeling +1,1% +7,8% +3,6% +1,9% +10,8% +3,9%
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De tarieven van de theorie-examens voor de beroepssector stegen met 
1,5 procent ten opzichte van 2014. De totale omzet theorie-examens 
voor de beroepssector steeg per saldo met 18,8 procent ten opzichte 
van 2014. 

Praktijkexamens

De totale opbrengst uit praktijkexamens steeg in 2015 met 4,9 procent 
tot 66,5 miljoen euro. Dit was 0,4 miljoen euro hoger dan begroot. 

De totale particuliere vraag naar praktijkexamens en -toetsen nam toe 
met 2,3 procent. Dankzij een gemiddelde tariefstijging van 1,9 procent 
steeg de particuliere praktijkomzet met 4,2 procent en kwam uit op 
60,2 miljoen euro. 
De vraag naar praktijkexamens voor motor steeg met bijna 12 procent, 
terwijl de vraag naar auto-examens met 1 procent steeg. 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. Bovendien kozen meer 24-plussers 
voor het ‘luxe’ product motorexamen, onder invloed van het 
economische herstel en het aanhoudend goede weer.

Het aantal afgenomen praktijkexamens in de beroepssector steeg met 
zo’n 9,7 procent ten opzichte van 2014, terwijl de omzet met  

Theorie-examens

De totale opbrengst uit theorie-examens bedroeg in 2015 25,4 miljoen 
euro, een stijging van 15,6 procent ten opzichte van 2014. 
De tarieven van de theorie-examens van particulieren stegen met 
gemiddeld 10,8 procent. De totale afname van theorie-examens van 
particulieren steeg met 4,4 procent: voor motor +5,0 procent, voor 
auto +3,6 procent en voor bromfiets +10,6 procent. De toename van 
het aantal afgenomen theorie-examens is het gevolg van de verbeterde 
economische omstandigheden, met name vanaf het vierde kwartaal, 
en een groter aandeel van 17-jarigen die (eerder) het rijbewijs willen 
behalen. Het slagingspercentage van de examens personenauto bleef 
met 42,0 procent nagenoeg gelijk aan 2014 (41,9 procent).   

De totale vraag naar theorie-examens vanuit het beroepsgoederen- en 
personenvervoer nam in 2015, net als in 2014, opnieuw toe en wel met 
8,0 procent. Deze stijging kwam, naast het herstel van de economie, 
vooral door het grote aantal taxichauffeurs dat voor de taxidienst 
Uber werkt en daarnaast door de groei van de ondernemersexamens 
met bijna 48 procent mede dankzij een groot aantal kandidaten via 
PostNL. De vraag naar binnenvaartexamens steeg met 4,5 procent. De 
afname van luchtvaartexamens daalde daarentegen met 9,2 procent. 
Kandidaten van luchtvaartexamens leggen hun examens steeds vaker 
af in het buitenland. 
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in behandeling genomen dan in 2014 (overloop 
werkvoorraad). Oorzaak van deze toename is gelegen in 
de versnelde wijziging van regelgeving ten aanzien van 
oudere beroepschauffeurs en een hoger aantal ontvangen 
reguliere medische verklaringen. 

Vorderingsprocedure

De opbrengsten in 2015 van de vorderingsprocedure 
stegen licht met 0,2 miljoen euro (+1,1 procent). De 
gemiddelde prijsstijging in 2015 bedroeg 3,6 procent. 
Het aantal ingezonden mededelingen van de politie, 
waarmee een vorderingsprocedure wordt gestart, lag in 
2015 als gevolg van de reorganisatie van de politie, ruim 
13 procent lager dan in 2014. De totale mix aan opgelegde 
en afgehandelde vorderingsmaatregelen was zo’n  
2,5 procent lager en resulteerde in 2015 – dankzij  
de prijsstijging van 3,6 procent – in een opbrengst van 
16,1 miljoen euro.

11,2 procent steeg tot 6,3 miljoen euro. Dit was mede het 
gevolg van een tariefstijging van gemiddeld 1,5 procent 
in verband met kostendekkendheid. Positief is dat de 
praktijkexamens in de beroepssector voor het tweede 
jaar op rij zich op of boven budget hebben ontwikkeld. 
Tezamen met de aantrekkende vraag naar theorie-
examens wijst dit op een beter economisch klimaat 
en daarmee op een grotere vraag naar opleidingen en 
praktijkexamens in de beroepssector. 

Verklaringen medische geschiktheid

De opbrengst van de verklaringen over medische 
rijgeschiktheid bedroeg in 2015 13,4 miljoen euro,  
6,2 procent meer dan in 2014. Om vanaf 2019 
kostendekkend te kunnen worden, steeg het tarief in 2015 
met 7,8 procent. 
Het aantal verkochte eigen verklaringen nam in 2015 af 
met zo’n 1,6 procent. Er werden daarentegen 4 procent 
meer aanvragen voor een verklaring van geschiktheid 
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De post ‘lonen en salarissen’ bedroeg in 2015 62,8 miljoen euro,  
4,2 miljoen euro (+7,1 procent) meer dan in 2014. 
Met de vakbonden werd in 2015 een structurele loonsverhoging 
overeengekomen van 2 procent (gemiddeld effect in verslagjaar 1,5 
procent). Het overloopeffect van de structurele loonsverhoging in 2014 
op de personeelskosten in 2015 bedroeg 0,94 procent. De verlaging 
in 2015 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 
0,66 procent per 2 januari 2015. Deze loonsverhoging neutraliseerde 
datgene wat de medewerkers aan pensioenrechten moesten inleveren 
en had geen effect op de CBR-tarieven. 
De bruto salarissen, inclusief vakantiegeld en gratificatie, stegen met 
2,9 miljoen euro (+5,3 procent), het gevolg van o.a. de loonsverhoging 
(totaal effect 3,1 procent) en een stijging van de gemiddelde 
bezetting met 1,6 procent vanwege de hogere vraag naar theorie- en 
praktijkexamens en de investering in verbeterde prestaties binnen de 
afdeling ICT.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bleven in 2015 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 125,9 miljoen euro, een 
stijging van 6,4 miljoen euro (+5,4 procent) ten opzichte van 2014 bij 
een omzetstijging van 6,8 procent. Deze kostenstijging wordt onder 
meer verklaard door de toename van de personeelskosten als gevolg 
van de inzet van meer interne werknemers, een CAO-verhoging en 
de inzet van overwerk (totaal effect 4,1 miljoen euro), hogere externe 
inhuur (0,6 miljoen euro) alsmede door hogere afschrijvingslasten  
(1,3 miljoen euro). 

Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn in 2015 met 4,6 miljoen euro  
(+5,4 procent) gestegen ten opzichte van 2014.
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en een langere opbouwtijd. Het aandeel van de werkgever in de 
pensioenpremie werd verhoogd naar 68 procent. Dit effect van circa 
0,4 miljoen euro positief was niet in de begroting verwerkt, aangezien 
de pensioenpremies pas bekend werden nadat de begroting was 
vastgesteld. 
Tevens daalde de premie VPL in januari 2015 van 4 naar 3 procent en 
per juli 2015 naar 2,6 procent. Het effect hiervan ten opzichte van de 
begroting bedroeg 0,7 miljoen euro positief.
Per saldo werd door het CBR in 2015 1,3 miljoen euro minder 
pensioenlasten afgedragen aan het ABP ten opzichte van 2014.

