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Voorwoord 
 
Het CBR heeft een bijzonder en ingrijpend jaar achter de rug. Terwijl 2020 het jaar is dat de 
dienstverlening bij de medische beoordelingen op orde kwam, werd deze bij de examendivisies 
zwaar getroffen door de coronapandemie en de brand op ons hoofdkantoor op 3 januari. Met grote 
daadkracht zijn we als organisatie in staat geweest de dienstverlening te herstellen en voort te 
zetten. We kijken daarom met trots en waardering terug op 2020. 
 
In het verslagjaar zijn drie lijnen uitgezet. We zijn verder gegaan met het verstevigen van het 
fundament door de knelpunten in onze dienstverlening op te lossen. Daarnaast hebben we een start 
gemaakt met een nieuwe visie en strategie voor de toekomst. En tegelijk hebben we door het jaar 
heen alle actuele uitdagingen die zich aandienden, opgepakt en waar nodig opgelost.   
  
Het verstevigen van het fundament begon natuurlijk met het verder op orde brengen van de 
dienstverlening bij de medische beoordeling en de Klantenservice.  
De voorraad medische dossiers hebben onze medewerkers in 2020 kunnen terugbrengen van 
180.000 naar minder dan 80.000. Klanten krijgen hierdoor weer tijdig een reactie van het CBR. En 
wie naar de klantenservice belde, hoefde uiteindelijk niet langer dan enkele minuten te wachten, 
zoals het hoort. De bedrijfsvoering bij de overige divisies was begin van het jaar op orde. Alle 
examens konden ruim binnen de afgesproken kpi worden gereserveerd. Het uitbreken van de 
coronapandemie en het stilleggen van de examendienstverlening die daar op volgde zorgde helaas 
dat de reserveringstermijnen fors opliepen.  
 
Met een nieuw directieteam heeft de organisatie in het verslagjaar de eerste stappen gezet op weg 
naar een meer toekomstgerichte organisatie. Daarbij is niet alleen gekeken naar het waarborgen van 
een goede dienstverlening door een focus op de klant, maar ook naar de samenstelling van het 
managementteam. Verder is een aantal thema’s gekozen die het CBR gaan helpen bij deze ambities. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om structurele investeringen in ICT, in de kwaliteit van de dienstverlening 
en in innovatie. In het verslagjaar is voor deze vernieuwing het fundament gelegd, met het vizier op 
de zomer 2021, waarin we het investeringsplan voor de komende jaren willen vaststellen.  
 
2020 is ook het jaar geweest waarin we ons hebben geprofileerd als een zelfbewuste dienstverlener, 
die een goede gesprekspartner is voor zowel de ketenpartners als de politiek. Zo heeft de ambitie 
om op meer gebieden in de verkeersveiligheidsketen een regierol te vervullen in het verslagjaar 
meer gestalte gekregen. Een goed voorbeeld zijn de aanzetten die we hebben gegeven, die 
uiteindelijk hebben geleid tot het instellen van de adviesgroep verbetering rijscholenbranche onder 
leiding van Emile Roemer. Deze is door de minister benoemd om de problematiek in de 
rijschoolsector te inventariseren en met verbetervoorstellen te komen.  
In het verslagjaar is ook gestart met de programmatische aanpak van het CBR om ongewenst 
gedrag en kwetsbaarheden op het gebied van fraude structureel weg te nemen. Daarnaast hebben 
we een visie op de rijgeschiktheid opgesteld die kan fungeren als katalysator voor de vernieuwing 
van het hele stelsel van de beoordeling van de medische rijgeschiktheid. Tot slot hebben we de 
zittingen voor het parlementair onderzoek naar uitvoeringsorganisaties in het najaar vooral ervaren 
als een uitnodiging om mee te denken om het brede thema uitvoering in de toekomst te 
verbeteren.   
 
En dan waren er natuurlijk de enorme uitdagingen waar we in 2020 mee zijn geconfronteerd. De 
problematiek bij Rijgeschiktheid heeft veel impact gehad op burgers en ook tot veel negatieve 
aandacht geleid in pers en politiek. Maar we zijn trots op de daadkracht waarmee onze organisatie 
zich in 2020 uit deze crisis heeft gewerkt. En op de veerkracht en wendbaarheid die de organisatie 
en onze collega’s hebben getoond in de weken na de ingrijpende brand op ons hoofdkantoor op 3 
januari en in de maanden dat het coronavirus de kop opstak in Nederland.  
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Medio maart hebben we vanwege corona de deuren van onze examencentra gesloten en ruim 
300.000 examens uitgeteld. Om na tien weken een vliegende herstart te maken om onze klanten 
weer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zeven maanden later moesten we voor de tweede 
lockdown nog eens 190.000 examens uitstellen in het jaar 2020.  
 
Vanaf de start van de coronaproblematiek in Nederland heeft onze organisatie zich pro-actief 
opgesteld. Op alle momenten in deze crisis hebben we strikt de richtlijnen van het RIVM opgevolgd. 
En hebben daar bewust nog een plusje bovenop gezet. Zo was het CBR één van de eerste publieke 
organisaties die klanten weerde die coronasymptomen vertoonden. Ook waren we koploper met de 
verplichting van mondkapjes op onze locaties en in onze examenauto’s. Juist omdat wij ons 
realiseren dat we met tienduizenden klantcontacten per week door heel Nederland een cruciale rol 
kunnen spelen in het beperken van de verspreiding van het coronavirus en Nederland tegelijk mobiel 
kan blijven. Honderdduizenden klantcontacten binnen de 1,5 meter in een afgesloten ruimte als een 
auto hebben niet geleid tot meldingen over besmettingen met het virus.  
 
Een enorme steun in deze moeilijke periode waren niet alleen de medewerkers, maar ook het 
ministerie, dat een financiële bijdrage heeft geleverd ter compensatie van de coronagerelateerde 
kosten en gederfde inkomsten. Daardoor konden we het jaar afsluiten met een beperkt negatief 
bedrijfsresultaat van 2,4 miljoen euro, zoals begroot. De vermogenspositie blijft echter aandacht 
vragen, aangezien het doelvermogen nog niet in zicht is.  
Verder is het spijtig dat het cao-resultaat in februari niet door de achterban is geaccepteerd én dat 
het niet gelukt is om tijdens de coronaperiode met de vakorganisaties een tijdelijke afwijking van de 
cao af te spreken.  
 
Voor 2021 is de taakstelling om de eerste stappen te zetten in het realiseren van onze strategie. 
Maar vooral om de dienstverlening op orde te krijgen, nu de tweede lockdown inmiddels is opgerekt 
tot maart. Want we willen dat onze klanten ons elke dag weer ervaren als een betrouwbare, 
transparante dienstverlener.   
 
Alexander Pechtold (algemeen directeur) 
Jan Jurgen Huizing (directeur bedrijfsvoering) 
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Profiel CBR 
 
Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de 
vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat het CBR heeft opgedragen. Zo stimuleren we de mobiliteit van de 
individuele burger en leveren we een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid in het Nederland 
van vandaag en morgen. Daarbij streven we naar een vlotte, klantvriendelijke en professionele 
dienstverlening, volgens de principes van ‘Prettig contact met de overheid’.  
 
Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en 54 examenlocaties in het 
land. We bestaan ruim 90 jaar (opgericht in 1927) en circa 90 procent van alle Nederlanders krijgt 
ooit met ons te maken. Ruim 8.000 rijscholen staan bij ons ingeschreven. Tot 2013 was het CBR een 
privaatrechtelijke stichting; sindsdien zijn we een gecentraliseerde publiekrechtelijk zelfstandig 
bestuursorgaan (zbo), dat volledig tariefgefinancierd is. 
 
Bij het CBR werken ruim 1.600 professionals, waarvan zo’n 1.200 fte in vaste dienst. De omvang 
van het personeelsbestand fluctueert mee met de vraag vanuit de markt. Onze professionals zetten 
zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. Dat doen 
we door verkeersexamens af te nemen, de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs te beoordelen 
én door te toetsen of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om veilig te rijden. We 
verbeteren en vernieuwen onze producten en processen voortdurend, om de samenleving de best 
mogelijke dienstverlening te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. We voegen 
nieuwe specialismen aan het pakket toe om van het CBR hét instituut op het gebied van mens, 
mobiliteit en verkeersveiligheid te maken. Interactie met kandidaten, rijscholen en partners is hierbij 
van steeds groter belang. Zo werken we samen aan een verkeersveilig en mobiel Nederland. Want 
iedereen wil veilig thuiskomen. 
 
Vanuit onze missie ‘Voor veilig thuiskomen’ wil het CBR een krachtigere rol spelen op het gebied van 
de verkeersveiligheid. Naast ‘toetsen’ – onze kerntaak – informeren we onze klanten actiever en 
verkennen we de mogelijkheden van monitoring. 
 
Activiteiten 
Het CBR is vooral bekend van het afnemen van rijexamens en de beoordeling van de medische 
geschiktheid van bestuurders in het personen- en beroepsvervoer. Het palet aan producten dat we 
bieden, beslaat echter meer dan 200 examens variërend van brommobiel, auto, vrachtauto, 
directiechauffeur, binnenvaart, pleziervaart, luchtvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen en 
vee. Onze kernactiviteiten zijn: 

• Theorie- en praktijkexamens afnemen van motorrijders, automobilisten en bromfietsers. 
• Beroepsexamens afnemen van aanstaande en ervaren professionals in het wegvervoer, de 

binnenvaart en de 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. 
• Cursussen opleggen, onder andere op het gebied van alcohol en verkeer. 

 
Samenwerking 
Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op het gebied van de verkeersveiligheid: 

• Deze partners zijn verenigd in de Gebruikersraad van het CBR. De Gebruikersraad bestaat 
uit vier subraden, waarin de verschillende ketenpartners per aandachtsgebied zijn 
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vertegenwoordigd: de Klantenraad, de Geschiktheidsraad, de Opleidingsraad en de Logistiek-
, transport- en personenvervoerraad (LTP). 

• Samen met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB overleggen we regelmatig over 
lopende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. 

• In het Overlegorgaan Verkeersveiligheid en de Regionale Organen Verkeersveiligheid denken 
we mee over de nationale verkeersveiligheid. 

• Met een actieve rol in CIECA (de internationale organisatie van exameninstituten) dragen we 
bij aan de harmonisatie van regels en richtlijnen in de Europese Unie. 

• Het CBR onderhoudt intensieve contacten met de politie over de bestuursrechtelijke aanpak 
van bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen. 

• We hebben samenwerkingsovereenkomsten met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid, de Cito Groep en Researchlab Automated Driving van de TU Delft. Op 
structurele basis ondersteunen deze organisaties elkaar bij het onderzoeken en ontwikkelen 
van initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. 

• RCEC, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de kwaliteit van examinering en certificering , 
onderzoekt op regelmatige basis de voorspelbaarheid van de theorie-examens van het CBR. 
RCEC kijkt daarbij of het mogelijk is om het theorie-examen zonder kennis met een 
voldoende af te leggen. Op basis van deze onderzoeken hebben we al veel aanpassingen in 
de examens doorgevoerd.  

• Begin 2020 heeft het RCEC aan het CBR een kwaliteitskeurmerk toegekend voor het 
autopraktijkexamen. Dit examen voldeed aan alle normen van het RCEC. Hierbij ging het 
niet alleen om toetstechnische zaken, maar ook om inhoudelijke en organisatorische zaken 
met een directe relatie tot het examen. 

 
Kerncijfers 
 
 

  

 
  

 2020 2019 
Theorie-examens motor, personenauto en bromfiets 571.240 686.138 
Praktijkexamens motor, personenauto, aanhangwagen,  
 bromfiets en brommobiel 

431.311 
563.120 

Tussentijdse toetsen 75.497 102.471 
Nader onderzoeken rijvaardigheid 20.483 27.180 
Examens professionals praktijk en theorie 168.561 162.005 
Nader onderzoeken examens professionals 383 509 
Gevolgde nascholingsuren i.v.m. code 95 199.558 223.242 
In behandeling genomen aanvragen medische geschiktheid 666.702 772.394 
Onderzoeken rijgeschiktheid na melding politie 9.533 9.837 
Cursussen (educatieve maatregelen) 9.788 10.978 
Klachten 4.277 7.867 
Telefoongesprekken klantenservice incl. CCV 895.935 982.831 
Personeel (in fte per jaareinde) 1.217 1.196 
Omzet (in miljoenen euro’s; exclusief coronabijdrage in 2020) 150,3 175,6 
Netto resultaat (in duizenden euro’s) (2.362) (4.795) 
Eigen vermogen (in duizenden euro’s) 6.353 8.300 
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Missie en visie 
 
Onze missie is Veilig thuiskomen. Deze missie laat zich als volgt vertalen: het CBR is een publieke 
dienstverlener die handelt vanuit het bovenliggende maatschappelijke belang van de 
verkeersveiligheid. Bij de uitvoering van onze taken staat het belang van onze klant centraal. Onze 
dienstverlening is erop gericht ervoor te zorgen dat elke verkeersdeelnemer op verantwoorde wijze 
zo lang mogelijk mobiel kan blijven en altijd veilig thuiskomt. Daarvoor volgen wij maatschappelijke, 
technologische en medische ontwikkelingen op de voet, ontwikkelen wij onze producten door én 
vernieuwen deze om ook in de toekomst relevant te blijven. 
  
Onze kerntaken 
Om invulling te geven aan onze missie zijn er voor het CBR drie kerntaken: toetsen, monitoren en 
informeren. De invulling van deze taken zien we richting de toekomst als volgt. 
  
Toetsen 
De examens van het CBR richten zich op het toetsen van actuele kennis, inzicht en vaardigheden. 
Het behalen ervan vormt een startkwalificatie voor deelname aan het verkeer. Door het uitbreiden 
van de taakspecificiteit (bijvoorbeeld het verlengen van het examen/een nieuw 
examenmodel/meerdere meetmomenten / gecontroleerd rijden) verwachten we een grotere bijdrage 
aan de verkeersveiligheid te kunnen leveren. Positieve gedragsbeïnvloeding willen we bereiken door 
monitoren, aangevuld met informeren, zowel voorafgaand als na het examen. 
  
Monitoren 
Naast monitoren binnen toetsen zetten we monitoren in voor individuele bestuurders om 
verkeersveilig gedrag te bevorderen. Enerzijds als verplichte educatie en anderzijds op vrijwillige 
basis om bestuurders in staat te stellen om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarnaast zetten wij data vanuit monitoring in, binnen de wettelijke kaders, om onze producten en 
diensten te verbeteren. 
  
Informeren 
Wij informeren klanten proactief en zijn een onafhankelijk informatiepunt zodat we de klant optimaal 
begeleiden in de gehele klantreis en in staat stellen om eigen regie en verantwoordelijkheid te 
nemen. Wij werken hierbij samen met ketenpartners. 
  
Onze rol in de samenleving 
Verkeersveiligheid en mobiliteit is wat ons in beweging brengt. Binnen deze context heeft het CBR 
een belangrijke maatschappelijk taak. Maar waar het CBR van oudsher een exameninstituut was, is 
de dienstverlening in de loop der jaren uitgebreid met een groot aantal nieuwe taken. Taken die niet 
direct te maken hebben met examineren, maar wel allemaal als gedeelde noemer het bevorderen 
van de verkeersveiligheid hebben. Door dit samenstel van taken vervult het CBR een 
poortwachtersrol voor eenieder die al dan niet beroepsmatig aan het verkeer wil deel (blijven) 
nemen. 
  
Positionering 
Met het oog op de toekomst kiezen we nadrukkelijk voor een positie als publieke dienstverlener. 
Uitvoering van wet- en regelgeving voor de verkeersveiligheid is onze taak, maar bij de wijze waarop 
we daar invulling aan geven staat het belang van de klant centraal. Dit betekent dat we de best 
mogelijke klantervaring willen bieden met een efficiënte en effectieve uitvoering van onze primaire 
taken. Het betekent ook dat wij (veranderde) klantbehoeften altijd als vertrekpunt nemen voor de 
inrichting en verbetering van onze processen. 
  
Regisseur in de keten 
Het verbeteren van de verkeersveiligheid doen we niet alleen, maar in samenwerking met een groot 
aantal partijen. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise. Zo werken we nauw samen met de 
wetenschap, met brancheorganisaties, met ketenpartners als RDW en IBKI, met handhavers als 
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politie en ILT en uiteraard met onze eigenaar en opdrachtgever het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Ook is de inbreng van de organisaties die participeren in de Centrale gebruikersraad van 
groot belang. Bij het inrichten en verbeteren van processen kijken we niet alleen naar onze eigen 
taken, maar zien we voor onszelf ook een rol om de gehele keten (of het nu gaat om examineren, 
het beoordelen van de rijgeschiktheid of het opleggen van maatregelen in de vorderingenprocedure) 
verder te versterken. In toenemende mate zien we daar voor onszelf een rol als regisseur in de 
keten, in het belang van zowel de klant als de verkeersveiligheid. 
  
Kennis en expertise breder inzetten 
Daarnaast hebben we diepgaande kennis en inzichten hoe vanuit de alledaagse praktijk de 
verkeersveiligheid zich ontwikkelt, wordt beïnvloed door wet- en regelgeving en op welke wijze een 
veilige verkeersdeelname verder vergroot zou kunnen worden. Deze kunnen we inzetten om onze 
eigen uitvoering te verbeteren en als voeding voor beleidsvorming door het departement. Naast onze 
uitvoerende taak ligt er dus een kans om onze adviesrol meer vorm en inhoud te geven, te 
versterken en nadrukkelijker aanwezig te zijn in het debat over de verkeersveiligheid. 
  
Met deze bewegingen willen we de komende jaren onze rol in de samenleving als publieke 
dienstverlener verdiepen en verder uitbouwen, zodat iedereen veilig thuis kan komen. 
  
Organisatie 
Randvoorwaardelijk bij deze nieuwe richting is dat we als één CBR opereren waarbij het geheel meer 
is dan de som der delen. Wij willen daarom groeien naar een organisatie waar collega’s als één CBR 
samenwerken, presteren en leren. Daarvoor maken wij vijf thema’s belangrijk: 
  
Samenwerken als één team 
Het belang van onze klanten en de verkeersveiligheid kunnen we alleen goed dienen als we over de 
grenzen van afdelingen vanuit gezamenlijke doelen als één team samenwerken. 
  