Naast de betaalde pensioenpremies aan ABP heeft het CBR bijna 
2,2 miljoen euro gestort in een Toeslagendepot  (+0,1 miljoen euro), 
conform gemaakte afspraken met de vakbonden. De  jaarbijdrage 
van de eerder betaalde koopsom voor deelnemers aan de oude 
prepensioenregeling kwam met ingang van 2015 te vervallen  
(-0,15 miljoen euro). 

De gemiddelde loonsom per medewerker bedroeg in 2015  
75.203 euro tegenover 72.970 euro in 2014. De gemiddelde loonsom 
bestaat uit bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, sociale 
lasten en pensioenlasten. De stijging van de gemiddelde loonsom 
met 3,1 procent wordt per saldo veroorzaakt door de CAO-stijging uit 

De kosten van overwerk namen in 2015 toe met 0,5 miljoen euro. 
Daarnaast werd de reservering verlofdagen ten opzichte van 2014 met 
0,4 miljoen euro opgehoogd. 
In de begroting was de daling van de pensioenlasten en de 
verschuiving naar de lonen en salarissen (effect: circa 0,4 miljoen 
euro) nog niet verwerkt. Er werden minder interne medewerkers dan 
begroot ingezet, effect circa -0,3 miljoen euro.

De wettelijke sociale lasten stegen in 2015 met 0,7 miljoen euro tot  
8,3 miljoen euro.  
Van de belastingdienst werd in 2014 een bedrag ontvangen van 0,3 
miljoen euro als eenmalige teruggaaf van de basispremie WAO/
WIA 2013. Deze ontvangst was er in 2015 niet. Daarnaast waren er 
gemiddeld 16,5 fte meer in dienst ten opzichte van 2014 en werd de 
verplichte reservering voor WW-gelden met 0,1 miljoen euro verhoogd.   

De totale pensioenkosten zijn in 2015 met 0,8 miljoen euro gedaald 
ten opzichte van 2014 en bedroegen 9,9 miljoen euro. 

Op basis van de loonontwikkeling in 2014 stegen de pensioengevende 
salarissen per januari 2015 – op enkele variabele componenten en 
periodieken na – met 4,3 procent; de pensioenpremie ABP daalde met 
2,0 procent als gevolg van de verlaging van het opbouwpercentage 
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De afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2015 bedroegen 
3,8 miljoen euro, 1,3 miljoen euro meer dan in 2014. In 2015 zijn de 
afschrijvingslasten van materiële vaste activa sterk opgelopen als 
gevolg van de hoge investeringen in onder andere nieuwe locaties en 
nieuwe theorie-infrastructuur en -software, die vanaf 2015 volledig in 
de afschrijvingslasten zijn meegenomen. De komende jaren zullen de 
afschrijvingslasten verder toenemen.

Overige bedrijfskosten

De toename van de overige bedrijfskosten met 0,4 miljoen euro  
(+1,5 procent) ten opzichte van 2014 wordt onder meer verklaard 
door enerzijds hogere huisvestingskosten (+0,3 miljoen euro; 
uitvoering locatiebeleid en de investering in de veiligheid van klanten 
en personeel) en kosten voor automatisering (+0,5 miljoen euro; o.a. 
hogere licentiekosten) en anderzijds lagere kosten voor leaseauto’s 
(-0,5 miljoen euro; goedkopere brandstof).

De werkelijke overige bedrijfskosten zijn 1,3 miljoen euro hoger 
dan begroot. Dit wordt per saldo voornamelijk veroorzaakt door 
0,9 miljoen euro hogere kosten van huisvesting (locatiebeleid en 
veiligheid), telefoonkosten (+0,2 miljoen euro,  hoger volume en 

2014 en 2015. De werkgeversbijdrage van het CBR in de collectieve 
regelingen van de ABP-pensioenen daalde in 2015 naar gemiddeld 
16,58 procent (2014: 18,74 procent), een daling met 2,16 procentpunt. 

De kosten voor de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten 
namen ten opzichte van 2014 toe met 0,6 miljoen euro tot  
9,2 miljoen euro. De inhuur was noodzakelijk om het hogere volume 
aan examens af te kunnen nemen 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 2015 zijn mede hierdoor € 2,3 miljoen hoger dan 
begroot.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingslasten van 0,9 miljoen euro van immateriële vaste 
activa in 2015 zijn nagenoeg gelijk aan de afschrijvingslasten 2014.  
De afschrijving van de ontwikkelkosten ‘NPS’ (planning software) is 
per ultimo 2015 beëindigd. 
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het T-bewijs werd met ingang van 1 juli 2015 met 
de ingebruikname van dit examen voor het eerst 
afgeschreven. De afschrijvingstermijn bedraagt 4 jaar.  

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 
6,7 miljoen euro. Hiervan werd 0,55 miljoen euro 
besteed aan materiële vaste activa in aanbouw. Het 
totale investeringsbedrag van 6,7 miljoen euro heeft 
voor 0,9 miljoen euro betrekking op investeringen in 
de modernisering van de panden in eigendom CBR 
(locatiebeleid). In de verbouwing en upgrade van 
huurpanden werd 1,9 miljoen euro geïnvesteerd en in 
inventarissen en inrichting van examenlocaties als gevolg 
van het locatiebeleid nog eens 1,0 miljoen euro. 
Daarnaast is er voor 0,9 miljoen euro geïnvesteerd 
in nieuwe theorie-infrastructuur en 0,55 miljoen euro 
in architectuur software. De resterende 1,45 miljoen 
euro betrof met name investeringen in (de vervanging 
van) inventarissen en inrichting van examenlocaties, 
waaronder computerapparatuur.

aanpassing prijs), werkzaamheden door derden  
(+1,0 miljoen euro, extra juridische en advieskosten) 
en lagere overige kosten (-0,8 miljoen euro; auto, 
communicatie, opleiding en overig). 

Resultaat en eigen vermogen

Het resultaat over 2015 bedraagt 35 duizend euro 
positief. Dit bedrag is ten gunste gebracht van het eigen 
vermogen. Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen 
hiermee (evenals in 2014) 6,0 miljoen euro positief. Het 
beoogde weerstandsvermogen van tenminste 7,5 miljoen 
euro is hierdoor nog niet bereikt. 

Investeringen 

Er waren in 2015 geen nieuwe investeringen in 
immateriële vaste activa. Op de reeds in 2014 gedane 
investeringen ten aanzien van de ontwikkeling van 
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In 2015 is hier een aanvullende lening van 2,7 miljoen euro 
bijgekomen. Met het ministerie is afgesproken dat deze leningen 
worden gebruikt ter financiering van de grotere investeringen (de 
projecten rond ICT, Rijgeschiktheid, Theorie en locatiebeleid). Op  
de leningen vindt jaarlijks aflossing plaats; de rente op de lening van 
10,3 miljoen euro bedraagt 0,85 procent en de rente op de lening van 
2,7 miljoen euro bedraagt 0,02 procent. 
Het geleende bedrag is – op een bedrag van 0,3 miljoen euro na – in 
2015 volledig besteed aan de genoemde projecten. 
Aanvullend zal in 2016 nog een leningbedrag worden aangevraagd van 
5,0 miljoen euro.
Op termijn wordt voldoende ‘cashflow’ uit de exploitatie gegenereerd 
om de aflossingen te kunnen financieren.