Gedeelde richting 
Om als individu of team bij te kunnen dragen aan de ambities en prestaties van één CBR, is het 
hebben van een gedeelde richting noodzaak.  
  
Vakmanschap en leren 
Om onze deskundigheid en het vakmanschap naar de toekomst waar te blijven maken, stimuleren 
en faciliteren we dat alle CBR collega’s zich blijven ontwikkelen en talent goed in beeld is. Daar 
bovenop stimuleren we een lerende cultuur van continue verbetering, in het belang van de klant en 
verkeersveiligheid. 
  
Ruimte en verantwoordelijkheid 
Vanuit een heldere rolverdeling en het beleggen van taken en verantwoordelijkheden vanuit het 
principe ‘centraal waar het moet, decentraal waar het kan’, creëren we ruimte bij collega’s om 
eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.  
  
Leiderschap 
Het management van het CBR is nodig als leidende coalitie van de geschetste doorontwikkeling van 
het CBR. We versterken dit leiderschap op basis van een ontwikkeld leiderschapsprofiel en het 
bieden van een leiderschapsprogramma. Leiderschap is in onze visie niet voorbehouden aan 
leidinggevenden alleen, elke medewerker wordt uitgenodigd regie te nemen op de eigen 
ontwikkeling en inbreng. 
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Klantbediening 
 
De uitdaging in het bijzondere jaar dat achter ons ligt, was om de dienstverlening aan onze klanten 
zo lang mogelijk op een verantwoorde manier voort te zetten. De gezondheid van onze klanten en 
medewerkers stond daarbij voorop. De twee sluitingsperiodes door corona hebben een enorme 
impact gehad op de reserveringstermijnen bij de examens. In 2021 en 2022 staat CBR voor de taak 
om de opgelopen achterstanden in te halen en onze klanten weer tijdig van dienst te kunnen zijn.    
2020 was ook het jaar waarin het CBR erin slaagde de dienstverlening bij de medische beoordelingen 
op orde te brengen. Hiermee normaliseerden ook de wachttijden bij de medische tak van de 
Klantenservice. Tegelijkertijd hebben we meters kunnen maken in de pro-actieve voorlichting aan 
onze klanten op meerdere terreinen. 
 
Rijbewijs halen  
Onze klanten hebben veel hinder ondervonden van de twee lockdowns. In 2020 hebben de 
examinatoren en theoriemedewerkers van onze drie examendivisies (Theorie, Rijvaardigheid en 
CCV) 1.267.475 theorie- en praktijkexamens en toetsen afgenomen, tegen 1.541.423 in 2019; een 
daling van bijna 18 procent, geheel als gevolg van de twee sluitingsperioden door corona.  
 
Bij de start van het verslagjaar was de klantbediening goed op orde. Examen- en toetskandidaten 
konden binnen de afgesproken termijnen op examen. Een eerste kink in de kabel kwam door de 
brand in het hoofdkantoor van het CBR op 3 januari 2020. Voor de praktijkexamens was binnen een 
dag een uitwijklocatie gevonden, maar de theoriekandidaten moesten enkele weken uitwijken naar 
omliggende examenplaatsen, voor een alternatief examencentrum in Rijswijk was gevonden. Door 
shuttlevervoer te regelen naar deze examencentra kon de hinder voor de klanten worden beperkt. 
 
Zeer ingrijpend was de coronapandemie. Na de negen weken sluiting van onze examencentra 
konden de deuren medio mei weer open voor kandidaten. Rond de examens golden uitgebreide 
hygiënemaatregelen, wat bij de theorie-examens resulteerde in een halvering van de zaalcapaciteit. 
In de maanden erna is er veel overgewerkt en bij theorie zijn de openingstijden verruimd om de 
achterstand in te lopen. Desondanks liepen de reserveringstermijnen op tot zo’n tien weken bij de 
praktijkexamens en nóg langer bij de theorie-examens.  
Vervolgens kwam de tweede lockdown, waardoor nog eens honderdduizenden klanten te horen 
kregen dat hun examen niet doorging. Dit plaatst de organisatie voor flinke uitdagingen in 2021 en 
2022 om alle klanten weer binnen de afgesproken termijnen te kunnen helpen. 
 
Klanttevredenheid 
Net als in de voorgaande jaren hebben de examendivisies klanttevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd onder de examenkandidaten na het examen. Daaruit blijkt over de hele linie dat klanten 
van het CBR in 2020 tevreden waren over de genoten dienstverlening. 
Zo vulden 108.101 kandidaten voor het autopraktijkexamen de enquête in, 35 procent van het 
totaalaantal kandidaten. De respondenten gaven de examinatoren een gemiddeld rapportcijfer van 
7,5 (2019: 7.6). De informatieve waarde van de CBR-website beloonden zij met een 6,9 (2019: 
6.1). Verder scoorde de tevredenheid over de locatie een 6,1 (2019: 6,2). 
 
Social-mediacampagne Rijbewijstips en Rijschoolzoeker 
Het CBR vindt het belangrijk om jongeren te voorzien van eerlijke informatie over het halen van het 
rijbewijs. De Rijschoolzoeker en de Rijbewijstips helpen daarbij. Om deze meer onder de aandacht te 
brengen hielden we in de zomer van 2020 een campagne op social media. Deze campagne was zeer 
succesvol. In zes weken tijd leidde de campagne tot ruim 78.000 extra bezoeken voor de 
Rijschoolzoeker en bijna 160.000 extra bezoeken voor de Rijbewijstips. Aan de pagina Rijbewijstips 
werden in 2020 601.699 bezoeken afgelegd. 
Met de social-mediacampagne kregen jongeren tussen 16 en 24 jaar advertenties te zien op 
Instagram en YouTube. Daarnaast hebben we drie influencers ingezet, die samen ruim 200.000 
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volgers hebben. Zij deelden hun ervaringen en tips via posts en stories op Instagram. Via 
advertenties voor de Rijschoolzoeker op Google hebben we ook ouders bereikt van jongeren die hun 
rijbewijs willen halen. 
 
Uit marktonderzoek blijkt dat nu 64 procent van de ondervraagde jongeren bekend is met de 
Rijschoolzoeker en de Rijbewijstips; twee jaar geleden was dit nog 41 procent. Ook blijkt dat zij de 
CBR-website steeds meer gebruiken om informatie te krijgen over rijscholen. Verder vinden zij onze 
informatie nuttig en duidelijk. In 2021 houden we een onderzoek onder de ouders van jongeren die 
het rijbewijs gaan halen. Hiermee willen we achterhalen welke rol en informatiebehoefte zij hebben 
en welke factoren een rol spelen bij de oriëntatie op de rijopleiding en de keuze van een rijschool. 
 
Voorlichtingsfilms 
Op basis van de klantreis en de klantwensen visualiseert het CBR zijn communicatie steeds meer. Zo 
maakten we in 2020 twee films om in te spelen op de coronamaatregelen: ‘Veilig theorie-examen 
doen’ en ‘Veilig praktijkexamen doen’. In totaal trokken deze films ruim 200.000 kijkers.  
 
Ook de overige films in onze brede voorlichtingsreeks doen het goed. Ze zorgen voor gemak en 
duidelijkheid over het afleggen van examens en het invullen van gezondheidsverklaringen. Zo 
kunnen kandidaten vooraf zien hoe de betreffende examens gaan. Dat hieraan behoefte bestaat, 
blijkt wel uit het feit dat de CBR-films tezamen in 2020 ruim 1 miljoen keer zijn bekeken.  
 
Koploper met bijna 150.000 kijkers was de film ‘Waarop moet je letten bij het rijexamen’. Daarin 
geeft de examinator de kandidaat zeven tips over het autopraktijkexamen. De tips zijn ook te 
bekijken in losse filmpjes, samen goed voor nog eens 65.000 kijkers. Verder scoorde de film ‘Zo 
gaat het bij het theorie-examen van het CBR’ erg goed, met ruim 125.000 hits. 
 
Het rijbewijs hebben en houden 
Licht aan het eind van de tunnel was er in het verslagjaar voor de klanten in de medische 
beoordeling. Waar klanten aan het begin van het verslagjaar in de meeste gevallen meer dan vier 
weken moesten wachten op een reactie, krijgen ze die nu meestal direct of binnen afzienbare tijd. 
 
Dat ging niet vanzelf. Zo heeft het CBR extra personeel aangetrokken, externe artsen ingezet en 
hebben de medewerkers van Rijgeschiktheid overgewerkt. Ook is gekozen voor een andere 
aansturing en is het management deels vernieuwd. Verder loopt de verwerking van de 
Gezondheidsverklaringen en dergelijke sinds juli 2019 volledig via het nieuwe ICT-systeem OPUS. 
Dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. Sinds april 2020 loopt onze dienstverlening beter en sinds 
augustus 2020 krijgt meer dan 93 procent van de mensen direct of binnen twee tot vier weken een 
reactie van ons.  
Hierdoor is de voorraad dossiers in 2020 teruggebracht van 180.000 naar 80.000 en verlopen er 
nagenoeg geen rijbewijzen meer door toedoen van het CBR. En als wij een verslag van een arts 
binnenkrijgen dat bij een verlopen rijbewijs hoort, dan nemen wij direct of de volgende werkdag een 
besluit.  
 
Een knelpunt zijn nog de dossiers van klanten die zich bij een specialist moeten melden.  
Door het afschalen van de reguliere zorg in het voorjaar van 2020 is een achterstand bij medisch 
specialisten ontstaan, die nog steeds niet is ingelopen. Daarnaast zal ook de nieuwe lockdown, die 
sinds 15 december 2020 van kracht is, naar alle waarschijnlijkheid er toe leiden dat de wachttijden 
bij bepaalde specialisten nog langere tijd hoger zullen zijn dan pre-corona. Dit geldt ook voor de 
rijtesten die door corona stil hebben gelegen. 
 
De medische beoordelingen van de Gezondheidsverklaringen ging tijdens de lockdownperiodes 
gewoon door. Wel zijn tijdens de sluitingen de rijtesten en cursussen (‘alcohol’ en ‘verantwoord 
rijgedrag’) gestaakt; klanten kunnen deze kosteloos inhalen.  
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Informatie over autorijden met een aandoening verbeterd 
Vanuit de visie ‘Veilig thuiskomen’ hecht het CBR er belang aan dat bestuurders in staat zijn veilige 
keuzes te maken. Daar willen we zo goed mogelijk aan bijdragen, bijvoorbeeld met heldere 
informatie op onze website. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
onderzochten we in 2020 de informatiestromen rond het autorijden voor mensen met autisme en 
hart- en vaatziekten. Op basis hiervan hebben we gewerkt aan betere informatie op onze website. 
Deze informatie is bestemd voor zowel (aspirant)bestuurders als zorgverleners en komt tot stand 
met input van onder andere patiënten en zorgverleners. Ook hebben we in dit kader contacten met 
ketenpartners om de informatie breder beschikbaar te stellen. In 2021 ronden we deze verbetering 
af.  
 
Rij Bewust Test 
Circa 90 procent van alle verkeersongevallen in Nederland wordt veroorzaakt doordat bestuurders 
hun gedrag niet goed afstemmen op de situatie. Daarom is het belangrijk dat bestuurders inzicht 
hebben in hun eigen rijgedrag en met een veilig en zeker gevoel achter het stuur zitten. Om hen 
hierbij te helpen hebben we in november de Rij Bewust Test gelanceerd, samen met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). Met deze onlinetest willen we op een positieve manier bijdragen aan een zeker, 
bewust en daardoor veiliger verkeersgedrag. De test is geen bewijs voor de rijgeschiktheid, maar 
een instrument voor bewustwording zodat bestuurders zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. 
De test is anoniem en gratis. De campagne omvat public relations en banners op Facebook, gericht 
op de oudere bestuurder en hun kinderen. 
 
Voorlichting rondom rijden met alcohol en drugs 
Het CBR wil de mededelingen die worden ontvangen van de politie, niet alleen behandelen, maar 
deze vanuit het belang van de verkeersveiligheid liever voorkomen. Daarom hebben we, in 
samenwerking met TeamAlert en Trimbos, webpagina’s ontwikkeld die informatie bieden over 
autorijden en alcohol en drugs. Op deze webpagina’s kunnen burgers direct de juiste en volledige 
informatie vinden. In 2021 bouwen we deze informatie uit en zetten we campagnes in. 
 
 
Klantcommunicatie 
 
Klantenservice 
De brand op het hoofdkantoor, de lockdowns en de herstart in mei hebben voor flinke pieken en 
dalen gezorgd in het telefonisch aanbod van de Klantenservice. Ondanks deze uitdagingen –en mede 
dankzij de goede forecast en planning– konden klanten sneller terecht bij een klantadviseur. De 
gemiddelde wachttijd bij de divisie Klantenservice in 2020 kwam uit op 4:52 minuten, tegen 5:03 
minuten in 2019. De gemiddelde afhandeltijd van gesprekken was 8:19 minuten in 2020, tegen 9:15 
minuten in 2019. De bereikbaarheid van de Klantenservice Medisch was over het gehele jaar 
genomen 85 procent. 
 
In het verslagjaar handelden de klantadviseurs van de Klantenservice 835.689 telefoongesprekken 
(calls) af, tegen 936.992 in 2019. Dit is een daling van 101.303 gesprekken (11 procent).  
De daling is een direct gevolg van de geleidelijke normalisering van de dienstverlening bij de 
medische beoordeling. Doordat in 2020 de werkvoorraad bij de medische tak van de Klantenservice 
(langzaam) daalde, nam het aantal binnengekomen calls daarover af met 165.988 (24 procent). Het 
aantal telefoontjes over theorie- en praktijkexamens en -toetsen nam daarentegen flink toe. Dit 
heeft te maken met de corona-pandemie. 
 
Kennisorganisatie  
Het CBR heeft in 2020 geïnvesteerd in de ontwikkeling en centralisatie van de kennisorganisatie. De 
kennisbank voor de veelgestelde klantvragen (online en offline) is geoptimaliseerd. Hiermee zijn de 
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antwoorden op de vragen van de klant beter vindbaar, beter bruikbaar en consistent. Zo kan de 
klant makkelijker zelf online het antwoord vinden op zijn vraag en sluiten de gevonden antwoorden 
beter aan op de behoefte.  
 
Klanten die toch nog contact willen opnemen met Klantenservice kunnen door medewerkers 
efficiënter worden geholpen met hun vragen. Zoekgedrag en feedback van klanten en medewerkers 
worden gebruikt om de kennisbank continu te verbeteren. Ook de beheerorganisatie is verder 
geprofessionaliseerd zodat antwoorden actueel blijven en het proces rondom het beantwoorden van 
klantvragen continu wordt verbeterd.  
  
Stem van de klant  
De honderdduizenden telefoontjes die de Klantenservice jaarlijks binnenkrijgt, vormen een 
waardevolle bron van informatie voor de organisatie. De klantadviseurs registreren de signalen van 
de klanten sinds jaar en dag om de dienstverlening te kunnen verbeteren. In het verslagjaar kregen 
ze hierbij professionele ondersteuning door de introductie van de applicatie SmartSignals. Deze 
applicatie zorgt niet alleen dat de geregistreerde signalen direct op de juiste plek terecht komen; de 
gebruikers van het systeem kunnen ook stemmen op de (herkenning van de) geregistreerde 
signalen, zodat de omvang van bepaalde vraagstukken sneller en beter in beeld komt.  
 
Ook hebben we de feedbackloop ingeregeld, om na te gaan of en wanneer een klantsignaal is 
omgezet naar een verbeteractie. Daarnaast zijn in het verslagjaar stappen gezet om de signalen die 
de divisie Klantenservice binnenkrijgt, voortdurend af te stemmen met de overige 
organisatieonderdelen. Hierdoor zijn de klantadviseurs van de Klantenservice direct op de hoogte bij 
nieuwe ontwikkelingen en kunnen de organisatieonderdelen de geconstateerde knelpunten in de 
dienstverlening direct oppakken. 
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Bezoek aan CBR-websites 
In 2020 zijn in totaal 17.843.147 bezoeken aan onze websites gemeten: een flinke toename ten 
opzicht van 2019 (12.196.527); ruim 46% meer. Onze klanten waren natuurlijk veelal uit op 
informatie rond de corona-sluitingen. Topdag was 14 december, met 201.752 bezoeken. Topmaand 
was mei met 1.875.017 bezoeken. 
61% van de bezoekers deed dat per smartphone (4%-punten hoger dan in 2019). Onze site is dan 
ook ‘mobile first’ gebouwd. Het gemiddelde bezoek duurde 6 minuten en 6 seconden (een afname 
van 55 seconden ten opzichte van 2019). 
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Corona 

De coronapandemie heeft ook de dienstverlening van het CBR geraakt. Bij de eerste besmetting in 
Nederland op 27 februari 2020 is een taskforce Corona ingesteld die de aanpak van de crisis 
voortvarend ter hand heeft genomen: meestal net iets strenger dan de richtlijnen van de RIVM en 
vaak net iets eerder dan het Kabinet verlangde.  
De twee lockdownperiodes als gevolg van de corona-pandemie leidden ertoe dat in 2020 zo’n twaalf 
weken lang geen examens konden plaatsvinden. Hierdoor hebben de divisies Theorie, Rijvaardigheid 
en CCV in totaal ruim 274.000 minder examens afgenomen dan in 2019. Vanwege een lagere 
zaalbezetting door de eis van 1,5 meter afstand konden de divisies Theorie en CCV voor de theorie-
examens niet aan de norm voor de reserveringstermijnen voldoen; voor de praktijkexamens lukte dit 
de divisies Rijvaardigheid en CCV grotendeels wel. Voor 2021 én verder wacht nog een flinke opgave 
om alle uitgestelde examens in te halen. 
 
Zodra de eerste coronabesmetting zich in Nederland aandiende, eind februari 2020, heeft het CBR 
de taskforce Corona ingesteld om de ontwikkelingen nauwgezet te kunnen volgen en in te kunnen 
spelen op de steeds veranderende omstandigheden. De taskforce paste de dienstverlening en 
hygiënemaatregelen steeds aan zodra de situatie daarom vroeg. We volgden daarbij de RIVM-
richtlijnen en zetten daar een plus bovenop. Zo stelden we bij de examens al een mondkapje 
verplicht voordat dit een landelijke maatregel werd en weerden we mensen met coronasymptomen 
om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te optimaliseren.  
 