Financiële instrumenten

Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
reguliere financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 
Deze instrumenten stellen de onderneming bloot aan markt- en/of 
kredietrisico’s. 

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 Eurogebied (Euro 
Overnight Index Average, EONIA). Het CBR had per eind 2015 bij het 
ministerie een rekening-courantfaciliteit van 12,5 miljoen euro tegen 
deze daggeldvergoeding. Eind 2014 had het CBR de beschikking over 
een faciliteit van 10,0 miljoen euro. Het CBR maakt hiervan gebruik 
voor de financiering van zijn werkkapitaal. In 2015 is frequent gebruikt 
gemaakt van deze kredietfaciliteit voor de financiering van overige 
investeringen (die niet via de leenfaciliteit liepen) alsmede voor de 
opvang van piekbelasting in de uitgaven van liquide middelen, met 
name in de maanden mei en december (betaling van respectievelijk 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). 

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.  
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Vooruitzichten voor 2016

Het CBR heeft in 2016 te maken met gunstige demografische 
ontwikkelingen voor wat betreft de praktijkexamens. Het aantal 17- en 
18-jarigen zal vanaf het jaar 2016 weer stijgen. Deze groep neemt de 
helft van de omzet voor haar rekening bij de personenauto-examens. 
Ook het aantrekkend economisch klimaat speelt een rol. In het jaar 
2016 wordt een totale (gemiddelde) volumestijging verwacht van 2,5 
procent ten opzichte van 2015. 
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 2015 (rond de 
42 procent) iets zal stijgen doordat kandidaten zich naar verwachting 
beter zullen gaan voorbereiden. In 2016 wordt een lichte stijging 
van het slagingspercentage voorzien. De daling in de vraag naar 
examens binnen de divisie CCV ten aanzien van het goederen- en 
personenvervoer is in 2015 gestabiliseerd en op een aantal fronten 
zelfs gestegen. Het volume van het T-rijbewijs zal aantrekken in 
2016 als gevolg van de introductie halverwege 2015. Ten aanzien 
van de toezichtactiviteiten wordt een piek verwacht tot september 

Het CBR handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft 
procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 
elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het door een tegenpartij niet 
nakomen van aan de onderneming verschuldigde betalingen blijven 
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde 
van de desbetreffende instrumenten. Gezien de aard en omvang van 
de debiteuren wordt het kredietrisico beperkt geacht.
Het CBR maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Gerealiseerde efficiëncybesparing

In het financieel meerjarenbeleidsplan 2015-2019 heeft het CBR een 
efficiency taakstelling opgenomen van circa 1,9 miljoen euro ten 
aanzien van besparingen die zouden worden gerealiseerd in 2015. 
Deze gebudgetteerde besparingen zijn voor 31% daadwerkelijk 
gerealiseerd; dit is het gevolg van het uitstellen van diverse 
automatiseringsprojecten. De besparingen die niet in 2015 zijn 
gerealiseerd worden naar verwachting grotendeels alsnog gerealiseerd 
in 2016.
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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, de mate van zelfredzaamheid te verhogen 
en waar mogelijk doorlooptijden te verkorten.

Als gevolg van bovenstaand genoemde volumestijgingen 
alsmede de investering in de verbeterde prestaties binnen 
ICT neemt de verwachte gemiddelde bezetting aan 
medewerkers in 2016 toe met ruim 20 FTE (+2 procent). 

Het CBR heeft derhalve een ambitieuze en noodzakelijke 
investeringskalender om de bedrijfscontinuïteit en 
een verbeterde kwaliteit van dienstverlening te kunnen 
waarborgen. Met name op het gebied van ICT-systemen 
zijn investeringen nodig om de bedrijfscontinuïteit 
en kwaliteitsverbetering te kunnen waarborgen. De 
investeringen die het CBR de komende jaren zal doen 
sluiten aan op onze strategie. Naar verwachting zal het 
CBR in de jaren 2016-2020 voor een bedrag van circa 22 

2016 in verband met het verlopen van de vijfjaarcyclus 
ten aanzien van de verplichte nascholing die gevolgd 
moet worden door vrachtautochauffeurs. Bij Medisch 
zal de vraag naar 75+ Verklaringen stijgen als gevolg van 
demografische ontwikkelingen. Binnen Vorderingen wordt 
nog geen rekening gehouden met het herstel van het 
volume aan ontvangen mededelingen van de politie.

Het CBR staat ook de komende jaren voor grote 
uitdagingen. Binnen de ICT-afdeling moet worden 
ingelopen op achterstallig onderhoud en er moet worden 
geïnvesteerd in kennis en kwaliteit. Daarnaast dienen 
verouderde ICT-systemen te worden vervangen. Tot die 
tijd zetten we meer handmatige controle 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 
en de verwerking van politiemededelingen een project 
dat nog inzet en tijd vraagt. We verwachten in 2016 
verbeteringen te kunnen laten zien op dit terrein. Het CBR 
werkt langs twee sporen: volledig nieuwe werkprocessen 

< <i



CBR Jaarverslag 2015    -     60

miljoen euro gaan investeren. Doordat het CBR in 2016 nog steeds 
te maken heeft met een laag eigen vermogen zal er in dit jaar alleen 
worden geïnvesteerd in de meest urgente verbeterpunten:

• Aanpassing van (de meest verouderde) praktijklocaties;
•  Procesherontwerp en systeemvervanging bij de divisie 

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

Ter financiering van deze grote investeringen zal in 2016 een 
aanvullende lening van 5 miljoen euro worden aangevraagd bij het 
Ministerie van Financiën. Overige investeringen worden betaald 
via het werkkapitaal van het CBR. In 2021 zullen alle leningen zijn 
terugbetaald en zal tevens de liquiditeitspositie fors verbeterd zijn. 
De financiering van het werkkapitaal blijft via de bestaande afspraken 
met het ministerie van Financiën lopen. De kredietlimiet voor 2016 
bedraagt 12,5 miljoen euro. Met ingang van 2017 zal deze limiet 
conform afspraak worden verlaagd naar 10 miljoen euro.

De beschreven vervangingsinvesteringen en investeringen voor een 
kwaliteitsimpuls van de dienstverlening brengen de nodige kosten 

met zich mee. Daarnaast zorgen exogene ontwikkelingen voor hogere 
kosten of lagere inkomsten. Dit alles leidt tot hogere kostprijzen.

Hierdoor zullen de tarieven van het CBR in 2016 gemiddeld met  
5,1 procent stijgen ten opzichte van de tarieven van 2015. De 
tariefstijging verschilt per product en per taakcluster. Het 
tarievenvoorstel is voorgelegd aan de Centrale Gebruikersraad CBR  
en goedgekeurd door de minister van Infrastructuur en Milieu. 