Na de eerste lockdown –van medio maart tot medio mei– kwamen de examens gefaseerd weer op 
gang. Daarna richtten we onze aandacht op het normaliseren van de dienstverlening aan de klant, 
waarbij we veelvuldig gebruik maakten van inhaalexamens en verruimde openingstijden.  
De organisatie kende een strak hygiëneprotocol. Centraal daarin stonden het uitgebreid ventileren 
en desinfecteren van de examenvoertuigen, met niet meer dan twee personen in de auto en het 
beperkt toelaten van klanten in de examencentra. Ook zijn duidelijke protocollen opgesteld voor hoe 
te handelen wanneer een collega of klant besmet bleek te zijn. Verder hebben we testen ingekocht 
en bleven medewerkers preventief thuis.  
 
Om de verspreiding van het virus verder te beperken, kwamen de kantoormedewerkers na medio 
maart alleen naar kantoor als dat niet anders kon. Zij werkten zoveel mogelijk thuis. Ook hiervoor 
zijn aparte protocollen opgesteld en faciliteiten ingeregeld. 

De voortvarende aanpak van het CBR is niet zonder succes geweest. De honderdduizenden 
klantcontacten binnen de 1,5 meter in een afgesloten ruimte als een auto, hebben niet geleid tot 
meldingen over besmettingen met het virus.  

 
Gevolgen voor examenafname 
De twee lockdownperiodes als gevolg van de coronapandemie leidden ertoe dat in 2020 zo’n twaalf 
weken lang geen examens konden plaatsvinden. Hierdoor hebben de divisies Theorie, Rijvaardigheid 
en CCV in totaal ruim 274.000 minder examens afgenomen dan in 2019.  
  
 
Theorie-examens  
Door de twee lockdownperiodes konden 115.000 geplande theorie-examens niet doorgaan.  
Begin 2020 konden kandidaten binnen gemiddeld drie à vier weken een regulier theorie-examen 
afleggen, dus binnen de afgesproken KPI van vier weken. Vanaf 16 maart ging echter de eerste 
lockdownperiode als gevolg van de coronapandemie in en kon het CBR negen weken lang geen 
theorie-examens afnemen. Hierdoor gingen 66.000 geplande examens niet door . 
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Op 13 mei hebben we de examens weer opgestart, zij het met een kleinere zaalbezetting. In het 
resterende deel van 2020 werkten we uiteindelijk met een zaalbezetting van 50 procent. Dit was 
noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de regel van 1,5 meter afstand houden en de eisen aan de 
luchtkwaliteit. Door vanaf half juli de openingstijden voor de theorie-examens uit te breiden met de 
avonden en de zaterdagen, zijn we er (ondanks de kleinere zaalbezetting) in geslaagd om vanaf dat 
half juli tot half december veel meer capaciteit te bieden dan normaal. Dat was echter niet 
voldoende om aan de uitzonderlijk hoge vraag te voldoen. De gemiddelde, landelijke 
reserveringstermijn was vanaf juli ruim elf weken.  
 
Medio december 2020 begon de tweede lockdownperiode, die door zou lopen tot in 2021. Hierdoor 
zijn in december 2020 49.000 geplande theorie-examens niet doorgegaan.  
 
Praktijkexamens 
Door de twee lockdowns zijn in 2020 in totaal 91.000 praktijkexamens en -toetsen uitgesteld. 
Tot half maart 2020 konden kandidaten, net zoals in 2019, in alle 54 praktijkexamencentra binnen 
zeven weken rijexamen doen. Het CBR slaagde erin de 65.000 uitgestelde examens voor auto, 
motor, bromfiets en auto met aanhangwagen uit de eerste lockdownperiode, tussen half mei en eind 
juli in te halen.  
 
De pandemie zette de reserveringstermijnen echter zwaar onder druk, ook nog eens omdat deze 
gevolgen had voor de beschikbare examencapaciteit. Om dit laatste op te vangen, hebben de 
examinatoren in 2020 weer volop overgewerkt. Voor de eerste auto-examens lag de 
reserveringstermijn hierdoor onder of op de afgesproken termijn van zeven weken, terwijl 
plaatselijke uitschieters binnen de tien weken bleven. Dit gold tot 15 december, de dag waarop de 
tweede lockdown inging.  
Hierdoor moesten tot en met 31 december nog eens 26.000 examens worden uitgesteld voor auto, 
motor, bromfiets en auto met aanhangwagen. 
 
 
Reserveringstermijnen Rijvaardigheid in 2020 

 

 
 
 
CCV 
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Bij de divisie CCV zijn 21.500 traditionele theorie -examens minder afgenomen dan in 2019 en 
11.500 praktijkexamens minder. De reserveringstermijnen bleven hier wel orde na de lockdowns, 
dankzij de sterke sturing op de beschikbare examencapaciteit door de opleiders zelf. De taxibranche 
is hard geraakt door de coronacrisis. Dit heeft direct invloed op het aantal afgenomen taxi-examens, 
dat daalde met maar liefst 40 procent, van 10.961 in 2019 naar 6.561 in 2020. 
 
Gevolgen voor medische beoordeling, rijtesten en cursussen 
De medische beoordelingen van de Gezondheidsverklaringen zijn tijdens de lockdownperiodes niet 
gestaakt. Medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werkten tijdens deze periodes zoveel 
mogelijk thuis en verspreid over de kantoren. Zo konden we zoveel mogelijk klanten blijven helpen 
met hun medische beoordeling voor het rijbewijs en beperkten we de risico’s. Wel zijn tijdens de 
lockdownperiodes de rijtesten en cursussen (‘alcohol’ en ‘verantwoord rijgedrag’) gestaakt; klanten 
kunnen deze kosteloos inhalen.  
 
Door de impact van het coronavirus waren (en zijn) er minder artsen beschikbaar voor niet-
spoedeisende zorg, zoals rijbewijskeuringen en/of krijgen klanten te maken met een langere 
wachttijd. Het CBR heeft het rapport van een keurend arts en/of medisch specialist nodig om de 
medische beoordeling te kunnen afronden. De Europese Commissie heeft in verband met het virus 
besloten de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 
30 november 2020 verliepen, met negen maanden te verlengen. 
 
  
Drukte bij de Klantenservice 
Bij de start van de eerste lockdown was het callaanbod bij de Klantenservice in de eerste weken tot 
400 procent hoger (!) dan in de periode ervoor. Het zorgde voor lange wachttijden aan de telefoon. 
De Klantenservice heeft alle zeilen bijgezet om de klanten weer zo snel mogelijk te woord te kunnen 
staan.  
In dezelfde periode is een flinke logistieke operatie opgezet om de circa 180 medewerkers zoveel 
mogelijk vanuit thuis te laten werken. Binnen enkele weken deed 80 procent van de klantadviseurs 
dat, in lijn met de RIVM-voorschriften. Bij de herstart in mei meldden klanten zich opnieuw massaal 
bij de Klantenservice. Ook was er een hausse aan vragen van klanten over de planning van de 
educatieve cursussen.  
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Diensten en Producten 
Het CBR investeert voortdurend in de modernisering van zijn werkwijze en de verbetering van zijn 
dienstverlening. Zo zijn we in 2020 gestart met het project Proeftuin beginnende bestuurder om het 
aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen. De divisie CCV werkt aan de 
verbetering van de examens, om deze beter aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk. En de divisie 
Rijgeschiktheid streeft naar heldere en volledige informatie op de website over alle aandoeningen die 
invloed kunnen hebben op de rijgeschiktheid. Voor de rijschoolbranche is een verplichte machtiging 
geïntroduceerd bij het theorie- en praktijkexamen voor auto, motor en bromfiets, om misleiding 
tegen te gaan. In 2020 formuleerde het CBR ook een visie op het stelsel van medische 
rijgeschiktheid en hoe dit kan worden verbeterd. 
 
 
Theorie 
In 2020 nam de divisie Theorie van het CBR in totaal 571.240 theorie-examens af voor de 
rijbewijscategorieën motor (A), personenauto (B) en bromfiets (AM). Dit zijn er 114.898 minder dan 
in 2019. 
 
Theorie-examens in 2019 en 2020 
 2020   2019   
 Afgenomen Voldoende % 

geslaagd 
Afgenomen Voldoende % 

geslaagd 
Motor (A) 58.666 29.876 50,9 53.589 28.089 52,4 
Personenauto (B) 452.824 194.540 43,0 566.796 230.557 40,7 
Bromfiets (AM) 59.750 25.711 43,0 65.753 29.174 44,4 
Totaal 571.240 250.127  686.138 287.820  

 
 
Tijdelijk twee locaties voor theorie-examens in Rijswijk 
Begin 2020 leidde brandstichting in het Rijswijkse examencentrum tot forse schade. Hierdoor moest 
het CBR met zowel de theorie- als de praktijkexamens uitwijken naar tijdelijke locaties. Voor de 
theorie-examens weken we uit naar een tijdelijke locatie aan het Kessler Park. Na grondige 
herstelwerkzaamheden was de eigen examenlocatie in augustus 2020 weer geschikt voor het 
afnemen van theorie-examens. Theoriekandidaten konden zodoende tijdelijk terecht op twee 
examenlocaties in Rijswijk. Dit had als voordeel dat we meer theorie-examens konden afnemen.  
 
Examengeld terugvragen via Mijn CBR 
Kandidaten kunnen het betaalde examengeld of een deel daarvan terugvragen in het geval van 
ziekte, overlijden van een naaste en detachering als militair. Sinds oktober 2020 kunnen kandidaten 
dit doen via Mijn CBR. Dat gaat sneller dan wanneer zij een aanvraagformulier invullen en opsturen, 
al blijft deze mogelijkheid wel bestaan.  
 
Machtiging theorie-examens auto, motor, bromfiets 
Om de rijschoolbranche te ondersteunen bij de gewenste professionalisering heeft het CBR een 
maatregel geïntroduceerd om misleiding van kandidaten te voorkomen. Het gaat hierbij om een 
verplichte machtiging bij het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Deze machtiging is 
verplicht voor examens vanaf 1 maart 2021. Zo willen we ervoor zorgen dat kandidaten de opleider 
een theorie-examen veilig en betrouwbaar kunnen laten reserveren, en dat misbruik van gegevens 
van de kandidaat wordt voorkomen. Daarnaast maakt de machtiging de kandidaat duidelijk dat het 
de opleider is die de reservering maakt, waarbij er mogelijk extra kosten in rekening worden 
gebracht. 
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Prestatie-indicator 
Voor de theorie-examens geldt dat de reserveringstermijnen binnen de vier weken moeten blijven. 
In 2020 heeft het CBR daar door de coronapandemie niet aan kunnen voldoen. Vanwege de halve 
zaalbezetting en ondanks de extra openstelling van alle centra waren de reserveringstermijnen in 
2020 uitzonderlijk hoog. 
 
KPI-score Theorie 2020 
Reserveringstermijnen Doorlooptijd Norm KPI-score 
Examens theorie < 4 weken 99,5% 28% 

 
 
Rijvaardigheid 
Doordat de examens in 2020 gedurende in totaal bijna twaalf weken niet konden doorgaan, viel het 
totale aantal praktijkexamen (527.291) 24 procent lager uit dan in 2019 (692.771). Bij de 
praktijkexamens voor de auto was die daling nog iets groter, namelijk 27 procent: 306.220 in 2020 
tegenover 419.980 in 2019.  
 
Praktijkexamens in 2019 en 2020 

 2020   2019   
 Afgenomen Voldoende % 

geslaagd 
Afgenomen Voldoende % 

geslaagd 
Motor (A) verkeersdeelneming 33.080 25.753 77,9 39.590 29.992 75,8 
Motor (A) voertuigbeheersing 35.197 31.432 89,3 32.853 29.227 89,0 
Personenauto (B) 306.220 154.027 50,3 419.980 206.180 49,1 
Personenauto aanhangwagen 
(BE) 

27.590 20.848 75,6 35.584 26.855 75,5 

Bromfiets (AM2) 29.167 23.853 81,8 34.999 28.021 80,1 
Brommobiel (AM4)  57 45 78,9 114 96 84,2 
Subtotaal  431.311 255.958  563.120 320.371  
       
Nader onderzoek rijvaardigheid  20.483 9.960 48,6 27.180 12.997 47,8 
Tussentijdse toets A/B/BE  75.497   102.471   
Totaal 527.291 265.918  692.771   

 
Slagingspercentages 
De slagingspercentages lieten in 2020 een lichte stijging zien ten opzichte van 2019. Het 
slagingspercentage bij de auto nam toe van 49,1 naar 50,3 procent, bij de bromfiets van 80,1 naar 
82 procent, bij de auto met aanhangwagen van 75,5 naar 75,6 procent, bij het motorexamen 
voertuigbeheersing van 89,0 naar 89,3 procent en bij het motorexamen verkeersdeelneming van 
75,8 naar 77,9 procent.  
 
Tussentijdse toets 
De tussentijdse toets bleef onverminderd populair. Liefst 45,1 procent van de 167.535 kandidaten 
voor het eerste autopraktijkexamen deed zo’n toets. Hun slagingspercentage op het examen lag, net 
als in de afgelopen jaren, 14 procentpunten hoger dan voor de kandidaten die de toets niet aflegden. 
 
Examencapaciteit 
Om aan de reserveringstermijnen te kunnen voldoen, heeft het CBR de afgelopen jaren een groot 
aantal nieuwe examinatoren geworven op een krappe arbeidsmarkt. In de periode van 2018 tot en 
met 2020 namen we 150 examinatoren aan. In totaal heeft de divisie Rijvaardigheid nu zo’n 570 
examinatoren in dienst. Nieuwe examinatoren volgen eerst drie maanden een interne opleiding en 
zijn in die periode nog niet inzetbaar voor het afnemen van examens.  
Voor 2021 heeft het CBR het behalen van de reserveringstermijnen als topprioriteit benoemd. 
Hiervoor leiden we in het eerste kwartaal weer nieuwe examinatoren op, 32 in totaal. 
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Prestatie-indicatoren 
De reserveringstermijn voor de praktijkexamens moet binnen de zeven weken blijven. Voor 
herexamens voor de personenauto geldt een termijn van vijf weken. 
In 2020 voldeed het CBR vanwege de coronapandemie en de noodzakelijke lockdown van 12 weken 
bij de praktijkexamens niet aan de norm.  
 
KPI-score Rijvaardigheid 2020 

Reserveringstermijnen  Doorlooptijd  Norm  KPI-score 
1e examens B < 7 weken  100%  69% 
Herexamens B  < 5 weken  100%  88% 
Overige 
praktijkexamens 
rijvaardigheid 

< 7 weken 100% 80% 

 
 
Proeftuinen beginnende bestuurders 
In 2020 heeft het CBR in 2020 het project Proeftuin beginnende bestuurder (PBB) voorbereid. Hierin 
werken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), het instituut 
voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) en het Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Aanleiding voor de proeftuin is het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030), dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 
heeft opgesteld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Diverse partijen op het gebied van de 
verkeersveiligheid in Nederland hebben dit plan ondertekend. Op basis daarvan is het Landelijk 
ActiePlan 2019-2021 (LAP 2019-2021) tot stand gekomen. Onderdeel van dit actieplan vormen de 
maatregelen ‘Nieuwe aanpak beginnende bestuurder’ en ‘Vernieuwing praktijkexamen’.  
 
In totaal zijn drie proeftuinen geformuleerd: begeleid rijden (nadat de kandidaat het rijbewijs heeft 
behaald), verlengd rijexamen en modulair rijexamen. Het CBR richt zich vooral op het verlengd en 
het modulair rijexamen. Bij het verlengd rijexamen gaat het om een langere rijtijd tijdens het 
examen. Het huidige rijexamen duurt 55 minuten, waarvan 35 minuten zijn bestemd voor rijtijd. 
Gezien het drukke en complexe verkeersbeeld van nu en de technologische ontwikkelingen is het de 
vraag of die 35 minuten nog wel voldoende zijn. Bij het modulair rijexamen komt er een 
praktijkexamen bij, voorafgaand aan het huidige praktijkexamen. Dit nieuwe examen richt zich op 
de beheersing van de auto en eenvoudige verkeershandelingen. Hiermee streven we ernaar dat 
kandidaten beter worden opgeleid voor het definitieve praktijkexamen.  
 
In 2021 en 2022 gaan we de proeftuinen uitvoeren. Met dit project wil het CBR een doorontwikkeld 
praktijkexamen opleveren dat bijdraagt aan de rijbekwaamheid van beginnende bestuurders. Zo 
helpen we het aantal ongelukken in het verkeer terug te dringen. 
 
Langere wachttijd na afgebroken rijexamen 
Het CBR benadrukt al langere tijd het belang van een goede rijopleiding, omdat deze de basis legt 
voor een veilig verkeer op de weg. Helaas zien we dagelijks examenkandidaten die tijdens hun 
opleiding niet goed zijn voorbereid op het praktijkexamen voor de auto. Daarom hanteren we een 
langere wachttijd voor kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege 
verkeersgevaarlijk gedrag. Zij kunnen pas herexamen doen na zes in plaats van twee weken, en 
krijgen zo de kans hun rijvaardigheid op peil te brengen.  
 
In 2020 moesten onze examinatoren 2.296 autopraktijkexamens afbreken omdat de kandidaat een 
direct gevaar vormde voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige 
verkeer. Dat is 0,7 procent van het totaalaantal autopraktijkexamens, net als in 2019. 
 
De maatregel van een langere wachttijd is ook bedoeld als steun in de rug voor rijopleiders, als 
kandidaten en/of hun ouders druk uitoefenen om het examen te vroeg te mogen afleggen. 
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Bijkomend voordeel is dat kandidaten die nog niet klaar zijn voor het examen, de beschikbare 
examencapaciteit niet onnodig gebruiken. 
 
Kwaliteitskeurmerk voor rijexamen 
Begin 2020 heeft het CBR een kwaliteitskeurmerk gekregen voor het autopraktijkexamen. Dit 
examen voldeed aan alle normen van het RCEC, het onafhankelijk onderzoeksinstituut dat de 
kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt. Hierbij ging het niet alleen om 
toetstechnische zaken, maar ook om inhoudelijke en organisatorische zaken met een directe relatie 
tot het examen. 
 
Vernieuwing praktijkexamencentra 
In 2020 is het praktijkexamencentrum in Eemnes verbouwd. De examenzaal en de wachtruimte zijn 
uitgebreid, evenals de parkeergelegenheid. Dit leidde meteen tot een hogere klanttevredenheid, zo 
blijkt uit ons dagelijkse enquête. 
 