Op basis van bovenstaande factoren wordt door de directie voor 
2016 een positief resultaat na gewone bedrijfsuitoefening begroot 
van 2 miljoen euro. Inclusief een verwachte voorziening voor de 
reorganisatie van de divisie Rijgeschiktheid bedraagt het begrote 
resultaat 1,1 miljoen euro negatief.
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 2015 2014 2013 2012 2011 

Eigen vermogen (x € 1.000) 6.040 6.005 7.514 7.398 4.584

Opbrengsten (x € 1.000) 126.012 118.002  116.475           115.116 108.821

Resultaat (x € 1.000) 35  (1.509) 116 2.814  1.566

(  ) = negatief

CBR in cijfers 2011-2015

Jaarrekening 2015
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Balans per 31 december 2015
(x € 1.000) (na verwerking bestemming resultaat)

Activa Toelichting  31-dec-15   31-dec-14

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1) 604  1.661   
Materiële vaste activa 2) 38.120  35.252  
   38.724   36.913   

Vlottende activa
Vorderingen 3) 3.798   3.613  
Overlopende activa 4) 2.557   1.495   
Liquide middelen 5) 20   41  
     6.375   5.149 
Totaal activa   45.099   42.062  

Passiva
Eigen vermogen 6)   6.040  6.005   
Voorzieningen 7)  1.708  1.604   
Langlopende schulden 8)  8.310  7.983 

Kortlopende schulden
Rekening-courant ministerie van Financiën 9) 6.389   1.780   
Vooruit ontvangen inschrijfgelden 10) 5.867   5.472    
Crediteuren  3.034  5.390   
Overige schulden 11) 3.168   3.694      
Overlopende passiva 12) 10.583   10.134      
   29.041   26.470  
Totaal passiva   45.099   42.062  
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* de begroting 2015 is opgesteld in lijn met de door de minister van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde jaarlaag 2015 uit het Financieel Meerjaren Beleidsplan 2015-2019. 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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Resultatenrekening 2015
(x € 1.000)

 Toelichting  Realisatie 2015 Begroting 2015* Realisatie 2014

Opbrengsten 13)  126.012 122.708 118.002 

Personeelskosten 14)  90.296 87.555 85.642
Afschrijving immateriële vaste activa 15)  894 1.008 859
Afschrijving materiële vaste activa 16)  3.799 4.385 2.526
Overige bedrijfskosten 17)  30.906 29.651 30.454

Kosten    125.895 122.599 119.481

Bedrijfsresultaat   117 109 (1.479)

Financiële baten en lasten 18)  (82) (100) (30)

Netto resultaat   35 9 (1.509)

(  ) = negatiefi <<
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Kasstroomoverzicht
(x € 1.000)

 Toelichting  2015   2014

Resultaat   35  (1.509) 
Bij: Afschrijvingen 15, 16) 4.693  3.385
Bij: Dotatie voorziening 7) 800  469
Af: Onttrekking voorziening 7) (696)  (232)
  4.832  2.113

Mutatie vlottende activa 3, 4) (1.247)  (274)
Mutatie kortlopende schulden 10, 11, 12) (1.641)  219

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.944  2.058

Investeringen in immateriële vaste activa 1) (1)  (534)
Investeringen in materiële vaste activa 2) (6.727)  (10.159)
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 1) 164   -
Desinvesteringen in materiële vaste activa 2) 60  -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (6.504)  (10.693)

(  ) = negatiefi <<
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Kasstroomoverzicht
(x € 1.000)

 Toelichting  2015   2014

Opname langlopende schulden 8) 2.674  10.326
Aflossing langlopende schulden 8) (2.744)  -
Opname/(Aflossing) rekening-courant 9) 4.609  (2.023)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   4.539  8.303

Netto kasstroom   (21)  (332) 

Stand liquide middelen begin     41  373
Stand liquide middelen eind   20  41

Mutatie liquide middelen   (21)  (332) 

(  ) = negatiefi <<
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Toelichting behorende tot de 
jaarrekening 2015

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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De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, 
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de  

resultaatbepaling

Algemeen
De cijfers over 2014 zijn (beperkt) geherrubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. De herrubriceringen 
hebben betrekking op de verantwoording van enkele overige kosten 
onder personeelskosten in verband met de implementatie van de 
Werkkostenregeling in 2015.

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.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans 
als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet 
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met 
betrekking tot het actief of de verplichting.

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.

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een 
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
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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 investeringen in aandelen en 
obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de 
jaarrekening van het CBR zijn de volgende categorieën financiële 
instrumenten opgenomen: vorderingen, geldmiddelen, leningen, 
schulden en overige te betalen posten. De onderneming heeft geen in 
contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

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 
de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 

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. De opbrengsten en kosten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta 
van het CBR. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het 
dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. 
De belangrijkste schattingsposten betreffen de voorzieningen 
jubileumuitkeringen en WW-ERD uitkeringen, het saldo bij gemeenten 
aanwezige voorraad Eigen Verklaringen en de verplichting verlofdagen 
medewerkers. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van 
deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
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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.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 
tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt 

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 
betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, 
herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag 
onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben 
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wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven 
verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening.

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.
Aan het einde van ieder boekjaar wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de immateriële vaste activa die ‘nog niet in gebruik zijn 
genomen en/of worden afgeschreven over een levensduur van meer 
dan twintig jaar’, ook als er geen aanwijzing is voor een bijzondere 
waardevermindering. De grondslagen voor verwerking van een 
bijzondere waardevermindering zijn opgenomen onder het hoofd 
Bijzondere waardeverminderingen.

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 
toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven 
gedurende de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. Als niet 
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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.

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. Afschrijving start op het moment dat een actief 
beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij 
buitengebruikstelling of bij desinvestering.

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.

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.
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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.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee 
rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit 
worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden 
gepresenteerd onder het eigen vermogen. 

Financiële instrumenten die op grond van de economische 
realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 
gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking 
tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord als kosten of opbrengsten. 
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Voorzieningen

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

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

uitstroom van middelen nodig is.

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

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van 
de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

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-
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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 
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 
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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.

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 
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.
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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 2015 
Aanschafwaarde 7.627
Cumulatieve afschrijvingen (5.966)
Boekwaarde 1.661 

Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen 1
Desinvesteringen (164)
Afschrijvingen (894)
Totaal mutatie (1.057)

Balans per 31 december 2015  
Aanschafwaarde  7.464
Cumulatieve afschrijvingen (6.860)
Boekwaarde 604 

De desinvesteringen in 2015 hadden betrekking op de ontwikkeling van datamodellen Vorderingen voor de 
divisie Rijgeschiktheid, welke ten laste van het resultaat zijn gebracht. De beoogde toegevoegde waarde van dit 
project kon in onvoldoende mate gerealiseerd worden.  

Toelichting behorende tot de jaarrekening
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2) Materiële vaste activa
 Gebouwen Andere vaste Materiële vaste Totaal 
 en terreinen bedrijfsmiddelen activa in aanbouw

Balans per 1 januari 2015 
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  
 
Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen   884  5.291  552  6.727 
Inbreng vanuit materiële vaste activa in aanbouw  1.213    5.472   (6.685)  - 
Desinvesteringen  -   -  (60)  (60)
Afschrijvingen  (995)   (2.804)  -  (3.799)
Bijzondere waardevermindering  -  -  -  -
Totaal mutatie  1.102  7.958  (6.193)  2.868    

Balans per 31 december 2015  
Aanschafwaarde  35.672  42.283  1.539  79.494
Cumulatieve afschrijvingen (13.485)  (27.889)  -  (41.374) 
Boekwaarde  22.187  14.394  1.539  38.120

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 2015 met betrekking tot ‘gebouwen en terreinen’ betreffen verbouwingen van eigen 
locaties in het kader van de strategische heroriëntatie op het locatiebeleid.

i <<



CBR Jaarverslag 2015    -     79

De investeringen in 2015 met betrekking tot ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ betreffen nieuwe investeringen 
in theorie-infrastructuur (€ 0,9 miljoen) en de verbouwing van huurpanden (€ 1,9 miljoen) en inventarissen 
(€ 1,0 miljoen) in het kader van de strategische heroriëntatie van het locatiebeleid. Daarnaast is voor circa  
€ 1,5 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van reeds afgeschreven activa.

De investeringen in ‘materiële vaste activa in aanbouw’ betreffen reeds aangeschafte materiële vaste activa 
welke nog niet in gebruik is genomen; het gaat om investeringen in architectuur software (€ 1,5 miljoen).
Van de investeringen in ‘materiële vaste activa in aanbouw’ uit 2014 kon voor een bedrag van € 6,7 
miljoen aan projecten worden afgerond en ingebracht in ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ en ‘gebouwen en 
terreinen’.

Vlottende activa 
3) Vorderingen
 2015 2014 

Debiteuren 3.578   3.319  
Overige vorderingen 220 294
 3.798  3.613

Het saldo debiteuren heeft met name betrekking op gefactureerde onderzoeken en educatieve maatregelen 
in de Vorderingsprocedure. 
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4) Overlopende activa
 2015 2014

Computerkosten 1.347    674   
Huisvestingskosten  578    556    
Overige kosten 632    265  
 2.557 1.495  

In de post ‘overige kosten’ is een vooruitbetaald bedrag opgenomen van € 0,35 miljoen met  
betrekking tot de verwerving van een nieuw pand in eigendom in januari 2016.
Onder de vlottende activa zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

5) Liquide middelen
 2015 2014

Banken 18 39 
Kas 2 2
 20 41 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het CBR.
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6) Eigen vermogen
 Wettelijke Overige Innovatie Totaal
 reserves reserves reserve

Stand per 1 januari 2015   1.661  4.144  200  6.005

Mutatie wettelijke reserves (immateriële vaste activa)  (1.057)  1.057   -   -
Mutatie innovatie reserve  -  200  (200)   -
Resultaat boekjaar      -  35  -   35

Totaal mutaties 2015  (1.057)  1.292  -  35

Stand per 31 december 2015    604  5.436  -  6.040

De eerder gevormde innovatiereserve is conform afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2015 komen te vervallen. 
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7) Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2015:

  Balans per Dotatie Onttrekking Vrijval Balans per 
 01-jan-15          tgv res 31-dec-15 
Jubileumuitkeringen  1.400   143   (151)  -   1.392
WW-ERD uitkeringen  204  657   (545)   -  316

  1.604  800 (696)   -      1.708

Van de voorziening voor jubileumuitkeringen heeft ongeveer € 0,2 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
Van de voorziening voor ‘WW-ERD uitkeringen’ heeft ongeveer € 0,3 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:

 2015 2014
Disconteringsvoet  2,7% 2,2%

De disconteringsvoet is in 2015 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
 2015 2014

Lening ministerie van Financiën   13.000 10.326

Afgelost op leningen ministerie van Financiën  (2.744) -

Openstaand saldo leningen ministerie van Financiën 10.256 10.326

Kortlopend deel van deze lening   (1.946)  (2.343)

Lening Ministerie van Financiën GMB  8.310 7.983  

Het CBR heeft 2 leningen van het ministerie van Financiën aangevraagd en ontvangen.
De leningen worden hoofdzakelijk aangewend voor investeringen in locatiebeleid, theorie-infrastructuur  
(iTEC), het programma ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’ en aanpassingen van de ICT-infrastructuur.
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De eerste lening kent een hoofdsom van € 10,326 miljoen en een interestpercentage van 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. Op deze lening is in 2015 € 2,3 miljoen afgelost.

De tweede lening kent een hoofdsom van € 2,674 miljoen en een interestpercentage van 0,02 procent. De  
lening heeft een looptijd van 5 jaar en zal op 31 maart 2020 volledig zijn afgelost conform een met het ministerie  
afgesproken aflossingsschema. Op deze lening is in 2015 € 0,4 miljoen afgelost.

Op 30 december 2016 zal een bedrag van € 1,95 miljoen worden afgelost. Deze aflossingen zijn onder de kort
lopende overige schulden verantwoord.

Kortlopende schulden

9) Rekening-courant ministerie van Financiën
 2015 2014

Rekening-courant ministerie van Financiën  (6.389) (1.780)

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 2015 bedroeg de daggeldvergoeding ten aanzien van het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ nihil.
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Het CBR had per ultimo 2015 bij het ministerie van Financiën een rekening-courantfaciliteit van € 12,5 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 2016 zal de rekening-courantfaciliteit eveneens € 12,5 miljoen  
bedragen.

10) Vooruit ontvangen inschrijfgelden
 2015 2014

Vooruit ontvangen inschrijfgelden  5.867 5.472

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. 

11) Overige schulden
 2015 2014

Kortlopend deel van de langlopende lening GMB 1.946 2.343
Pensioenpremies ABP  878 1.001
Toeslagendepot   178 171
Overige schulden   166 179
  3.168 3.694

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.  
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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 een aflossing aan het ministerie van Financiën op  
de langlopende lening in 2016 respectievelijk 2015. Op 30 december 2016 zal een bedrag van € 1,95 miljoen worden afgelost.

12) Overlopende passiva
 2015 2014

Lopende verplichting divisie Vorderingen  5.920 5.646   
Verplichting verlofdagen medewerkers  2.407 1.936   
Nog te betalen kosten  2.256 2.552  
  10.583 10.134   

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

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. De liquiditeitspositie alsmede de 
gegenereerde kasstromen worden zowel in het Financieel Meerjaren 
Beleidsplan als de begroting doorgerekend. 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.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
 Korter dan Tussen  Langer dan Totaal per Totaal per 

Bedragen (x € 1.000) 1 jaar  1 en 5 jaar 5 jaar  31-dec-15  31-dec-14

Huur gebouwen  3.064  7.315  1.142   11.521  8.919
Leasecontracten dienstauto’s  5.652  8.177    -   13.829  13.605
Verbouwing panden en inventarissen  -  -         -            -  1.348 
Telecommunicatie, computer hard- en software en onderhoud  1.465  1.034         -     2.499  1.361

  10.181  16.526  1.142   27.849  25.233

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 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

Praktijkexamens  66.523 66.091 63.445 
Theorie-examens  25.430        23.598 21.992 
Verklaringen van geschiktheid  13.373 12.635 12.590 
Vorderingsprocedure  16.079 16.430 15.909 
Toezichtsactiviteiten  3.321  2.780 2.802
Binnenvaart  795 686 723
Overige opbrengsten     491  488 541 
Opbrengsten  126.012        122.708 118.002

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

De gemiddelde tariefstijging in 2015 bedroeg 3,9 procent. De tariefstijging varieerde per examensoort. 