Ook het praktijkexamencentrum in Tiel is opgeknapt. De buitenkant is vernieuwd en de 
parkeerplekken zijn verbeterd. Verder kreeg het praktijkexamencentrum in Meppel tijdelijk een extra 
openingsdag om de parkeerdruk voor onze klanten te verminderen. 
 
Ondersteuning professionalisering rijschoolbranche 
Het CBR steunt de professionalisering van de rijschoolbranche. Zo hebben we in 2020 deelgenomen 
aan de begeleidingsgroep die Emile Roemer bijstaat in zijn onderzoek, in opdracht van de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat, naar mogelijke verbeteringen binnen de rijschoolbranche. Hierover 
brengt Roemer naar verwachting in april 2021 advies uit aan de minister. 
 
Machtigen van rijschool per categorie 
Sinds 6 mei 2020 moeten kandidaten hun rijschool machtigen om voor hen het praktijkexamen te 
reserveren voor de auto met aanhangwagen en de motor. Sinds 2009 gold die machtiging al voor de 
praktijkexamens en -toetsen voor de auto. Deze zorgt voor een eerlijke verdeling van de 
examenplekken. Rijscholen kunnen zo alleen de examens inkopen die ze echt nodig hebben. 
 
 

CCV 
 
In 2020 is het aantal afgenomen examens bij de divisie CCV licht gestegen ten opzichte van 2019. 
Dit komt doordat CCV sinds 1 januari 2020 ook recreatievaartexamens afneemt. Laten we deze 
examens buiten beschouwing, dan laat 2020 een behoorlijke daling zien van het aantal afgenomen 
examens ten opzichte van 2019. Deze daling heeft te maken met de twee lockdownperiodes als 
gevolg van de coronapandemie. 
 
Goederen- en personenvervoer  
Voor het vrachtautorijbewijs (C en C1) daalde het aantal praktijkexamens van 15.672 (2019) naar 
12.602 (2020). Het aantal afgenomen busexamens (D en D1) daalde eveneens, namelijk van 2.688 
(2019) naar 2.073 (2020). Het aantal praktijkexamens voor aanhangwagen (C(1)E en D(1)E) en 
Lange Zware Voertuigen (LZV) daalde van 11.771 (2019) naar 9.513 (2020).  
 
De taxibranche is hard geraakt door de coronacrisis. Dit heeft direct invloed op het aantal 
afgenomen examens, dat daalde met maar liefst 40 procent, van 10.961 in 2019 naar 6.561 in 
2020. Daarentegen steeg het aantal ondernemersexamens in 2020 met 14 procent (9.868 
examens).  
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T-Rijbewijs  
Het aantal examens voor het T-rijbewijs (4.499) is in 2020 gedaald met bijna 17 procent ten 
opzichte van 2019 (5.433).  
 
Binnenvaart en recreatievaart  
Het aantal examens voor de binnenvaartsector is in 2020 gedaald met 12 procent ten opzichte van 
2019. Sinds 1 januari 2020 neem het CBR ook recreatievaartexamens af; voorheen gebeurde dat 
door VAMEX. In 2020 zijn er 39.442 recreatievaartexamens afgenomen. Dit is meer dan verwacht. 
Bovendien is de vraag naar recreatievaartexamens toegenomen doordat er in 2020 significant meer 
boten zijn verkocht. 
 
Luchtvaart  
In 2020 nam het aantal afgenomen theorie-examens voor de luchtvaartsector af. Het CBR nam 
1.285 examens af voor beroepsvliegers en 1.368 examens voor privévliegers. In totaal is het aantal 
luchtvaartexamens in 2020 gedaald met 28 procent ten opzichte van 2019.  
 
Vakbekwaamheidsexamens in 2019 en 2020 

  2020     2019     

  Afgenomen Voldoende % 
geslaagd Afgenomen Voldoende % 

geslaagd 
Theorie-examens, 
exclusief binnenvaart, 
recreatievaart en 
luchtvaart 

75.038 48.139 64,2 96.100 62.400 64,9  

Vrachtauto (C, C1) 12.602 8.557 67,9 15.672 10.250 65,4 

Bus (D, D1) 2.073 1.247 60,2 2.688 1.563 58,1 
T-rijbewijs 4.499 2.937 65,3 5.433 3.557 65,5  
Taxi 6.561 3.462 52,8 10.961 5.830 53,2  
Vrachtauto/bus met 
aanhanger, lange zware 
voertuigen en 
vakrijproef 

9.513 5.904 62,1 11.771 7.433 63,1  

Overige (o.a. 
directiechauffeur, 
heftruck, ambulance) 

1.189 983 82,7 1.317 1.051 79,8  

Binnenvaart (theorie) 4.588 3.023 65,9 5.275 3.365 63,8  
Binnenvaart (radar 
praktijk) 535 511 95,5 493 374 75,9  

Recreatievaart 39.442 25.526 64,7       
Luchtvaart 2.653 2.405 90,7 3.661     
Ondernemersexamens 9.868 7.210 73,1 8.634     
Totaal 168.561     162.005     
              
Tussentijdse toetsen 
CCV 1   5   

Nader onderzoeken 
examens professionals 383 205 53,5 509 304 59,7  

 
 
Nascholing  
Het aantal verplichte nascholingsdagen dat beroepschauffeurs volgden bij opleidingsinstituten, 
daalde in 2020 van 223.242 (2019) naar 199.558 (2020). Deze daling van 12 procent is te verklaren 
doordat opleiders door de coronacrisis geruime tijd geen nascholingsactiviteiten konden aanbieden. 
In totaal werden in het verslagjaar 1.661 gecertificeerde nascholingscursussen aangeboden. Om 
toezicht te houden op de uitvoering van de nascholingcursussen heeft het CBR circa 3.000 
steekproeven gehouden. 
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Het CBR heeft in 2020, samen met sociale partners en de opleidingsbranche, gewerkt aan de 
implementatie van wijzigingen in het Nederlandse nascholingssysteem. Een evaluatie van de 
Europese Richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders bracht namelijk een aantal wijzigingen met zich 
mee die impact hebben op de wijze waarop de nascholing voor beroepschauffeurs is georganiseerd. 
Lange tijd koersten we op implementatie per 1 januari 2021. Eind 2020 werd echter bekend dat het 
wetgevingstraject om de wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving door te voeren, 
vertraging heeft opgelopen. Nu koersen we op invoering van de gewijzigde richtlijn in het tweede of 
derde kwartaal van 2021. 
 
Overzicht gevolgde nascholing  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Praktijktrainingsdagen 32.928 53.138 25.606 27.148  40.844 44.495 
Theorietrainingsdagen 132.853 190.843 133.131 145.671  182.398 155.063 
Totaal per jaar 165.781 243.981 158.737 172.819  223.242 199.558 

 
Prestatie-indicatoren 
De reserveringstermijn voor de theorie- en praktijkexamens moet binnen de norm van zeven weken 
blijven. Door de twee lockdownperiodes pakten de reserveringstermijnen voor de theorie-examens 
langer uit. Voor de praktijkexamens behaalden we in heel 2020 wel de norm, met uitzondering van 
de lockdownperiodes, toen kandidaten geen examens konden reserveren. Hierdoor valt de KPI-score 
lager uit dan gebruikelijk. 
 
KPI-score CCV 2020 

Reserveringstermijnen  Doorlooptijd  Norm  KPI-score 
Examens theorie CCV  < 7 weken  100%  48% 
Examens praktijk CCV  < 7 weken  100%  100% 

 
Het CBR heeft ook in 2020 de beschikbare examencapaciteit naar evenredigheid verdeeld over de 
opleidingsinstituten. Dit gebeurt op basis van verzoeken voor praktijkexamencapaciteit en de historie 
van afgenomen examens per opleider. Op deze manier is de capaciteit zo evenwichtig en effectief 
mogelijk verdeeld over de verschillende deelmarkten en klantgroepen. 
 
Examen doen met tolk  
Van januari 2018 tot en met december 2020 liep er een pilot om bij verschillende CCV-examens en 
de nascholing gebruik te maken van een beëdigde tolk. Deze pilot is gestart omdat de samenleving 
steeds internationaler wordt. Hierdoor neemt ook bij de beroepsexamens de vraag toe om examen 
te mogen doen in een andere taal dan het Nederlands. Besloten is om de theorie- en 
praktijkexamens voor het beroepsvervoer en de nascholingscursussen na de pilot te blijven 
aanbieden met de optie voor een tolk. Alleen voor binnenvaartexamens vervalt vanaf 1 januari 2021 
de mogelijkheid om een tolk in te zetten. Dit is besloten in overleg met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, omdat hiermee wordt geborgd dat schippers de Nederlandse taal 
machtig zijn. 
 
Doorontwikkeling examens  
In 2019 is het project ‘actualisering RVB theorie-examens’ gestart. Doel van dit project is de 
kwaliteit van examens te verbeteren, zowel toetstechnisch als wat betreft de aansluiting op de 
beroepspraktijk. Het project voeren we door gedurende een periode van twee jaar, in vier fases. 
 
In januari 2020 wijzigde het theorie-examen V2C (Examen theorie deel 2, administratie) voor de 
vrachtauto. In mei 2020 wijzigden de vraagsoorten van de overige theorie-examens voor 
vrachtauto- en buschauffeurs. Ook binnen de productgroepen taxi, T-rijbewijs en ADR zetten we in 
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2020 nieuwe vraagsoorten in. Hiermee verhoogt het CBR de kwaliteit van het theorie-examen en 
verkleinen we de kans op voorspelbaarheid in de examens. 
 
Zowel de evaluatie van de praktische toets voor vrachtautochauffeurs als de evaluatie van de 
examenvoertuigeisen voor de categorieën C en D hebben geleid tot vernieuwing. Het uitgangspunt 
hierbij was om samen met ketenpartners te komen tot toekomstbestendige aanpassingen die de 
basis vormen voor de opleiding en examens van de chauffeur van de toekomst. De voertuigeisen zijn 
ingegaan op 1 januari 2021, de vernieuwde praktische toets gaat in op 1 juli 2021. 
 
Productportfolio 
Aan het productportfolio van de divisie CCV zijn niet alleen de recreatievaartexamens toegevoegd, 
ook is het examenaanbod Binnenvaart uitgebreid met het praktijkexamentraject Machinist en neemt 
het CBR sinds juli 2020 de theorie-examens Transportbegeleider af. Verder is na overleg met alle 
stakeholders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de voorgenomen 
stopzetting van de examens Directiechauffeur niet door te zetten. Het CBR blijft deze examens 
afnemen.  
 
Richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart’ 
In 2020 werkte de divisie CCV aan de voorbereidingen voor de nieuwe richtlijn 2017 2397 ‘Erkenning 
beroepskwalificaties in de binnenvaart’. In zijn algemeenheid brengt deze Richtlijn een uniformering 
tot stand van de competenties waarover de bemanning van binnenvaartschepen moet beschikken op 
management- (schipper) en operationeel niveau (matroos). De Richtlijn brengt een overstap met 
zich mee van een ervaringsgericht systeem naar een competentiegericht systeem. Dit project zet het 
CBR in 2021 voort. 
 
 
 
Rijgeschiktheid 
 
Om rijexamen te kunnen doen moeten kandidaten een Gezondheidsverklaring indienen. Verder is 
een Gezondheidsverklaring noodzakelijk bij het verlengen van een groot rijbewijs (bus- of 
vrachtwagenrijbewijs), bij het verlengen van het rijbewijs op of na de 75ste verjaardag en voor 
mensen die vanwege hun medische situatie beschikken over een rijbewijs met een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
In 2020 heeft de divisie Rijgeschiktheid 666.702 Gezondheidsverklaringen ontvangen. Dit zijn er 
ruim 100.000 minder (ruim 13 procent) dan in 2019 (772.394). Tegelijkertijd zijn er in 2020 in 
totaal 68.514 meer Verklaringen van (on)geschiktheid afgegeven dan in 2019 (een stijging van ruim 
10 procent). Deze stijging heeft een aantal belangrijke oorzaken: 

- Het inlopen van een groot deel van de achterstanden bij de medische beoordelingen, 
waardoor meer dossiers konden worden afgehandeld. Daardoor stopte het effect van het 
steeds vroeger indienen van de Gezondheidsverklaring; 

- De grotere vraag door een toename van het aantal 75-plussers dat deelneemt aan het 
verkeer; 
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Medische verklaringen in 2019 en 2020 
 2020 2019 
Ontvangen aanvragen medische geschiktheid (GV’s) 666.702 772.394 

 
Afgenomen rijtesten bestuurder met functiebeperking 20.582 23.997 
Afgegeven verklaringen onbeperkt geschikt 509.028 514.409 
Afgegeven verklaringen met (termijn)beperking 200.822 154.842 
Afgegeven verklaringen ongeschikt 3.427 9.444 
Totaal aantal afgegeven verklaringen 733.859 702.692 
   
Bezwaarschriften medische verklaringen 1.554 1.134 
Voorlopige voorziening zaken medische verklaringen 23 8 
Beroepszaken medische verklaringen 112 43 
Hoger beroepszaken medische verklaringen 9 6 

 
 
 
 
Verlenging 75-plusregeling 
De huidige regeling ‘administratieve verlenging 75+’ is verlengd tot 1 juni 2021. Door deze regeling 
kunnen 75-plussers (mits ze aan de voorwaarden voldoen) blijven rijden tot maximaal één jaar 
nadat hun rijbewijs is verlopen. Binnen dat jaar wordt hun dossier behandeld. De politie op straat 
kan bij controles in het Rijbewijsregister zien of de bestuurder binnen de regeling valt. Iedereen die 
in de regeling valt, ontvangt in de Gezondheidsverklaringsprocedure een besluit vóórdat de 
administratieve verlenging is afgelopen. 
 
Deze regeling heeft ertoe bijgedragen dat het CBR in 2020 prioriteit kon geven aan het wegwerken 
van de achterstanden en de aanvragen van bijvoorbeeld beroepschauffeurs. 
 
Tegemoetkoming dubbele of extra kosten  
Klanten die door de lange doorlooptijden extra kosten hebben gemaakt, kunnen deze in sommige 
situaties vergoed krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten die klanten van wie het rijbewijs 
(bijna) is verlopen, moeten maken om met spoed een nieuw rijbewijs aan te vragen. Deze regeling 
is op 1 januari 2020 verruimd. Vanaf die datum kunnen klanten ook in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in de eventueel gemaakte reiskosten of de extra rijlessen als gevolg van de lange 
wachttijden bij het CBR. Aangezien de werkvoorraad inmiddels flink is gedaald en de reactietermijn 
weer op orde is, is deze tegemoetkoming aan het eind van 2020 stopgezet. In totaal is in 2020 een 
bedrag van 298.578 euro aan deze tegemoetkomingsregeling uitgekeerd.  
 
Decharge van het programma Rijgeschiktheid aan het Stuur 
In oktober 2020 heeft de decharge plaatsgevonden van het veranderprogramma ‘Rijgeschiktheid aan 
het Stuur’. Hierbij heeft de directie getekend voor akkoord en zijn het programma en de stuurgroep 
formeel ontbonden. Dit betekent dat de activiteiten zijn overgegaan naar de lijnorganisatie. Vanaf nu 
zijn de divisie Rijgeschiktheid en de afdeling ICT eigenaar en beheerder van het nieuwe digitale 
systeem (OPUS).  
 
Sinds juli 2019 loopt de verwerking van de Gezondheidsverklaringen, keuringsverslagen en 
rapporten van artsen volledig via OPUS. In 2020 is deze werkwijze geïmplementeerd voor de 
beoordeling naar aanleiding van mededelingen van de politie en voor de processen van Bezwaar en 
Beroep. Hiermee heeft het CBR zijn dienstverlening toekomstbestendig gemaakt.  
 
Voor een snelle afhandeling van de Gezondheidsverklaring is het belangrijk dat klanten deze online 
indienen via het nieuwe systeem. Doordat deze verklaringen dan niet apart hoeven te worden 
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‘ingescand’, is het risico op onjuiste of onvolledige gegevens bij het indienen of fouten in de 
verwerking minimaal. In 2020 bleef het aantal digitaal ingediende Gezondheidsverklaringen stabiel 
op 79 procent.  
 
Ook artsen maken gebruik van een digitaal portaal als zij hun keuringsrapporten inleveren. Het 
aandeel digitaal ingediende keuringsrapporten is gestegen van 65 procent eind 2019 naar 76 procent 
aan het eind van 2020. 
 
Het CBR is één van de zelfstandige bestuursorganen die deelnemen aan de nieuwe Informatiepunten 
Digitale Overheid, in samenwerking met de bibliotheken in Nederland. Het aantal digitaal ingediende 
Gezondheidsverklaringen in de groep 75-plussers is toegenomen van 41 procent eind 2019 tot 58 
procent eind 2020. 
 
Tot slot is het relevant hier te benoemen dat er in 2021 nog afrondende werkzaamheden voor en 
optimalisaties van OPUS plaatsvinden. Bovendien zullen we het systeem in de komende jaren 
verantwoord doorontwikkelen in het kader van onze ambitie om voortdurend te blijven verbeteren. 
 
CBR-visie op het stelsel van medische Rijgeschiktheid 
Het CBR heeft in 2020 een visie opgesteld over het stelsel van medische rijgeschiktheid. Dit naar 
aanleiding van de uitnodiging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om aan te geven 
waar we in de uitvoering van de regelgeving ten aanzien van de medische rijgeschiktheid tegenaan 
lopen en hoe dit kan worden verbeterd. In het maatschappelijk debat rijst de vraag of, en hoe, het 
stelsel van medische rijgeschiktheid kan worden verbeterd naar de beoordeling van die 
rijgeschiktheid. Deze vragen houden ook het CBR als uitvoeringsorganisatie bezig.  
 
In de visie lichten we toe waar we in de uitvoering tegenaan lopen en hoe het huidige stelsel zou 
kunnen worden verbeterd zonder de verkeersveiligheid in het geding te brengen. Deze visie is 
opgesteld vanuit onze ambitie om “een bijdrage te leveren aan de realisatie van een wendbaar 
stelsel van medische rijgeschiktheid waar meer eigen verantwoordelijkheid bij de klant ligt en 
waarbinnen het CBR laagdrempelig adviseert en screent, proportioneel handelt, en alleen op zaken 
stuurt waar we weten dat er een risico is voor de verkeersveiligheid.” 
 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de visie van het CBR gedeeld met de Tweede 
Kamer, evenals het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
(SWOV) naar een mogelijke stelselherziening. Het stelsel voor de medische rijgeschiktheid zal in 
2021 een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. 
 
Mededelingen politie (mededelingenprocedure)  
In 2020 kreeg het CBR ruim 24.000 mededelingen van de politie in verband met alcohol- en/of 
drugsovertredingen, gevaarlijk rijgedrag of door een vermoeden van ongeschiktheid om te rijden 
door een medische aandoening. Dit is bijna evenveel als in 2019. 
 
Mededelingen in 2019 en 2020 

 2020 2019 
Mededelingen van de politie  24.348 24.567 
Onderzoeken rijgeschiktheid* 9.533 9.837 
Korte cursus over alcohol en verkeer* 1.456 2.185 
Cursus over alcohol en verkeer* 5.505 6.788 
Cursus over verantwoord gedrag in het verkeer 2.827 2.005 
Bezwaarschriften Vorderingen 3.367 3.280 
Voorlopige voorziening zaken vorderingen 131 152 
Beroepszaken vorderingen 255 244 
Hoger beroepszaken vorderingen 30 27 
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 (* aantal opgelegd) 
 
Onderzoeken Rijvaardigheid en Medisch in 2019 en 2020 
 2020 2019 
Vrijwillig afstand gedaan van rijbewijs 491 651 
Opgelegd besluit onderzoek Medisch 1.766 2.011 
Opgelegd besluit onderzoek Rijvaardigheid 195 226 
Opgelegd besluit onderzoek Rijvaardigheid in plaats van cursus over 
verantwoord gedrag in het verkeer 

245 320 

 
In 2020 hebben we voor burgers alle informatie op onze website over de mededelingenprocedure 
verbeterd. Hierdoor zijn zij beter geïnformeerd wanneer ze te maken krijgen met een van de 
maatregelen die het CBR uitvoert in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving.  
 
 
Prestatie-indicatoren (KPI’s) 
Het CBR moet aanvragers van een Gezondheidsverklaring binnen vier weken een besluit toesturen of 
een mededeling doen over een eventuele vervolgactie. De KPI lag in de eerste helft van 2020 
gemiddeld rond de 70 procent, maar was in december gestegen tot 96 procent. 
 
Een mededeling van de politie werd in 92 procent binnen vier weken afgehandeld. Dit is niet volgens 
de afgesproken norm. De voornaamste reden betreft het niet tijdig kunnen inplannen van de cursus 
door de lockdown periode, die ook de educatieve maatregelen troffen, als gevolg van de 
maatregelen tegen de verdere verspreiding van Covid-19. Bezwaarschriften werden net als in 2019 
in bijna alle gevallen tijdig afgehandeld. 
 
KPI-score Rijgeschiktheid 2020 

Reserveringstermijnen Doorlooptijd Norm KPI-score 
Totaal score KPI Medisch < 4 weken 90% 81% 

Totaal score KPI Mededelingen < 4 weken 97% 92% 
Totaal score KPI Bezwaar en 
beroep 

< 12 weken  
(+ 6 weken bij verdaging) 

98% 99% 

 
 

Organisatie 
 
Eind 2020 werkten er iets meer medewerkers bij het CBR dan in 2019. We ontvingen 4.277 
klachten, aanzienlijk minder dan in 2019. Deze gingen onder andere over de uitslag van het examen 
en de wet- en regelgeving die het CBR uitvoert. Mede naar aanleiding van de brand begin 2020 in 
Rijswijk is het landelijke project ‘Huisvesting op orde’ gestart. Met de afronding van het programma 
‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’ kreeg de afdeling IT ruimte om te werken aan een 
toekomstbestendig, robuust en betaalbaar IT-landschap. En met de komst van een nieuwe Chief 
Information Officer (CIO) en het herinrichten van de IT-organisatie in vier afdelingen is weer een 
stabiele en toekomstgerichte IT-organisatie ontstaan. 
 
 
 
Klachtbehandeling 
 
In 2020 ontving het CBR 4.277 klachten. Dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2019. Gedurende 2020 
zijn de behandeltermijnen bij de medische beoordeling steeds verder op orde gekomen. Tijdens de 
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eerste lockdown als gevolg van de coronapandemie hebben we minder klachten ontvangen, omdat in 
deze periode geen examens werden afgenomen. 
 
De klachten die in het verslagjaar binnenkwamen, gingen meestal over de uitslag van het 
examen, de examenomstandigheden, houding en optreden van de CBR-medewerkers en de wet- en 
regelgeving die het CBR uitvoert. Daarbij zagen we na de herstart van de examens in mei wel een 
stijging van het aantal klachten over de reserveringstermijnen, die langer waren als gevolg van de 
negen weken durende sluiting. Ook ontvingen we klachten van klanten die het oneens waren met de 
hygiënemaatregelen. Gezien het aanzienlijke aantal examens dat we na de eerste lockdownperiode 
hebben afgenomen en ingehaald, is het aantal klachten op dit vlak relatief beperkt.  
 
We handelden 4.395 klachten af, dus meer dan er binnenkwamen. Dit laatste heeft te maken met de 
afhandeling in 2020 van een aantal klachten die eind 2019 zijn ontvangen. Van de 4.395 klachten 
waren er 2.494 geheel of gedeeltelijk gegrond. In de overige gevallen was de klacht ongegrond, niet 
ontvankelijk, konden we geen inhoudelijk oordeel geven of trok de klager de klacht in.  
 
Het CBR voert de klachtenprocedure uit conform de uitgangspunten van de richtlijnen ‘Passend 
contact met de overheid’. Dit betekent dat we klachten informeel behandelen, met een snel 
telefonisch contact naar aanleiding van een ontvangen klacht en een oplossingsgerichte houding. De 
klanttevredenheidsonderzoeken die we iedere maand specifiek voor de klachtenprocedure uitvoeren, 
laten een positief beeld zien. Het CBR krijgt een relatief hoge klantwaardering voor onder meer het 
telefonisch contact en de wijze waarop onze medewerkers het gesprek voeren. 
 
Leren van klachten 
Het CBR besteedt veel aandacht aan het leren van klachten. Dit past bij ons streven een 
klantgerichte organisatie te zijn. Door de klachten nauwgezet te volgen willen we (structurele) 
problemen tijdig signaleren en zo de betrokken producten en diensten verder verbeteren. Sinds 
2017 beschikken we over een Dashboard klachten. Naast de klachtaantallen en -tendensen staat 
hierin ook een actielijst, waarin per divisie de naar aanleiding van de klachten te ondernemen acties 
zijn opgenomen. 
 
Nationale ombudsman 
Het CBR onderhoudt een nauwe werkrelatie met het bureau van de Nationale ombudsman (NOM). In 
2020 vond er regelmatig overleg plaats tussen de NOM en het CBR. Hiernaast is er veelvuldig 
informeel overleg. 
 
In 2020 ontving het CBR in totaal 242 zaken van de NOM. Deze gingen met name over de lange 
doorlooptijden bij de divisie Rijgeschiktheid. De NOM heeft twee formele onderzoeken in 2020 
verricht. Deze gingen over: 

• De manier waarop de divisie Rijgeschiktheid een schadevergoeding heeft afgewezen; 
• Het niet afnemen van een praktijkexamen omdat het dakbord op de lesauto ontbrak en 

de hierdoor ontstane situatie. 
 
 

Wob 
 
Het CBR heeft in 2020 in totaal elf nieuwe verzoeken ontvangen in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). In vier gevallen verstrekten we (een deel van) de gevraagde 
informatie. In drie gevallen wezen we het verzoek af, respectievelijk omdat we niet over de 
gevraagde informatie beschikten, omdat de Wob niet van toepassing was en omdat het verzoek was 
gericht op openbaarmaking van een document met persoonlijke beleidsopvattingen. Eén verzoek is 
ingetrokken. Drie verzoeken zijn nog in behandeling omdat deze complex of omvangrijk zijn of 
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omdat deze zijn ingediend kort voor het einde van het jaar. Wij hebben geen enkel verzoek 
doorgezonden naar een andere instantie. 
 
Daarnaast heeft het CBR in 2020 twee verzoeken uit 2019 opgepakt. Eén daarvan is in 2020 
opnieuw beoordeeld naar aanleiding van een vervolgprocedure. De andere is kort voor het einde van 
2019 ontvangen en daarom in 2020 opgepakt.  
 
 
Ambtenarenwet 
  
Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Ambtenarenwet. Daardoor is CBR een overheidswerkgever en 
zijn alle CBR-medewerkers met een arbeidsovereenkomst automatisch ambtenaar. Als 
overheidswerkgever en ambtenaar hebben we verplichtingen, die in de Ambtenarenwet staan. 
Een van die plichten is dat de werkgever bij alle medewerkers de eed af moet nemen en dat 
ambtenaren de eed af moeten leggen.  
  
Eed of belofte  
In 2020 zijn 1.373 interne medewerkers gevraagd de eed of belofte via een inhaalslag af te leggen. 
Het streven was om dit voor de zomer af te ronden tijdens de reguliere werkoverleggen. Corona 
gooide roet in het eten, omdat de meeste medewerkers door corona thuis werkten. Daarom is de 
eed of belofte in veel gevallen individueel afgenomen.  
Uiteindelijk hebben 1278 medewerkers (94%) de eed/belofte afgelegd. 1 persoon heeft 
geweigerd. Nieuwe medewerkers leggen de eed af tijdens de introductieweek voor nieuwe 
medewerkers.  
Externe medewerkers leggen geen eed af. Zij zijn immers geen ambtenaar. Wel worden zij gevraagd 
een verklaring integriteit te ondertekenen.  
  
De tekst van de eed is als volgt:  
‘Als ambtenaar van het CBR lever ik direct of indirect een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Daar 
ben ik trots op. Ik ben me er in mijn dagelijkse werk van bewust dat het CBR de enige organisatie is 
binnen Nederland waar onze klanten terecht kunnen voor de diensten en producten die wij leveren.  
Daarom zweer ik het volgende: Ik ben zorgvuldig, behandel mijn klanten en collega’s met respect en 
waarborg hun privacy. Ik weet dat ik tijdens mijn werk over informatie van klanten en collega’s kan 
beschikken die vertrouwelijk is en onder geheimhouding valt. Die informatie is veilig bij mij en zal ik 
niet delen wanneer daar vanuit mijn functie geen noodzaak voor is. Dat geldt ook wanneer ik niet 
meer voor het CBR werkzaam ben. De klanten en de collega’s mogen er op vertrouwen dat ik mijn 
besluiten zonder vooroordeel neem en niet partijdig ben. Ik kom altijd objectief tot een besluit. 
Persoonlijke belangen hebben geen invloed op de uitvoering van mijn taken. Ik neem als ambtenaar 
geen geschenken of geldbedragen aan. Ik maak geen misbruik van mijn positie en maak het 
vertrouwen dat de klant in mij stelt waar. Ik streef er naar alle schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen. Ik heb daarom ook geen nevenactiviteiten die mijn werk kunnen beïnvloeden of het CBR 
kunnen schaden. Ik zal de belangen en het aanzien van het CBR niet schaden. Buiten en tijdens mijn 
werk neem ik de verkeersveiligheid in acht door onder meer nooit onder invloed van alcohol of drugs 
als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. 
 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/dat beloof ik.’  
 
 
 
HRM 
 
Eind 2020 werkten er 1.217 fte medewerkers bij het CBR, 21 fte meer dan in 2019 (1.196 fte). De 
toename heeft vooral te maken met de aanname van nieuwe krachten bij de divisie Rijgeschiktheid 
en de afdeling IT. Daarnaast waren er eind 2020 249 fte externen actief, tegenover 306 fte eind 
2019. De inzet van externe capaciteit heeft vooral te maken met het grotere werkaanbod bij 
Rijgeschiktheid, Klantenservice en IT. Zo is de flexibele schil bij Klantenservice flink uitgebreid 
vanwege de enorme klantvraag als gevolg van corona. De verwachting is dat het aantal fte externen 
komende jaren verder terugloopt door enerzijds een verwachte daling van het volume 
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klantenservicecalls en aan de andere kant de inzet op de werving van een vaste medewerkers 
binnen een aantal bedrijfsonderdelen  
Het HR-beleid stond het afgelopen jaar onder andere in het teken van de coronamaatregelen, 
kwaliteitsborging, werving en selectie en de voorbereidingen voor leiderschapsontwikkeling. 
 
Werving en selectie 
In 2020 heeft het CBR veel aandacht besteed aan de werving en selectie van nieuwe 
examinatoren, ICT-medewerkers en medisch adviseurs. Er zijn 42 nieuwe medisch adviseurs in 
dienst gekomen. Mede hierdoor konden we de werkvoorraad gestaag omlaag brengen en konden we 
in de tweede helft van het jaar – sneller dan verwacht – de werving en opleiding van nieuwe 
medisch adviseurs naar een lager niveau terugbrengen. 
 
Dit jaar zijn 47 examinatoren in dienst getreden en gestart met de opleiding. Dat is fors minder dan 
in 2019 (82), omdat de benodigde examinatorencapaciteit op orde leek te komen na de inhaalslag 
van de afgelopen jaren. De groei in de werkvoorraad die is ontstaan door corona zorgt voor een 
nieuwe impuls in het aantrekken en opleiden van meer examinatoren om de opgelopen 
reserveringstermijnen te normaliseren. 
 
Kwaliteitsborging 
Volgens de derde Europese rijbewijsrichtlijn werkt het CBR sinds 1 september 2016 met vijfjaarlijkse 
en jaarlijkse controles voor de kwaliteitsborging van examinatoren. De vijfjaarscyclus ten aanzien 
van de kwaliteitsborging is wettelijk, de jaarlijkse is een interne invulling hierop. Bij de divisie CCV 
voeren praktijkbegeleiders alle controles uit en bij de divisie Rijvaardigheid doen coaches de 
jaarlijkse controles en assessoren de vijfjaarlijkse controles. In het verslagjaar heeft het CBR in dit 
systeem een vernieuwing doorgevoerd vanuit zijn Visie op kwaliteitsborging. De ondernemingsraad 
stemde eind 2020 in met het visiedocument, waarna de voorbereidingen voor de implementatie van 
start konden gaan.  
 
Centraal in de Visie op kwaliteitsborging staat het antwoord op de vraag hoe we niet alleen de 
kwaliteit van de examinatoren zelf kunnen waarborgen, maar ook die van de coaches, docenten en 
het hele systeem rond de vakbekwaamheid van examinatoren.  
 
Medewerkersonderzoek 2020 
In 2020 deed 75,3 procent van de CBR-medewerkers mee aan het medewerkersonderzoek; bij het 
laatste onderzoek in 2017 was dit 63 procent. Niet alleen de opkomst was hoger, ook scoort het CBR 
op de meeste onderwerpen hoger ten opzichte van het eerdere onderzoek. De respondenten geven 
bijvoorbeeld het cijfer 7,5 voor bevlogenheid (was 7,1), 7,7 voor betrokkenheid (7,3) en 7,8 voor 
sociale veiligheid (dit thema zat niet in vorige onderzoek). Met deze cijfers zitten we net boven het 
landelijk gemiddelde voor organisaties op het gebied van openbaar bestuur en veiligheid. Een 
verbeterpunt is nog wel de herstelbehoefte; die scoort 5,8, waar dat landelijk 5,9 is. Verder zijn 
medewerkers trots op onze maatschappelijke bijdrage en onze klantgerichtheid.  
 
De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn besproken binnen de teams. Daarnaast heeft de 
directie vanaf eind oktober gesprekken gevoerd in de organisatie om de resultaten verder te duiden 
en te praten over de ambities. 
 
 

Inkoop en facilitaire zaken 
 
Het jaar 2020 begon voor de afdeling Facilitaire zaken met de laatste fase van de renovatie van het 
hoofdkantoor aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk. De brandstichting op 3 januari gooide letterlijk 
roet in het eten voor de planning van dit project. De brand was zeer bepalend voor de inspanningen 
van de afdeling in het verslagjaar, zowel door de impact die de tijdelijke herhuisvesting had als door 
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de uitgebreide herstelwerkzaamheden die de brand met zich meebracht en het afronden van de 
lopende verbouwing. Pas tegen de zomer konden de medewerkers weer terug naar het 
hoofdkantoor. 
 
De brand is mede aanleiding geweest voor het landelijke project ‘Huisvesting op orde’, dat in de 
tweede helft van het verslagjaar van start ging met de inrichting van de programma-organisatie. 
Vervolgens hebben we een aantal grondige scans uitgevoerd op het gebied van veiligheid, wetgeving 
en onderhoud van de locaties en zijn we gestart met de herijking van het locatiebeleid. Dit 
programma zal doorlopen in 2021. 
 
Ook de corona-crisis vroeg veel aandacht in het verslagjaar. Niet alleen door de langdurige sluiting 
van de locaties, maar ook door de logistieke operatie die nodig was om voldoende desinfectie- en 
beschermingsmiddelen op alle locaties te krijgen. Na de herstart van de dienstverlening in mei kwam 
daarbij het deurbeleid, waarbij op tientallen locaties hospitality-medewerkers zijn ingezet om de 
naleving van de hygiënemaatregelen te waarborgen, de toegang van bezoekers tot de locaties 
zoveel mogelijk te beperken én hun veiligheid en die van onze medewerkers te waarborgen. 
  
Inkoop 
In het verslagjaar heeft de afdeling Inkoop het plan uitgevoerd dat is voortgekomen uit een 
onderzoek naar de stand van zaken van de inkooporganisatie uit 2019. De procedures zijn 
aangescherpt waardoor we nu meer planmatig werken en daarbij de koppeling hebben gemaakt met 
alle organisatieonderdelen. In een aanbestedingskalender staat alles dat de komende jaren 
aanbesteding vereist; niet alleen toekomstige investeringen, maar ook aflopende contracten en 
changemanagement vanuit de business.  
 
In 2020 zijn aanbestedingen afgerond op het gebied van onder andere motorkleding, de accountant 
en het wagenpark. Daarnaast hebben we diverse meervoudige onderhandse aanbestedingstrajecten 
begeleid, onder andere voor het meerjarig onderhoud op huisvestingsgebied. Voor het eerst hebben 
we een grondige spend-analyse uitgevoerd van eerdere uitgaven, om de businessmanagers te 
faciliteren over hun exploitatiekosten. Deze analyse doen we voortaan jaarlijks.  
 