De totale opbrengsten praktijkexamens stegen met 4,9 procent ten opzichte van 2014. Het examenvolume  
(particulieren en beroepssector) nam toe met zo’n 3,1 procent, bij een gemiddelde tariefstijging in het cluster  
praktijkexamens van 1,8 procent. De totale opbrengst uit theorie-examens in 2015 steeg met 15,6 procent,  
het resultaat van een volumestijging van 6,3 procent en een gemiddelde tariefstijging van 9,3 procent. De  
opbrengst van de verkochte Verklaringen van geschiktheid steeg met 6,2 procent ten opzichte van 2014.  
De tariefstijging – om in 2018 kostendekkend te kunnen zijn – bedroeg 7,8 procent, de volumedaling circa  
1,6 procent. Bij een gemiddelde tariefstijging van 3,6 procent en een daling in volume van 2,5 procent, stegen  
de opbrengsten uit de Vorderingsprocedure met 1,1 procent ten opzichte van 2014.
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De totale opbrengsten in 2015 zijn € 3,3 miljoen hoger dan begroot. 
De theorieopbrengsten zijn € 1,8 miljoen hoger, voornamelijk als 
gevolg van een groter aantal kandidaten dan verwacht dat voor 
het eerst theorie-examen deed voor auto, motor en bromfiets. 
De totale opbrengsten van de praktijkexamens stegen met 
€ 0,4 miljoen ten opzichte van begroot met name als gevolg van een 
hoger dan verwacht animo voor de motor- en bromfietsexamens. 

Ten aanzien van de post ‘lonen en salarissen’ stegen de kosten met  
€ 4,2 miljoen ten opzichte van 2014, met name als gevolg van een  
cao-loonsverhoging in 2015 van gemiddeld 1,5 procent, een 
overloopeffect van de cao-loonsverhoging 2014 van 0,94 procent, 
reguliere periodieken (circa 1,0 procent), een hogere gemiddelde 
bezetting van 1,6 procent alsmede meer benodigd overwerk, hogere 
bruto uitkeringen en ophoging van de reservering verlofrechten (totaal 
effect hiervan 1,45 procent).

De verlaging in 2015 van de pensioenpremie met 2,0 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 0,66 procent per 2 januari 2015. 
Deze loonsverhoging neutraliseerde datgene wat de medewerkers aan 
pensioenrechten moesten inleveren en had geen effect op de CBR-
tarieven.

De opbrengsten van de Verklaringen van Geschiktheid waren 
€ 0,7 miljoen hoger dan begroot als gevolg van een groter dan 
verwacht volume van medische Verklaringen. De toezichtactiviteiten 
binnen de divisie CCV lieten eveneens als gevolg van een groter 
dan verwacht volume een omzetstijging ten opzichte van de begroting 
zien van € 0,5 miljoen.

14) Personeelskosten
 Realisatie 2015  Begroting 2015 Realisatie 2014

Lonen en salarissen 62.842 61.531 58.673
Sociale lasten 8.337 8.029 7.602
Pensioenen  9.901 11.062 10.723 
Overige personeelskosten 9.216 6.933 8.644 
      90.296 87.555 85.642
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In de begroting was de daling van de pensioenlasten en de 
verschuiving naar lonen en salarissen (effect: circa € 0,4 miljoen)  
niet verwerkt. 

De wettelijke sociale lasten stegen in 2015 met € 0,7 miljoen tot  
€ 8,3 miljoen. De hogere lonen en salarissen in 2015, de verplichte 
reservering voor WW-gelden en een incidentele bate van € 0,3 miljoen 
in 2014 (teruggave Belastingdienst) zijn hiervan de grootste oorzaak. 
Ten opzichte van de begroting zijn de sociale lasten € 0,3 miljoen 
hoger als gevolg van de cao-aanpassing en het ingezette noodzakelijke 
overwerk.     

De pensioenkosten zijn in 2015 met € 0,8 miljoen gedaald ten 
opzichte van 2014 en bedroegen € 9,9 miljoen. Op basis van de 
loonontwikkeling in 2014 stegen de pensioengevende salarissen 
per januari 2015 met 4,3%, een effect van circa € 0,5 miljoen. De 
pensioenpremie ABP daalde met 2,0 procent als gevolg van de 
verlaging van het opbouwpercentage en een langere opbouwtijd. 
Het aandeel van de werkgever in de pensioenpremie werd verhoogd 
naar 68 procent. Dit effect van circa € 0,4 miljoen positief was niet 
in de begroting verwerkt, aangezien de pensioenpremies pas bekend 
werden nadat de begroting was vastgesteld. Als gevolg van de daling 

van de VPL-premie van 4% naar 3% en een verdere daling hiervan per 
1 juli 2015 naar 2,6% namen de pensioenlasten met circa 0,6 miljoen 
euro af ten opzichte van 2014 alsmede het budget. Deze premie, waar 
geen rechten voor de CBR-medewerker tegenover staan, wordt volledig 
door het CBR betaald. Een bedrag van 0,15 miljoen euro van de eerder 
betaalde koopsom voor deelnemers aan de oude prepensioenregeling 
werd voor het laatst verantwoord in 2014 en kwam met ingang van 
2015 te vervallen. 

De overige personeelskosten bestaan grotendeels uit kosten voor 
de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten. De kosten 
namen ten opzichte van 2014 toe met € 0,6 miljoen tot € 9,3 miljoen. 
De inhuur was noodzakelijk om het hogere volume aan examens 
af te kunnen nemen 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 2015 zijn mede 
hierdoor € 2,3 miljoen hoger dan begroot.
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Pensioenen

2015

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 2015 was de dekkingsgraad van het ABP 97,2 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.  

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

  2015 2014 2015 2014
Directie 2,0 2,0 2,0 2,0
Examinatoren  485,6  468,8 483,1 474,0 
Overige medewerkers 561,0 567,1 562,9 555,5 
 1.048,6 1.037,9 1.048,0 1.031,5

Inhuur tijdelijk personeel 93,6 93,7  95,2 92,4

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. 
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 
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 2015 ruim  
€ 2,1 miljoen gestort in het Toeslagendepot. Het totale vermogen van 
het Toeslagdepot eind 2015 bedroeg € 23,6 miljoen.

Ultimo jaar Gemiddeld jaar
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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 bezoldigings-
maximum 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’. De algemeen directeur heeft in 2015 een fiscale bijtelling 
in verband met het privégebruik van de dienstauto van € 10.544 en de 
financieel directeur van € 877. Dit bedrag verklaart exact het verschil 
tussen beide directeuren in de kolom ‘beloning’. 

Voor de volledigheid zijn eveneens de vaste onbelaste 
onkostenvergoedingen van de leden van de directie en de Raad van 
Toezicht vermeld. Deze onkostenvergoedingen behoren niet tot de 
bezoldiging en vallen derhalve niet onder de WNT-norm.

Het aantal examinatoren nam toe als gevolg van de grotere vraag naar 
praktijkexamens en de opvang van natuurlijk verloop. De toename binnen 
de groep ‘overige medewerkers’ wordt grotendeels veroorzaakt door de 
inzet van extra capaciteit binnen de divisie Theorie (grotere vraag naar 
theorie-examens) en de afdeling ICT (investering verbetering prestaties). 

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.  

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor CBR is € 178.000. 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 15 procent en voor de overige leden 10 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 
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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. In verband met de aftopping van het pensioengevend salaris op 100.000 euro is 

aan beide directeuren een bruto compensatie gegeven van 12.124 euro. Dit bedrag is meegenomen onder de categorie beloning.