Aan het einde van 2020 is een vertaling gemaakt van de toekomstige inkoopactiviteiten en de 
daarvoor benodigde afdeling. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. 
 
 
 
Informatievoorziening 
 
In de afgelopen jaren was de focus van IT met name gericht op het ondersteunen en afronden van 
het nieuwe digitale systeem voor de divisie Rijgeschiktheid. In 2020 is dit programma afgerond en 
volgens afspraak overgebracht naar de lijnorganisatie.  
 
Nadat het programma ‘Rijgeschiktheid aan het Stuur’ was afgerond, kreeg de afdeling IT ruimte om 
te werken aan een toekomstbestendig, robuust en betaalbaar IT-landschap. Met het in 2020 gestarte 
programma ‘IT for Purpose – Infrastructuur’ zijn de eerste stappen gezet om planmatig 
verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Zo hebben we de migratie naar Windows 10 
afgerond en ISDN uitgefaseerd, een gedeelte van de oude server en storage-omgeving vervangen en 
het datacenter verhuisd. Een volgende stap voor het waarborgen van de businesscontinuïteit, 
stabiliteit en veiligheid van de systemen is de vernieuwing en optimalisatie van het netwerk en de 
daarbij behorende infrastructuur. Ook het huidige applicatielandschap zal verder moeten worden 
geoptimaliseerd en/of vernieuwd. In dit kader is het CBR eind 2020 begonnen met het programma 
‘IT for Purpose – Applicatielandschap’.  
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Met de komst van een nieuwe Chief Information Officer (CIO) en het herinrichten van de IT-
organisatie in vier afdelingen (Servicemanagement, Functioneel beheer, Applicatie en integratie en 
Infrastructuurdiensten met daarboven een CIO-office) is een goede basis gelegd voor een stabiele en 
toekomstgerichte organisatie. Daarbij zijn taken en rollen aan medewerkers toebedeeld en de 
processen en procedures aangescherpt. Zo zijn het release- en change-management op orde 
gebracht en is concrete vooruitgang geboekt als het gaat om het verder inzetten van automatisch 
testen, dat zijn beslag krijgt in 2021. Daarnaast werken we aan verdere professionalisering van de 
dienstverlening van de ICT servicedesk en kijken we naar de verdere samenwerking tussen IT en de 
overige stafafdelingen door nauwer samen te werken en de taken bij de servicedesks te integreren 
(zoals IT, facilitair en AVG), zodat er één aanspreekpunt is voor de gebruikers.  
 
In 2020 zijn de activiteiten op het gebied van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en diverse audits gebundeld als vervolg op de 
voorbereidende activiteiten in 2019. Ten aanzien van BIO heeft het CBR in 2020 verdere stappen 
ondernomen om patch management, businesscontinuïteit en Software Life Cycle Management 
(sLCM) op te zetten. Daarnaast hebben we voorwerk gedaan voor identity & access management, 
privilege accountmanagement en multifactorauthenticatie, die in 2021 nader worden opgepakt. 

In het verslagjaar is een aanzienlijk deel van de medewerkers noodgedwongen thuis gaan werken. 
ICT heeft hiervoor hardware, software en ondersteuning vanuit de servicedesk geleverd. Met het oog 
op de nieuwe situatie wordt begin 2021 in kaart gebracht hoe het thuiswerkbeleid structureel 
vormgegeven kan worden.  
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Governance 
 
Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Het valt onder de verantwoordelijkheid 
van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 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. 
 

Raad van Toezicht 
 
Interview met Jan Mengelers, voorzitter Raad van Toezicht CBR 
‘2020 was natuurlijk het jaar van de wederopstanding van Rijgeschiktheid, van corona en de brand 
op het hoofdkantoor in Rijswijk. Maar er was zoveel meer.  
Zeer bemoedigend was het herstel van de divisie Rijgeschiktheid uit hun eigen crisissituatie. Begin 
2020 is een nieuwe divisiemanager gestart en zijn er vervolgens goede stappen gezet, waardoor de 
dienstverlening stap voor stap genormaliseerd is. Er is nog veel te doen, maar we hebben het weer 
op de rails. Het programma Rijgeschiktheid aan het Stuur is afgerond en de restpunten zijn nu 
onderdeel van de normale bedrijfsvoering, waardoor de zelf geïnstalleerde commissie Rijgeschiktheid 
aan het Stuur van de Raad van Toezicht -die in 2013 is geformeerd- begin 2021 kon worden 
ontbonden.  
 
En terwijl het management de handen al vol had aan het oplossen van de problematiek binnen 
Rijgeschiktheid, diende zich bij de start van het jaar een nieuwe crisis aan. De brand op het 
hoofdkantoor in Rijswijk in de eerste dagen van 2020 heeft veel impact gehad en veel 
managementaandacht gevraagd. De brand heeft gelukkig slechts materiële schade veroorzaakt en 
geen slachtoffers gemaakt. Maar de nasleep heeft veel organisatietalent en doortastendheid 
gevraagd om de dienstverlening te verplaatsen naar een tijdelijke locatie, tijdelijke werkplekken 
elders in te richten én het gebouw zelf weer op orde te krijgen. Dat hebben directie, de organisatie 
en de medewerkers vanaf het eerste moment laten zien, waardoor niet alleen de operatie verder 
kon, maar de medewerkers zich ook veilig voelden. Door deze voortvarende aanpak is deze heftige 
gebeurtenis met grote nasleep zó goed opgepakt, dat het uiteindelijk geen punt van extra zorg is 
geworden voor de Raad van Toezicht.  
Nog maar net bekomen van de inbreuk door de brand trof ons de coronacrisis, die vanaf maart in 
volle hevigheid uitbarstte. Ondanks dat het CBR in 2018 en 2019 regelmatig in de publiciteit in een 
slecht daglicht stond, hebben we tijdens de coronacrisis beter naar voren kunnen brengen dat we 
een organisatie zijn die slagvaardig, zorgzaam en proactief is. Steeds een streepje meer dan het 
RIVM voorschreef en meestal net iets eerder dan we dat vanuit het kabinet kregen opgelegd. Daarbij 
was er tijdig aandacht voor de behoefte aan informatie bij de klanten, medewerkers en stakeholders 
en de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen.  
 
In de basis was 2020 een kommervol jaar. Maar het CBR heeft elke keer weer laten zien dat het de 
rug kon rechten en uit de problemen kon komen. Wat wel enige zorgen baart, is dat we door de 
lockdowns opnieuw een flinke achterstand hebben opgebouwd, nu in de in de examenafname. En het 
zal de nodige tijd én geduld van het publiek vergen om die achterstand weg te werken.  
In dat licht hebben we tijdens de hoorzittingen voor het parlementair onderzoek naar 
uitvoeringsorganisaties geleerd dat we als organisatie in dit soort omstandigheden vaker tegen 
bestuurlijk Den Haag moeten zeggen dat het soms om goede redenen echt even niet beter of sneller 
kan. In het oplossen van een majeure uitdaging moeten we een vaste koers houden en ons niet 
laten regeren door de waan van de dag, vaak door de buitenwereld aangewakkerd. Dat moeten we 
ons echt eigen maken om niet weer in zo’n klem terecht te komen. Ook hebben de hoorzittingen ons 
de gelegenheid gegeven dat de Tweede Kamer onze kant van de werkelijkheid beter ging begrijpen 
en er meer begrip voor ging opbrengen. 
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Bemoedigend in dit opzicht is dat bij het CBR een nieuw directieteam aan het roer staat, dat heel 
complementair aan elkaar is en zelfbewust naar buiten treedt. Hierdoor hebben we meer ‘rust’ en 
‘begrip’ in de buitenwereld gekregen en daardoor ook meer slagkracht en zeggenschap. 
Doortastendheid en slagvaardigheid door de directie en het hele managementteam heeft in 
operationele zin het CBR versterkt. 
 
Een proactief CBR hebben we in 2020 ook gezien in de samenspraak met de stakeholders, die mede 
heeft geleid tot de instelling van de adviesgroep verbetering Rijscholenbranche onder leiding van 
Emile Roemer. Die commissie is in het najaar voortvarend van start gegaan met het verkennen van 
mogelijkheden om de rijschoolbranche te professionaliseren. Wij kijken daar als CBR met vertrouwen 
naar uit, want een kwaliteitsverbetering in de opleiding is in het belang van burgers en zal ook onze 
eigen performance verbeteren. 
Daarnaast constateren we dat de relationele lijnen in de driehoek tussen ministerie, directie en Raad 
van Toezicht momenteel erg sterk zijn. Op inhoudelijk vlak is de communicatie onderling en op alle 
niveaus nog nooit zo intensief geweest. In menselijke zin is de omgang tussen alle betrokkenen goed 
tot heel goed te noemen. En dat is voor de organisatie van uitzonderlijk groot belang. Net als de 
steun die we het afgelopen jaar hebben gekregen van het ministerie in het opvangen van onze 
verlieslatendheid tijdens de lockdowns. Al die elementen samen zorgen dat het CBR aan een 
vertrouwenwekkend fundament kan bouwen, met een ministerie dat achter haar staat.  
 
In diezelfde goede verhoudingen is ook vermeldenswaard dat de verstandhouding tussen Raad van 
Toezicht en de OR goed is. Dat geldt voor de oude als de nieuwe ondernemingsraad die in 2020 is 
aangetreden. Er is regelmatig contact en gezamenlijk overleg. Bij de belangrijke thema’s die we 
besproken hebben was er steeds wederzijds respect met een weliswaar kritische, maar constructieve 
houding naar elkaar. Door de coronabeperkingen is in 2020 het contact minder geweest dan in 
voorgaande jaren en veelal online. 
In het verslagjaar zijn ook stappen gezet in de organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. 
Innovatie staat weer nadrukkelijk op de agenda en er wordt gewerkt aan een krachtige 
toekomstvisie. Het CBR wil meer en meer een publieke dienstverlener zijn met veel kennis van 
zaken op het gebied van mens, mobiliteit en verkeersveiligheid. Cruciaal bij een nieuwe strategie is 
het draagvlak binnen en buiten de organisatie voor de te volgen koers. Zo is in 2020 ook gebouwd 
aan een sterk managementteam. Positief daarbij is dat zeker ook benoemingen vanuit de interne 
organisatie tot stand zijn gekomen. Dit laat zien dat er ook perspectief is voor talent binnen de 
organisatie.  
 
Richting de toekomst is het belangrijk om het herstel van de dienstverlening bij Rijgeschiktheid 
verder door te zetten. Hier is zeker nog veel te doen waarbij het renderend zijn van RG nog veel 
inspanning zal vragen. Ook de algehele financiële stabiliteit van het CBR blijft een punt van zorg en 
aandacht. En er zal, zeker na inmiddels een jaar van ‘coronaterugslag’ nog een aantal jaren nodig 
zijn om weer een gezond eigen vermogen op te bouwen. De tariefontwikkeling en de eigen efficiency 
zullen bouwstenen moeten zijn om met voldoende winstgevendheid de financiële reserves op te 
bouwen die enige armslag bieden bij toekomstige onvoorziene tegenslagen.  
 
Dit allemaal zal ik meer van de zijlijn beschouwen en niet meer actief volgen als voorzitter van de 
Raad van Toezicht, want ik leg mijn functie eind maart 2021 neer. Niet vanwege einde termijn, niet 
vanwege een conflict en niet vanwege gezondheidsredenen. Maar na een lange loopbaan van 
buitengewoon boeiende functies ben ik twee jaar geleden met pensioen gegaan en heb onlangs 
besloten om te stoppen met al mijn nevenfuncties, om zo meer tijd en ruimte te creëren voor mijn 
privéleven en andere prioriteiten te stellen. Ik kijk echter met veel plezier terug op mijn tijd bij het 
CBR en heb alle vertrouwen in de koers die het CBR momenteel vaart en in de mensen die dat gaan 
invullen.’ 
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Vergaderingen van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van het CBR kwam in 2020 zeven keer bijeen in formele zin. Vier keer tijdens 
een reguliere vergadering en drie keer tussentijds in een conference call of videovergadering. Van 
alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. De leden van de raad waren bij alle bijeenkomsten 
aanwezig. 
 
Daarnaast kwam de raad bijeen in verschillende commissies: de vaste Audit- en Risicocommissie en 
de tijdelijke commissies ICT en Rijgeschiktheid. De vaste Audit en Risicocommissie besprak in 2020 
onder andere het auditcharter en het jaarplan IAD, de reviews van de IAD, AO en IC, 
liquiditeitsmanagement, inkoop en rechtmatigheid, AVG, fraude en de opvolging van aanbevelingen 
uit auditrapportages. De commissie kwam in 2020 zes keer bijeen. 
 
De tijdelijke commissies ICT en Rijgeschiktheid zijn in 2013 op verzoek van het ministerie vanuit de 
Raad van Toezicht geformeerd. De commissie ICT, houdt met name toezicht op de continuïteit en 
stabiliteit van de ICT binnen het CBR en het niveau van compliance. De commissie ICT kwam vier 
keer bijeen in 2020. De commissie Rijgeschiktheid houdt specifiek toezicht op het programma 
Rijgeschiktheid aan het Stuur, de wisselwerking met de IT-component en de dagelijkse operatie van 
de divisie Rijgeschiktheid. De commissie Rijgeschiktheid kwam drie keer bijeen in het verslagjaar (de 
decembervergadering werd verplaatst naar januari 2021) en heeft op verschillende dossiers kennis 
genomen van rapportages en geadviseerd in deze.  
 
Contacten met het ministerie van IenW 
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht meermaals contact gehad met het ministerie van IenW 
op zowel ambtelijk als politiek niveau. Dit betreft onder andere het reguliere overleg tussen de 
voltallige raad en de (loco)-SG en het jaarlijks onderhoud tussen de Minister van IenW, de directie 
CBR en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Tegelijk met het instellen van het aangescherpte 
toezicht in februari 2019 werd het overleg met het departement verder geïntensiveerd middels een 
zeswekelijks overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de (loco)-SG. 
 
Contacten met de ondernemingsraad 
Ook in 2019 was er regelmatig contact tussen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. De 
voorzitter van de Raad van Toezicht was tweemaal bij een formele overlegvergadering aanwezig. 
Daarnaast was er veelvuldig contact met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad door zowel 
de voorzitter van de Raad van Toezicht als het individuele lid van de raad met de ondernemingsraad 
als aandachtspunt. 
 
Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht 
In 2020 sprak de Raad van Toezicht onder andere over de hieronder benoemde thema’s. 
 
Financiën 
• De Raad van Toezicht bespreekt het accountantsverslag met de externe accountant. 
• De Raad van Toezicht stelt de evaluatie van de werkzaamheden van de externe en interne 

accountant over 2019 vast. 
• De Raad van Toezicht stemt in met de jaarrekening en jaarverslag 2019. 
• De Raad van Toezicht wijst Deloitte aan als controlerend accountant met ingang van boekjaar 

2020. 
• De Raad van Toezicht stemt in met de aangepaste jaarbegroting voor 2020. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de impact van de Coronamaatregelen op de liquiditeits-, omzet- 

en resultaatontwikkeling. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de status van inkopen en rechtmatigheid. 
• De Raad van Toezicht stemt in met het tarievenvoorstel voor 2021. 
• De Raad van Toezicht stemt in met de begroting voor 2021. 
• De Raad van Toezicht gaat akkoord met het auditcharter en geeft steun aan de planning voor 

het auditjaarplan 2020. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de management letter 2020 van Deloitte. 
• De Raad van Toezicht stemt in met het Financieel Meerjarenbeleidsplan 2021-2025. 

 
Rijgeschiktheid 
• De Raad van Toezicht bespreekt de maatregelen om de achterstanden binnen de divisie 

Rijgeschiktheid weg te werken. 
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• De Raad van Toezicht bespreekt de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer over de 
Klantenservice en Rijgeschiktheid, stelt vragen, maakt opmerkingen en geeft adviezen. 

• De Raad van Toezicht bespreek de rapportage en adviezen van de heer Eringa naar de 
problematiek binnen Rijgeschiktheid. 

• De Raad van Toezicht bespreekt de voortgang van het programma Rijgeschiktheid aan het 
Stuur, stelt vragen, maakt opmerkingen en geeft adviezen. 

• De Raad van Toezicht bespreekt het proces voor de decharge van het programma 
Rijgeschiktheid aan het Stuur, de transitie naar de lijn en de beheer- en 
onderhoudsovereenkomst voor OPUS met TCS. 

• De Raad van Toezicht bespreekt de actuele business case voor het programma Rijgeschiktheid 
aan het Stuur en de resultaatontwikkeling van de divisie Rijgeschiktheid 

• De Raad van Toezicht bespreekt de voortgang van de opvolging van de adviezen van de IAD. 
 
HRM 
• De Raad van Toezicht bespreekt de stand van zaken strategische personeelsplanning (SPP). 
• De Raad van Toezicht bespreekt de vlootschouw van het MT CBR en de aanpak van het visie- en 

strategietraject 2025. 
• De Raad van Toezicht bespreekt het jaarverslag OR 2019. 
• De Raad van Toezicht heeft in de persoon van mevrouw Loomans meerdere keren overleg met 

de OR. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de opvolging van de voorzitter van de Raad van Toezicht en 

stelt het deskundigheidsprofiel op. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de nevenfuncties van directie en leden RvT. 
 
Besturing CBR 
• De Raad van Toezicht bespreekt de impact van de brand, waaronder de impact op medewerkers, 

de verplaatsing van de examendienstverlening en werkplekken en de financiële afhandeling.  
• De Raad van Toezicht bespreekt de impact van Corona op bedrijfsvoering en dienstverlening van 

het CBR waaronder het stilleggen van de dienstverlening, de scenario’s voor herstart en de inzet 
van medewerkers (bijzonder verlof in relatie tot overwerk conform cao). 

• De Raad van Toezicht bespreekt de vernieuwingsagenda van het CBR. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de voorbereiding van het parlementaire onderzoek 

uitvoeringsorganisaties (TCU). 
• De Raad van Toezicht bespreekt de portefeuilleverdeling van de directie en stelt deze vast. 
• De Raad van Toezicht bespreekt de prioriteiten- en resultaatdoelstellingen voor 2021. 
• De Raad van Toezicht bespreekt een voorstel voor een gewijzigde inrichting van een aantal 

stafafdelingen. 
 
 
 
Gebruikersraad 
 
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). 
 
De Gebruikersraad heeft het CBR in het afgelopen jaar onder meer geadviseerd over het concept 
tarievenvoorstel 2021, de klantcommunicatie en – meer specifiek – de communicatie rond de 
medische keuringen en de coronamaatregelen. 
 
 
 
Ondernemingsraad 
 
In 2020 vonden er binnen het CBR verkiezingen plaats voor de ondernemingsraad (OR). De nieuwe 
OR is gekozen voor een termijn van vier jaar. De op 20 januari 2020 geïnstalleerde OR bestaat voor 
het merendeel uit nieuwe leden. Dat komt doordat de kiesgroepen zijn gewijzigd. De medewerkers 
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van de divisies Klantenservice, Theorie, en Rijgeschiktheid zijn nu beter vertegenwoordigd. De OR 
ziet het als zijn taak erop toe te zien dat het management oog houdt voor alle divisies.  
Daarnaast is er een dagelijks bestuur voor de OR gekozen en zijn de commissies binnen de OR 
ingericht. De nieuwe OR had in het verslagjaar te maken met een nieuwe algemeen directeur. Het 
was daarmee een jaar van elkaar aftasten.  
 
Om diverse redenen, zoals de brand in Rijswijk en de coronacrisis, moesten we het vergaderschema 
aanpassen. We hebben vijf overlegvergaderingen gehad, bijna allemaal online via Teams. Tijdens 
deze vergaderingen probeerden de directie en de OR tot besluiten te komen die in het belang zijn 
van de organisatie en haar medewerkers. De overlegvergaderingen stonden vooral in het teken van 
het hygiëneprotocol, met de maatregelen en de bijsturing die daarvoor nodig waren. Andere zware 
dossiers die in 2020 op de agenda stonden, waren o.a. het visie- en beleidsdocument 
Kwaliteitsborging en de klantenquête van de divisie Rijvaardigheid. Op beide dossiers heeft de OR 
instemming verleend. Andere onderwerpen die tussen directie en OR zijn behandeld zijn: ADP-
Workforce, Klantenservice als zelfstandige divisie, Hitteprotocol en Thuiswerkbeleid. Deze laatste 
twee onderwerpen liggen op tafel voor 2021. De rechter heeft een uitspraak gedaan over het 
leaseautobeleid, waarmee directie en OR verder moeten kunnen. Vooral de divisie Rijgeschiktheid 
ligt onder een vergrootglas bij de politiek en media. Deze voortgang blijven we op de voet volgen.  
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat het grootste dossier in het afgelopen jaar het Hygiëneprotocol is. 
De coronapandemie heeft in 2020 veel invloed op de bedrijfsvoering gehad. Dat heeft veel energie 
gevraagd van zowel de directie als van de OR. 
 
Werkwijze  
Ter voorbereiding van de overlegvergaderingen met de directie kent de OR een vaste cyclus van 
bijeenkomsten. Zo is er een agendaoverleg tussen de directie en het dagelijks bestuur van de OR. 
Tijdens een management-presentatiedag hebben de managers de gelegenheid om de OR informeel 
over diverse onderdelen te informeren. Ook nemen OR-leden deel aan de werkgroepen die actueel 
zijn. Tijdens een commissiedag overleggen de diverse commissies uit de OR over de actuele 
onderwerpen. Dan wordt hierop eventueel een standpunt voorbereid, dat vervolgens in de OR-
vergadering op de agenda komt. In deze OR-vergadering wordt een standpunt of besluit genomen 
dat vervolgens in de overlegvergadering aan de bestuurder zal worden verwoord. Meerdere keren 
per jaar is een lid van de Raad van Toezicht bij een van deze overlegvergaderingen aanwezig. 
 
 
 
Taken en bevoegdheden van de diverse partijen 
 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat: 
• heeft ministeriële eindverantwoordelijkheid over het CBR; 
• houdt toezicht op het functioneren van het CBR; 
• wordt geïnformeerd door de directie en de raad van toezicht van het CBR; 
• geeft goedkeuring aan onder meer de tarieven, het financiële meerjarenbeleidsplan, de 

begroting en de jaarrekening van het CBR; 
• benoemt de leden van de directie en de raad van toezicht. 
 
De raad van toezicht: 
• bestaat uit vijf leden; 
• oefent onafhankelijk toezicht uit op het CBR en staat de directie met raad terzijde; 
• benoemt de accountant; 
• geeft instemming aan onder meer het financiële meerjarenbeleidsplan, de begroting, het 

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

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

 
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. 
 
 
 
Samenstelling raad van toezicht, OR en directie 
 
Raad van toezicht (eind 2020) 

• de heer ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter;  
• mevrouw dr. M.P. Hagenzieker; 
• de heer drs. C.F. Hamster; 
• de heer drs. H. Vossebeld; 
• mevrouw drs. A.G.M. Loomans.  

 
Ondernemingsraad (eind 2020)  

• dhr. J.M.R Leerdam, voorzitter; 
• mw. N. Zandberg, secretaris; 
• dhr. O. Arkik; 
• mw. K. van den Beld; 
• dhr. A. Bruin; 
• dhr. A.R.V. Das; 
• mw. K.C. van den Eijken; 
• dhr. G.C.L. Kaatee; 
• dhr. R.V.A. Krishnasing; 
• mw. I.J.A.A. Lathouwers; 
• mw. D.P. Rump; 
• dhr. R. Reijmers;  
• dhr. M. van Straten; 
• mw. R.A. Zwart. 

 
 

Directieleden (eind 2020) 
• De heer drs. A. Pechtold, algemeen directeur 
• De heer drs. J.J. Huizing, directeur bedrijfsvoering 
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In Control Statement 2020 
 
 
De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het CBR. Dit heeft betrekking op alle 
bedrijfsprocessen die nodig zijn om de strategische doelstellingen te realiseren en risico’s te 
beheersen. In het ‘in control statement’ legt de directie verantwoording af over de interne besturing 
en de beheersing van risico’s. Om deze verklaring te kunnen onderbouwen en te kunnen geven is 
een managementcontrol systeem ingericht. De opzet en werking van dit systeem wordt periodiek 
geëvalueerd.  
 
Terugkijkend is het jaar 2020 voor het CBR een bijzonder jaar geweest ten aanzien van haar 
dienstverlening aan klanten. Enerzijds is de dienstverlening aanzienlijk verbeterd ten aanzien van de 
behandeling van Gezondheidsverklaringen. Anderzijds is het grootste deel van de dienstverlening 
twee maal stopgezet in lijn met de maatregelen van het kabinet in het kader van het tegengaan van 
(verdere) verspreiding van het coronavirus. Tot de eerste lockdown konden examens te allen tijde 
binnen de reserveringstermijnen worden gereserveerd. Na de eerste lockdown is de dienstverlening 
weer voortvarend opgestart binnen de gestelde veiligheids- en hygiëne maatregelen, maar stonden 
logischerwijs de reserveringstermijnen van examens direct onder druk. 
 
In de eerste maanden van 2020 heeft de klant nog beperkt last gehad van de nasleep van de 
tekortkomingen in de processen en systemen ten behoeve van de behandeling van de 
gezondheidsverklaring, welke zijn ontstaan in 2018 en 2019. Ultimo 2020 zijn nagenoeg alle 
achterstanden weggewerkt en zijn de reactietermijnen naar de burger weer voor 96% op orde. De 
ultimo 2019 ingevoerde tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMvB) omtrent de 
administratieve verlenging van het rijbewijs zal begin 2021 niet meer nodig zijn en zal per 1 juni 
2021 aflopen.  
 
Ultimo 2020 beoogt het totale beheersingssysteem van het CBR een redelijke mate van zekerheid te 
bieden ten aanzien van de identificatie en de beheersing van risico’s, maar kan geen garantie bieden 
voor het daadwerkelijk behalen van doelstellingen. Noch dat het systeem alle fouten, fraudegevallen 
en non-compliance aan relevante wet- en regelgeving volledig kan voorkomen. Hierbij moet ook 
benadrukt worden dat de aard van sommige risico’s buiten de eigen invloedsfeer ligt. Hier zijn, waar 
nodig, maatregelen getroffen die de kans en impact van deze risico’s beperken. 
 
Strategie en uitvoering 
Het strategisch planningsproces is een belangrijk onderdeel van het management control systeem. 
In 2020 is de start gemaakt met de herijking van de CBR strategie. Dit traject zal nog tot in 2021 
doorlopen. De strategie zal vervolgens worden verwerkt in het Financieel Meerjarenbeleidsplan, 
welke jaarlijks wordt geactualiseerd. Het plan bevat tevens het tariefvoorstel voor het aankomende 
jaar. Voordat dit plan aan de Minister ter goedkeuring wordt aangeboden, wordt de inhoud 
besproken met de Gebruikersraad en wordt instemming gevraagd aan de Raad van Toezicht. Als 
tariefgestuurde ZBO is financiële transparantie jegens klanten, het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en andere stakeholders van groot belang. Door de toepassing van het door de 
accountant getoetste en door de Minister goedgekeurde kostenallocatiemodel is de juiste 
toerekening van kosten aan de verschillende producten gewaarborgd. 
 
Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt per divisie en stafafdeling een jaarplan opgesteld. De 
planning- & controlcyclus voorziet in reguliere vergaderingen van directie en management waarin 
verantwoordingsrapportages over de doelenrealisatie, met het ministerie overeengekomen of 
wettelijke kernprestatie indicatoren (doelmatigheid), financiële bedrijfsresultaten, (strategische) 
risicoanalyses, resultaten van in- en externe audits, compliancevraagstukken en de voortgang van 
strategische/grote projecten worden besproken. De strategische risicoanalyse wordt jaarlijks 
geactualiseerd, is de basis voor de structurele reserve binnen het eigen vermogen en wordt 
gerapporteerd in het meerjarenbeleidsplan. 
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Binnen het CBR wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. Het slagen van deze projecten is van 
cruciaal belang, gezien de bijdrage die zij leveren aan de realisatie van de (strategische) 
doelstellingen. IT-projecten worden als een integraal portfolio aangestuurd. Dit geeft tevens inzicht 
in de beheersbaarheid van de betreffende vernieuwingen en zorgt voor evenwicht tussen dagelijkse- 
en veranderprocessen. Als projectbeheersing- en –besturingsmethodiek wordt Prince2 gehanteerd. 
In een groot deel van de systeemontwikkelingstrajecten wordt daarnaast de Agile/Scrum-methodiek 
ingezet. Waar nodig wordt informatie over IT-projecten aan het Rijks-ICT-dashboard verschaft. 
 
Interne beheersmaatregelen 
Binnen het management control systeem is risicomanagement een belangrijke pijler. 
Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de interne sturing en beheersing en richt zich 
op het reduceren van de kansen op het maken van fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en 
het verrast worden door onvoorziene omstandigheden. Hiermee draagt risicomanagement bij aan 
het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening, het beheersen van 
negatieve gevolgen van veranderingen van de dienstverlening, het beheersen van financiële, 
juridische en politieke risico’s en het beschermen van het imago en het publieke vertrouwen. 
 
Er zijn onder andere periodieke 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. Daarnaast wordt een bedrijfsbrede 
risicomanagementmethodiek gebruikt, waarin wordt aangegeven, welke actuele belangrijke 
bedrijfsrisico’s op welke wijze worden gemitigeerd. Deze werkwijze maakt deel uit van de planning- 
en controlcyclus. Gedurende grotere projecten wordt er regelmatig een externe audit of review 
ingezet om waar nodig op tijd bij te sturen. Tot slot heeft het CBR een interne auditdienst (IAD) en 
vindt er jaarlijks onderzoek plaats 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.  
 
Risico’s onder de aandacht van het bestuur 
Voor het jaar 2021 laat de risicoanalyse een aantal belangrijke risico’s zien die de aandacht van de 
directie hebben.  
 
Reserveringstermijnen examens 
Het CBR heeft in 2020 tweemaal haar dienstverlening grotendeels stopgezet in lijn met de 
maatregelen van het kabinet in het kader van het tegengaan van (verdere) verspreiding van het 
coronavirus. Het is nog onduidelijk hoe dit verder in 2021 zal gaan verlopen. Het is duidelijk dat dit 
impact heeft op de hoogte van de reserveringstermijnen van onder andere de theorie- en 
praktijkexamens. De omvang van het contingent praktijkexaminatoren zal in 2021 onvoldoende zijn 
om tijdig aan de marktvraag te kunnen voldoen. Er zullen bij de opstart van de dienstverlening en 
het inhalen van de werkzaamheden afgewogen keuzes worden gemaakt bij de eerlijke verdeling van 
de beschikbare capaciteit. Hierover zal afstemming met de branche plaatsvinden en zal transparant 
worden gecommuniceerd aan klanten en opleiders. Daarnaast worden waar van toepassing 
aanvullende maatregelen ingezet om de capaciteit te verhogen.  
 
Marktvraag en financiële positie 
Met betrekking tot het jaar 2021 is uitgegaan van een bepaalde mate van daling van de conjunctuur. 
In hoeverre de tweede lockdown periode van het land een grotere negatieve impact hierop heeft, zal 
moeten blijken. Dit zal mogelijk gevolgen hebben op de begrote omzet- en resultaatontwikkeling van 
de organisatie in het jaar 2021.  
 
Een veel grotere en directe financiële impact heeft de feitelijke lockdown periode van 2021 op het 
CBR. Gedurende deze tijd zijn de inkomsten fors gereduceerd. Het eigen vermogen van het CBR is 
zeer gering. Het aanvullende verlies als gevolg van de coronalockdown ten aanzien van het boekjaar 
2020 is daarom gefinancierd door het Ministerie. Over de financiële verliezen en de mogelijke 
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financiering hiervan door het ministerie ten aanzien van het boekjaar 2021 zijn nog geen afspraken 
gemaakt. De gesprekken hierover zijn onderhanden. Ondertussen kan het CBR gebruik blijven 
maken van de lopende kredietfaciliteit. Deze is ruim toereikend om aan alle verplichtingen te blijven 
voldoen. 
 
Doorlooptijden, nieuw systeem Rijgeschiktheid en transitie van de organisatie 
Het CBR heeft een nieuwe (online) dienstverlening ingevoerd voor de beoordeling van de 
rijgeschiktheid van bestuurders. Daarmee kunnen klanten nu en in de toekomst aanzienlijk sneller 
en efficiënter worden geholpen. De systeemontwikkeling voor de afhandeling van de 
Gezondheidsverklaring is in 2019 afgerond en in 2020 verder geoptimaliseerd. Ook de ontwikkeling 
van het systeem voor de afhandeling van politiemededelingen is in 2020 afgerond. De verdere 
optimalisatie van dit systeem zal in 2021 nog een vervolg krijgen, alsmede de uitfasering van het 
oude systeem (mededelingen). De uitfasering van het oude systeem bevat een conversie van 
onderhanden dossiers. CBR onderkent de risico’s van deze laatste activiteiten en heeft een gedegen 
plan van aanpak en risicoanalyse opgesteld alsmede bijbehorende mitigerende maatregelen.  
 
Verzuim en niet-beschikbaarheid van personeel 
In 2020 heeft verspreiding van corona in Nederland voor het CBR mede geleid tot een 
bovengemiddeld hoog verzuim en niet-beschikbaarheid van personeel. Het verzuimpercentage is in 
2020 uitgekomen op 6,0%. Het niet-beschikbaarheidspercentage is circa 2%. Door analyse en 
ondersteuning vanuit de arbodienst en inzet van diverse preventieve maatregelen wordt uitvoering 
gegeven aan een plan van aanpak met als doelstelling een daling van het reguliere verzuim. Uitval of 
niet-beschikbaarheid van personeel als gevolg van corona kan daarnaast ook in 2021 leiden tot 
capaciteitsproblemen. 
 
Toelatingseisen, gedragsregels en fraude 
CBR investeert in verbeterde informatie aan de klant en zet in op de aanpak van onjuiste 
informatieverstrekking vanuit opleiders die de klant en het CBR dupeert. Opleiders worden bij 
vaststelling van ongewenst gedrag gesanctioneerd. Bij herhaling kan inschrijving van een opleider bij 
het CBR worden ingetrokken. In 2020 is het sanctiebeleid verder geoptimaliseerd met name gericht 
op misleiding via online informatie. Ook wordt ingezet op het tegengaan van het versneld wegkopen 
van theoriecapaciteit door het gebruik van zogenaamde ‘bots’ die automatisch zoeken naar 
beschikbare examencapaciteit. Voor de reservering door een opleider van theorie-producten A-B-AM 
is per 1 maart 2021 een machtiging door de kandidaat verplicht.  
Tot slot heeft het CBR verdere maatregelen genomen tegen fraude tijdens examens in de breedste 
zin van het woord. 
 
Operatie 
 
Kwaliteit en betrouwbaarheid examens 
Twee van de drie examendivisies hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform 
de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarnaast wordt door het Research Center voor Examinering 
en Certificering (RCEC), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente en CITO, dat de 
kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt, iedere drie jaar onderzoek 
uitgevoerd naar de representativiteit en ongewenste voorspelbaarheid in de examenvragenbanken 
van zowel de theorie-examens voor particulieren als die voor professionals. Bevindingen worden 
waar nodig altijd binnen 6 maanden middels maatregelen weggenomen. Daarnaast voldoet ook het 
praktijkexamen B sinds 2019 aan alle normen van het RCEC. 
 
Voor de kwaliteitsborging in het kader van de 3e Europese rijbewijsrichtlijn, die op 19 januari 2013 
is ingegaan, moeten de praktijkexaminatoren theoretische- en praktische scholing volgen. Vanwege 
de gevolgen van de coronacrisis is in 2020 de interne jaarlijkse norm niet behaald en is in overleg 
met het ministerie van IenW tot uitstel overgegaan naar het jaar 2021. De te behalen vijfjaarlijkse 
wettelijke norm zal hierdoor niet in gevaar komen. Tot slot is in 2020 een kwaliteitsborgingsbeleid 
praktijkexaminatoren opgesteld waarin de kwaliteit wordt geborgd van de medewerker op dit terrein. 
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Kwaliteit en betrouwbaarheid geschiktheidsbesluiten 
Er zijn voor het nemen van automatisch medische besluiten procedures vastgelegd voor realisatie, 
change, beheer en kwaliteitscontrole. Het CBR heeft een 100% correctheidseis gesteld alvorens 
beslissingen worden geautomatiseerd. Ten aanzien van handmatig genomen besluiten worden ter 
controle van de juistheid deelwaarnemingen uitgevoerd. 
 