           
          

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

Functie(s)   Algemeen directeur  Financieel directeur     

Duur dienstverband in 2015   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   € 217.857   € 208.190

Belastbare onkostenvergoedingen   €  -    -  

Beloning betaalbaar op termijn   €  17.683   € 17.683

Totale bezoldiging   €  235.540   € 225.873

Toepasselijk WNT-maximum   €  178.000   € 178.000 
Motivering indien overschrijding: zie   1)    1)

Onbelaste onkostenvergoedingen   €  3.600   € 3.600

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen
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  Prof. drs. G.J.N.H. Cerfontaine Mr. P.P.J. Butzelaar Drs. C.W. Gorter RA* A.W.I.M. van der Wurff 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 in 2015  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning  € 22.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Belastbare onkostenvergoedingen    -  -   -  -  -

Beloning betaalbaar op termijn    -  -  -  -  -

Totale bezoldiging  €  22.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Toepasselijk WNT-maximum  €  26.700 € 17.800 € 17.800 € 17.800 € 17.800 
Motivering indien overschrijding: zie       

Onbelaste onkostenvergoedingen  €  2.268 € 1.812 € 1.361 € 1.361 € 1.361

CBR Jaarverslag 2015    -     96

Toezichthoudende topfunctionarissen

*  op eigen verzoek afgetreden per 1 januari 2016
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging  
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond  
van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen  
aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

15) Afschrijving immateriële vaste activa

  Realisatie 2015  Begroting 2015 Realisatie 2014

Afschrijving kosten van ontwikkeling  894 1.008  859
    894 1.008  859

16) Afschrijving materiële vaste activa

Afschrijving gebouwen en terreinen  995 2.063 739
Afschrijving inventarissen     2.804 2.322 1.787
    3.799 4.385 2.526

De werkelijke afschrijvingskosten zijn € 0,6 miljoen lager dan begroot. Een aantal projecten is verschoven in 
de tijd, waardoor deze later in gebruik genomen zijn of zullen worden. 
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17) Overige bedrijfskosten
  Realisatie 2015  Begroting 2015 Realisatie 2014

Huisvestingskosten  7.544 6.645 7.203
Kantoorkosten  2.057 1.880  2.102
Automatiseringskosten    3.107 3.145 2.625
Auto-, reis- en verblijfkosten  7.368 7.614 7.633
Communicatiekosten  141 379 415
Werkzaamheden door derden  8.040 7.007 7.973
Kosten van training  1.254 1.431 1.347 
Overige bedrijfskosten   1.395 1.550 1.157 

  30.906 29.651 30.454

De totale overige bedrijfskosten in 2015 stegen met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2014. 
Extra kosten voor huisvesting (€ 0,3 miljoen; als gevolg van de strategische heroriëntatie van het locatiebeleid  
en de investering in de veiligheid van klanten en personeel) en automatisering (€ 0,5 miljoen; hogere licentie en  
onderhoudskosten, o.a. voor de nieuwe theorie-infrastructuur) werden deels gecompenseerd door lagere  
kosten voor auto-, reis en verblijf (€ 0,3 miljoen) en communicatie (€ 0,3 miljoen) . 

De werkelijke overige bedrijfskosten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt per saldo voornamelijk  
veroorzaakt door € 0,9 miljoen hogere huisvestingskosten (locatiebeleid en veiligheid), telefoonkosten  
(+ 0,2 miljoen; hoger volume en aanpassing prijs) en € 1,0 miljoen hogere advies- en juridische kosten (onder  
andere voor het programma Rijgeschiktheid) enerzijds en lagere kosten voor auto-, reis- en verblijfkosten  
(-€ 0,2 miljoen, goedkopere brandstof) en voor training, communicatie en overig (-€ 0,6 miljoen) anderzijds. 
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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.

 2015 2014
Honoraria onderzoek van de jaarrekening  116 114
Honoraria overige controleopdrachten  3 -
Honoraria overige niet-controleopdrachten  39 8
Totaal kosten huisaccountant KPMG  158 122

18) Financiële baten en lasten

 Realisatie 2015  Begroting 2015 Realisatie 2014

Ontvangen interest - 5 5 
Betaalde interest (82) (105) (35)
 (82) (100) (30)

Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen het CBR en een natuurlijk  
persoon of entiteit die verbonden is met het CBR. Dit betreffen onder meer de relaties tussen het CBR en haar  
bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van  
middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging  
van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in punt 14. 
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Directie Raad van Toezicht
Rijswijk, 11 maart 2016 Rijswijk, 11 maart 2016

R.A.L. Verstraeten (financieel directeur) G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)
 P.P.J. Butzelaar (vice-voorzitter)
 C.F. Hamster (lid audit- en risicocommissie)
 A. Nühn 
 A.W.I.M. van der Wurff (voorzitter audit- en risicocommissie)

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de minister van Infrastructuur en Milieu is het resultaat 
over 2015 ten gunste van het eigen vermogen gebracht.

Gebeurtenis na balansdatum
Op 18 februari 2016 hebben minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur 
en Milieu) per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen alcoholslotprogramma 2.0 komt. 
Voor mensen die eerder een besluit ‘alcoholslotprogramma’ kregen van het CBR verandert er niets. Zij moeten het 
programma volgen om een geldig rijbewijs B of BE met code 103 te krijgen of houden. Doen zij dit niet, dan blijft hun 
rijbewijs ongeldig en kunnen zij 5 jaar na het besluit weer in aanmerking komen voor een nieuw rijbewijs. 
 
Bestuurders die nu door de politie worden aangehouden met een promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 ug/l) zijn 
wettelijk verplicht een cursus over alcohol en verkeer te volgen of een onderzoek naar het alcoholgebruik te ondergaan. 
Voor automobilisten die nog geen vijf jaar hun rijbewijs hebben geldt dit als zij worden aangehouden met een promillage 
tussen 1,0 en 1,8 (resp. 435 en 785 ug/l).
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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 
2015 van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per  
31 december 2015 en de resultatenrekening over 2015 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 en 
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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 de directie van 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.

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

Den Haag, 14 maart 2016 
KPMG Accountants N.V.
F. Smit 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 2015 en van het resultaat 
over 2015 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.
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Motor (A)      
Theorie 41.533 23.919 57,6 39.534 21.617 54,7
Praktijk AVD (verkeersdeelneming)      
Eerste examen 22.862 16.975 74,2 19.916 14.897 74,8
Herexamen 7.231 5.313 73,5 6.028 4.419 73,3
Totaal 30.093 22.288 74,1 25.944 19.316 74,5
      
Praktijk AVB (voertuigbeheersing)      
Eerste examen 24.623 21.657 88,0 22.981 20.220 88,0
Herexamen 3.005 2.481 82,6 2.780 2.312 83,2
Totaal 27.628 24.138 87,4 25.761 22.532 87,5
      

Personenauto (B)      
Theorie 538.783 226.030 42,0 519.815 217.608 41,9
Praktijk totaal      
Eerste examen 204.957 101.826 49,7 200.934 100.423 50,0
Herexamen 176.918 89.007 50,3 177.141 88.830 50,1
Totaal 381.875 190.833 50,0 378.075 189.253 50,1
      
Praktijk (traditioneel+RIS)      
Eerste examen 197.953 97.964 49,5 194.918 97.052 49,8
Herexamen 160.231 79.097 49,4 161.773 79.376 49,1
Totaal 358.184 177.061 49,4 356.691 176.428 49,5
      

Examens particuliere bestuurders
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CBR in cijfers 2015

   2015   2014
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage
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Praktijk faalangst      
Eerste examen 7.004 3.862 55,1 6.016 3.371 56,0
Herexamen 16.687 9.910 59,4 15.368 9.454 61,5
Totaal 23.691 13.772 58,1 21.384 12.825 60,0
      

Personenauto met aanhangwagen (BE)      
Praktijk      
Eerste examen 22.341 16.453 73,6 20.681 15.215 73,6
Herexamen 5.712 4.317 75,6 5.135 3.878 75,5
Totaal 28.053 20.770 74,0 25.816 19.093 74,0
      
Tussentijdse toetsen A, B en BE 84.463   81.543   
      
Nader onderzoeken A, B en BE en AM 23.904 10.946 45,8 26.588 11.566 43,5
      
Bromfiets (AM2)      
Theorie 61.407 25.281 41,2 55.511 24.977 45,0
Praktijk      
Eerste examen 24.758 19.722 79,7 24.093 19.282 80,0
Herexamen 5.422 4.683 86,4 5.038 4.311 85,6
Totaal 30.180 24.405 80,9 29.131 23.593 81,0
      
Brommobiel (AM4)      
Praktijk      
Eerste examen 135 112 83,0 159 118 74,2
Herexamen 32 21 65,6 48 38 79,2
Totaal 167 133 79,6 207 156 75,4
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   2015   2014
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage

i <<



Theorie (taxi, C, D, Gevaarlijke stoffen, T-rijbewijs  67.530 48.823 72,3 62.504 45.291 72,5
en overige)       

Taxi      
Praktijk      
Eerste examen 5.443 3.034 55,7 4.998 2.748 55,0
Herexamen 3.187 1.697 53,2 3.181 1.677 52,7
Totaal 8.630 4.731 54,8 8.179 4.425 54,1
      

Vrachtauto (C, C1)      
Praktijk      
Eerste examen 6.658 4.397 66,0 6.000 3.826 63,8
Herexamen 3.100 1.977 63,8 3.129 1.964 62,8
Totaal 9.758 6.374 65,3 9.129 5.790 63,4
      

Bus (D, D1)      
Praktijk      
Eerste examen 899 555 61,7 649 411 63,3
Herexamen 465 276 59,4 355 197 55,5
Totaal 1.364 831 60,9 1.004 608 60,6

Examens vervoer en logistiek   2015   2014
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage
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Bus/vrachtauto met aanhanger (CE/DE), lange zware voertuigen (LZV) en vakrijproef (VRP)      
Praktijk      
Eerste examen 4.849 3.198 66,0 4.722 3.078 65,2
Herexamen 2.217 1.387 62,6 2.206 1.367 62,0
Totaal 7.066 4.585 64,9 6.928 4.445 64,2

T-rijbewijs
Praktijk
Eerste examen 575 365 63,5 0 0 0,0
Herexamen 166 115 69,3 0 0 0,0
Totaal 741 480 64,8 0 0 0,0

Overige (o.a. directiechauffeur, heftruck, ambulance)      
Praktijk      
Eerste examen 1.192 900 75,5 1.016 760 74,8
Herexamen 325 190 58,5 288 182 63,2
Totaal 1.517 1.090 71,9 1.304 942 72,2
      

Binnenvaart      
Theorie 4.882 3.247 66,5 4.672 3.162 67,7
Praktijk (Radar) 457 326 71,3 424 331 78,1
Afgegeven vaarbewijzen 6.064   5.685  
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   2015   2014
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage
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Luchtvaart      
Theorie      
Beroepsvliegers 1.963   2.127  
Privévliegers 1.417   1.597  
      
Ondernemersexamens (SEB) 12.590   8.505  
      
Nader onderzoeken CDE 190 130 68,4 198 133 67,2
      
      

   2015   2014
 Aantal Aantal Slagings- Aantal Aantal Slagings-
 afgenomen voldoende percentage afgenomen voldoende percentage
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Medische rijgeschiktheid      
Behandelde verklaringen van geschiktheid  487.097  467.712  
Afgegeven verklaringen geschiktheid  355.935  343.419  
Afgegeven verklaringen geschiktheid met beperking  114.204  111.472  
Geweigerde verklaringen  4.161  4.006  
Rijtest bestuurder met functiebeperking  21.517  19.776   
Bezwaarschriften medische verklaringen  974  967  
Voorlopige voorziening zaken medische verklaringen  16  13
Beroepszaken medische verklaringen  67  64
Hoger beroepszaken medische verklaringen  19  10  
Behandelde verklaringen klein vaarbewijs  337  573  
Calls klantenservice  250.349  273.911 
Ontvangen klachten  569  927 

Verkeersgedrag      
Mededelingen van de politie  20.126  23.278  

in eerste instantie onvoldoende mededelingen die alsnog als voldoende zijn beoordeeld -474  -608  
  19.652  22.670   

Medische rijgeschiktheid en verkeersgedrag
  2015  2014
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Onderzoeken (opgelegd)  6.650  5.866 
Rijbewijs ongeldig verklaard  4.901  4.558 
• vanwege onderzoek alcohol/drugs  2.905  2.619 
• vanwege onderzoek medisch  1.364  1.416 
• vanwege onderzoek rijvaardigheid  632  523 
EMA-cursussen (opgelegd)  7.762  5.787 
LEMA-cursussen (opgelegd)  2.562  3.255 
EMG-cursussen (opgelegd)  1.291  1.464 
Alcoholslotprogramma’s (opgelegd) *  0  2.856 
Rijbewijs ongeldig verklaard  1.910  4.664 
• vanwege EMA  1.186  1.080 
• vanwege LEMA  331  448 
• vanwege EMG  237  280 
• vanwege ASP *  156  2.856 
Bezwaarschriften vorderingen  3.650  3.560 
Voorlopige voorziening zaken vorderingen  265  210 
Beroepszaken vorderingen  540  480 
Hoger beroepszaken vorderingen  80  84 
Calls klantenservice  87.254  83.050 
Ontvangen klachten  38  136  
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  2015  2014
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Theorie-examens afgenomen incl. Luchtvaart- en Ondernemersexamens  730.105  694.265 
Theorie-examens niet afgenomen   47.571  50.817 
Theorie-examens totaal afgenomen + niet afgenomen    777.676  745.082
       
Praktijkexamens incl. Binnenvaart Radar, incl. toetsen en NO, afgenomen  636.086  620.231 
Praktijkexamens, incl. toetsen en NO, niet afgenomen      12.671   12.480 
Praktijkexamens, incl. toetsen en NO, afgenomen + niet afgenomen     648.757    632.711
       
Totaal alle examens, incl. toetsen en NO, afgenomen + niet afgenomen     1.426.433    1.377.793
Totaal alle activiteiten CBR (examens, toetsen, verklaringen van
geschiktheid, vorderingen en vaarbewijzen)        1.879.004    1.810.563
      
Totale omzet (in miljoen euro’s)   126,0  118,0  
Aantal medewerkers einde jaar (op fulltimebasis)   1.049  1.038  
Aantal ingeschreven rijscholen   7.979  8.144  
Aantal nieuw ingeschreven rijscholen   657  738  
Aantal uitgeschreven rijscholen   822  771

 

Cijfers CBR totaal
    2015  2014
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