Het CBR voert daarnaast controles uit op de bevoegdheid als arts (BIG registratie) van aangewezen 
medisch specialisten die voor het CBR keuringen uitvoeren. Dit wordt ook gedaan voor de medisch 
adviseurs in dienst bij het CBR en van externe artsen die door het CBR worden ingezet op uitvoering 
van specifieke taken bij de behandeling van Gezondheidsverklaringen.  
 
Informatiebeveiliging 
Cybersecurity en privacy zullen met de verdere digitalisering van de dienstverlening van het CBR een 
steeds belangrijkere rol spelen. Vanuit meerdere perspectieven heeft dit gevolgen voor de 
organisatie. Als uitvoeringsorganisatie met een groeiende digitale dienstverlening helpen nieuwe 
technieken bij een effectievere en efficiëntere inrichting, complexiteitsreductie en -beheersing. Ook 
bieden zij kansen om beter en sneller te kunnen inspelen op klantvragen. Anderzijds kunnen zij ook 
bedreigingen vormen, bijvoorbeeld in relatie tot informatiebeveiligings- en privacyaspecten. De 
continuïteit van gegevensverwerking en beveiliging van de systemen zijn hierbij van groot belang. 
 
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging 
binnen alle overheidslagen en geldt derhalve ook voor het CBR. In de afgelopen jaren is gewerkt aan 
de borging van de voorgeschreven normen uit de BIO binnen het applicatielandschap van het CBR. 
Vanuit audit optiek is deze borging getoetst in opzet en bestaan, zowel door de Interne Audit Dienst 
van het CBR als door diverse externe auditors. De uitkomsten van deze audits worden, daar waar 
nodig, opgevolgd en voorzien van actieplannen. De over het jaar 2020 gehouden audit op het 
gebruik van DigiD is succesvol afgerond. 
 
Het CBR heeft een managementsysteem voor informatiebeveiliging op basis van risicobeheersing, 
waarmee in voldoende mate op de maatregelen ter borging van vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van informatie wordt gestuurd. Het CBR heeft zich ten doel gesteld om, mede in het 
licht van de doorontwikkelingen van het informatielandschap en de daarbij opkomende nieuwe 
technologieën maar ook kwetsbaarheden, verdere stappen te zetten in het verbeteren van de 
maatregelen op gebied van security en privacy. De belangrijkste aandachtpunten zien toe op de 
vervanging en vernieuwing van de infrastructuur, het applicatielandschap, het inbedden en 
toepassen van de “privacy and security by design” principes en het verder verhogen van de kwaliteit 
van een aantal IT-key processen op gebied van business continuïteit, waaronder Identity en 
Accessmanagement, patchmanagement en life cycle management.  
 
Informatiebeveiliging betreft niet alleen systemen, maar ook de medewerkers die gebruik maken van 
de middelen van het CBR. Dit betekent dat awareness en het bieden van hulpmiddelen om gegevens 
van het CBR te beveiligen en te bewaken een continu proces is. Met de ontwikkelingen in het 
thuiswerken door corona wordt hier extra aandacht aan besteed en zal hier ook verder in 
geïnvesteerd worden. 
 
 
Compliance 
 
Rechtmatigheid van inkopen 
In het verslagjaar is opnieuw aandacht besteed aan het voldoen aan de nationale en Europese 
aanbestedingsregels. Ook in 2021 wordt hier vervolg aan gegeven. Er zijn goede vorderingen 
gemaakt ten aanzien van het voldoen aan de regelgeving van aanbestedingen onder meer door het 
formuleren en naleven van het inkoopbeleid- en procedures, bijhouden contractenregister en 
publicatie van aanbestedingen via de meerjarige aanbestedingskalender. 
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AVG 
AVG compliance en het mitigeren van AVG risico’s hebben de continue aandacht van het CBR. 
Mitigerende maatregelen zijn gepland en de werkzaamheden lopen door in 2021. Het afgelopen jaar 
zijn er verschillende DPIA’s uitgevoerd. Daarnaast is een privacy officer aangesteld. Daarnaast is de 
registratie van datalekken verbeterd en kan door een goede analyse van de oorzaken beter gestuurd 
worden op het voorkomen van nieuwe datalekken. Er zijn verschillende bewustwordingsactiviteiten 
georganiseerd, waaronder een e-learning voor privacy, waarin thema’s als vertrouwelijkheid van 
persoonsgegevens en datalekken zijn belicht. 
 
Integriteit 
Het CBR streeft te allen tijde een integere en beheerste bedrijfsvoering na. Met ingang van 1 januari 
2020 is de Wnra van toepassing geworden op het CBR. De CBR medewerkers zijn hiermee 
ambtenaar geworden en hebben de eed of de belofte afgelegd. Daarbij geven zij onder meer aan 
integer te handelen. 
 
Klant 
Het meten van klanttevredenheid is gerealiseerd voor de particuliere- en beroepspraktijkexamens. 
Eveneens vanuit de feedback van de website geven deze onderzoeken een positief beeld. De 
gemiddelde tevredenheidsscore komt uit op 7,5. Sinds de tweede helft van 2020 wordt het meten 
van de klanttevredenheid voor de examendivisies op een uniforme wijze uitgevoerd. 
 
CBR heeft in 2020 geïnvesteerd in de ontwikkeling en centralisatie van de kennisorganisatie. De 
kennisbank voor de veelgestelde klantvragen (online en offline) is geoptimaliseerd. Hiermee worden 
de antwoorden op de vragen van de klant beter vindbaar, beter bruikbaar en consistent. Zo kan de 
klant makkelijker zelf online antwoord vinden op zijn vraag en sluiten de gevonden antwoorden 
beter aan op de behoefte. Klanten die toch nog contact willen opnemen met Klantenservice kunnen 
door medewerkers efficiënter geholpen worden met de beantwoording van vragen. Zoekgedrag en 
feedback van klanten en medewerkers worden gebruikt om continu te verbeteren. Ook de 
beheerorganisatie is verder geprofessionaliseerd zodat antwoorden actueel blijven en het proces 
rondom het beantwoorden van klantvragen continu wordt verbeterd. 
 
Het CBR voert de klachtenprocedure uit conform de uitgangspunten van het rijksbrede project 
‘Passend contact met de overheid’. Dat betekent dat we klachten van onze klanten informeel 
behandelen, met telefonisch contact naar aanleiding van een ontvangen klacht en een 
oplossingsgerichte houding. Het CBR ontving in 2020 een bovengemiddeld volume klachten als 
gevolg van de langere doorlooptijden bij de afhandeling van de Gezondheidsverklaring in het eerste 
kwartaal en de veiligheidsmaatregelen en de hogere reserveringstermijn van de examens vanaf het 
tweede half jaar als gevolg van corona maatregelen. De klachten zijn binnen de wettelijke termijnen 
afgehandeld. Het CBR krijgt daarnaast een goede klantwaardering voor de klachtbehandeling voor 
onder meer het telefonisch contact en de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd. 
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Financiële resultaten en vooruitzichten 
 
Het jaar 2020 is voor het CBR ook financieel een uiterst bijzonder jaar geweest. Het begon op de 
eerste dagen van het jaar met brandstichting in het hoofdkantoor te Rijswijk. Het herstel hiervan 
heeft ruim een half jaar in beslag genomen en de directe schadepost (gedekt door de verzekering) 
betrof circa 4 miljoen euro.  
 
Vervolgens kreeg ook het CBR te maken met de impact van Covid-19. Tot tweemaal toe is de 
dienstverlening grotendeels stopgezet in lijn met de maatregelen van het kabinet in het kader van 
het tegengaan van (verdere) verspreiding van het coronavirus. De doorlooptijd van het stilleggen 
omvatte in totaal gedurende het jaar 2020 circa 12 weken. Na de eerste lockdownperiode duurde het 
circa een maand voordat de volledige dienstverlening weer was opgestart. 
 
CBR heeft gebruik gemaakt van de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) en 
heeft een loonkostensubsidie ontvangen van 11,8 miljoen euro over de periode maart t/m mei 2020. 
 
Voor de intrede van Covid-19 was een cao onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties. 
De leden van de vakorganisaties hebben dit resultaat echter verworpen, zodat er geen cao-akkoord 
tot stand kwam. Er zijn geen nieuwe onderhandelingen opgestart als gevolg van de coronacrisis.  
 
Tegen deze achtergrond was 2020 ook financieel dus een zeer zwaar jaar. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft middels een begrotingsbijdrage toegezegd het CBR voor een 
bedrag van 18,8 miljoen euro te compenseren voor de impact van corona op de omzet (en het 
resultaat) tijdens de lockdownperiode.  
 
Inclusief deze begrotingsbijdrage bedroeg het (bedrijfs)resultaat van het CBR in 2020 2,4 miljoen 
euro negatief, inclusief een bescheiden bedrag van 6 duizend euro aan rentelasten. Het behaalde 
resultaat in 2020 was daarmee gelijk aan de begroting. In 2019 bedroeg het (bedrijfs)resultaat 4,8 
miljoen euro negatief.  
 
Vanwege de lockdownperiode daalden de opbrengsten in 2020 vergeleken met 2019 met 3,7 
procent. Dit is inclusief de begrotingsbijdrage ter compensatie voor de impact van corona op de 
omzet van 18,8 miljoen euro. Zonder deze bijdrage daalden de opbrengsten in 2020 met 14,4 
procent ten opzichte van 2019. Daar stond een afname van de kosten tegenover van zo’n 4,9 
procent inclusief de ontvangen NOW-bijdrage van 11,8 miljoen euro, maar exclusief deze bijdrage 
namen de kosten in 2020 toe met 1,6 procent. Dit komt met name doordat met ingang van 2020 ten 
laste van de personeelskosten een voorziening is opgenomen van 4,1 miljoen euro met betrekking 
tot de opbouw conform cao van rechten van medewerkers op 3-maandsuitkeringen voor 
pensionering. Het eigen vermogen, incl. een uitgave van 121 duizend euro uit de 
bestemmingsreserve CCV-fonds en een positieve mutatie van 536 duizend euro in de 
egalisatiereserve begrotingsbijdragen van het ministerie, daalt hiermee per saldo van 8,3 miljoen 
euro in 2019 naar 6,3 miljoen euro in 2020.  
 
1 Tariefontwikkeling 2020 
De tarieven in 2020 zijn verhoogd met gemiddeld 3,5 procent, veroorzaakt door met name exogene 
factoren. Het tarievenvoorstel is voorgelegd aan de Centrale Gebruikersraad CBR en goedgekeurd 
door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De tariefsaanpassing 2020 verschilt per product. 
De gemiddelde prijsontwikkeling per taakcluster/afdeling was als volgt: 
 

Divisie  CCV Medisch Vorderingen Rijvaardighe
id  

Theorie Gemiddeld 

Prijsontwikkeling +3,6% +0,0% +4,0% +4,2% +4,4% +3,5% 
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Opbrengsten 
De dienstverlening van het CBR lag in 2020 zo’n 12 weken stil vanwege de coronapandemie. 
Hierdoor zijn de opbrengsten in het verslagjaar met 25,3 miljoen euro (-14,4 procent) gedaald ten 
opzichte van 2019: van 175,6 miljoen euro in 2019 tot 150,3 miljoen euro in 2020. Inclusief de 
begrotingsbijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 18,8 miljoen euro ter 
compensatie van de impact van corona op de omzet bedragen de totale opbrengsten 169,1 miljoen 
euro, 3,7 procent lager dan in 2019.  
 
Opbrengstvergelijking met 2019 
 

Opbrengsten (in miljoenen euro’s) 2020 2019 Verschil Verschil in % 
Praktijkexamens 68,8 88,0 (19,2) (21,8) 

Theorie-examens 31,0 33,4 (2,4) (7,4) 

Gezondheidsverklaringen-regulier 25,6 29,3 (3,7) (12,6) 

Gezondheidsverklaringen-compensatie niet indexeren 0,6 - 0,6 - 

Vorderingsprocedure 18,8 19,2 (0,4) (1,9) 

Toezichtactiviteiten 4,5 4,9 (0,4) (7,2) 

Binnenvaart 0,5 0,2 +0,3 +117,2 

Overige opbrengsten 0,5 0,6 (0,1) (18,8) 

Totale opbrengsten in verslagjaar regulier 150,3 175,6 (25,3) (14,4) 

Begrotingsbijdrage ministerie in verband met impact 
corona 

18,8 - 18,8 - 

Totale opbrengsten in verslag 169,1 175,6 (6,5) (3,7) 
 
 
Praktijkexamens 
De totale opbrengst 2020 aan praktijkexamens bedroeg 68,8 miljoen euro, 21,8 procent lager.  
De particuliere praktijkomzet daalde met 21,7 procent tot 60,1 miljoen euro, per saldo het gevolg 
van een volumedaling van 23,9 procent en een tariefstijging van 4,2 procent. Het 
slagingspercentage van de reguliere auto-examens was met 49,9 procent 1,2 procentpunt hoger dan 
in 2019.  
 
Binnen de beroepssector resulteerde een 23,5 procent lagere afname en een tariefstijging van 3,6 
procent per saldo in een 22,5 procent lagere omzet van 8,7 miljoen euro.  
 
Theorie-examens 
De totale opbrengst theorie-examens bedroeg in 2020 31,0 miljoen euro (-7,4 procent).  
Er werden 16,7 procent minder theorie-examens van particulieren afgenomen, bij een tariefstijging 
van 4,4 procent. Het gemiddelde slagingspercentage van deze examens bedroeg 43,8 procent, 1,9 
procentpunt hoger dan in 2019. 
 
In de beroepssector steeg de omzet theorie-examens in 2020 met 14,5 procent ten opzichte van 
2019. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door de overname van de activiteiten van VAMEX per 
januari 2020. De (nieuw toegevoegde) omzet van theoretische recreatievaartexamens bedroeg 1,9 
miljoen euro. Exclusief deze nieuwe recreatievaartexamens daalde het volume aan afgenomen 
examens met 18,9 procent bij een tariefstijging met 3,6 procent. De dienstverlening van CCV heeft 
bij de herstart van de dienstverlening steeds voorrang gekregen boven de particuliere marktvraag.  
 
Verklaringen medische geschiktheid 
De opbrengst van de Gezondheidsverklaringen bedroeg in 2020 26,2 miljoen euro (-10,5 procent). 
Het tarief voor de klant bleef in 2020 ongewijzigd ten opzichte van 2019. Van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat werd ter compensatie hiervoor eenmalig een bedrag van 0,6 miljoen 
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euro ontvangen. Het aantal verkochte Gezondheidsverklaringen nam in 2020 af met zo’n 12,6 
procent en er werden 14 procent minder aanvragen voor een Gezondheidsverklaring in behandeling 
genomen, mede het gevolg van minder examenaanvragen in 2020 vanwege corona.  
 
Vorderingsprocedure 
De gemiddelde tariefstijging in 2020 bedroeg 4,0 procent. Er werden ‘slechts’ 1 procent minder 
ingezonden mededelingen van de politie ontvangen dan in 2019, waarmee een vorderingsprocedure 
wordt gestart. Dit beperkt lagere aantal, in combinatie met een andere mix van opgelegde en 
afgesloten cursussen en onderzoeken, resulteerde in een omzet in 2020 van 18,8 miljoen euro (-1,9 
procent).  
 
Toezichtactiviteiten 
De opbrengsten van de Toezichtactiviteiten binnen de divisie CCV daalden in 2020 met 0,4 miljoen 
euro (-7,2 procent) bij een tariefstijging van 3,8 procent. De volumedaling bedroeg 8,9 procent aan 
praktijktrainingsdagen en 10,6 procent aan theorietrainingsdagen. 
 
Binnenvaart 
De opbrengsten van de recreatievaart vaarbewijzen en binnenvaartdocumenten stegen met ruim 
117 procent ten opzichte van 2019. Deze toename werd met name veroorzaakt door de toevoeging 
per januari 2020 van de activiteiten van VAMEX (recreatievaart vaarbewijzen); omzeteffect in 2020 
van 0,3 miljoen euro.  
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten daalden in 2020 tot 0,45 miljoen euro. Deze opbrengsten bestaan 
voornamelijk uit de jaarlijkse contributie en entreegelden van rijscholen, alsmede 
administratiekosten. De daling werd met name veroorzaakt door het grotere aantal restituties aan 
examengelden vanwege corona.  
 
Opbrengstvergelijking met begroot 
 

Opbrengsten (in miljoenen euro’s) 2020 W 2020 B verschil Verschil in % 

Praktijkexamens 68,8 90,7 (21,9) (24,1) 

Theorie-examens 31,0 35,4 (4,4) (12,5) 

Gezondheidsverklaringen-regulier 25,6 25,3 0,3 +1,2 

Gezondheidsverklaringen-compensatie niet indexeren 0,6 - 0,6 - 

Vorderingsprocedure 18,8 18,8 - - 

Toezichtactiviteiten 4,5 5,0 (0,5) (9,7) 

Binnenvaart 0,5 0,4 0,1 +21,4 

Overige opbrengsten 0,5 0,5 - (15,3) 

Totale opbrengsten in verslagjaar regulier 150,3 176,1 (25,8) (14,7) 
Begrotingsbijdrage ministerie in verband met impact 
corona 

18,8 - 18,8 - 

Totale opbrengsten in verslagjaar 169,1 176,1 (7,0) (4,0) 
 
De totale opbrengsten uit reguliere activiteiten in 2020 zijn 25,8 miljoen euro (-14,7 procent) lager 
dan begroot. Inclusief de ontvangst van de begrotingsbijdrage ter compensatie van de impact van 
corona op de omzet bedraagt de omzetdaling 7,0 miljoen euro (-4,0 procent). 
De totale opbrengsten aan praktijkexamens kwamen 21,9 miljoen euro lager uit dan begroot. Het 
slagingspercentage van het B-examen was met 49,9 procent 1,2 procentpunt hoger dan begroot.  
De totale theorieopbrengsten waren 4,4 miljoen euro lager dan begroot. Het cumulatief 
slagingspercentage lag hierbij 0,7 procentpunt boven begroting.  
De opbrengsten van de verkochte verklaringen medische geschiktheid stegen met 0,3 miljoen euro 
wél ten opzichte van begroot; de voorziene volumedaling van 13 procent vanwege de eerdere 
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problemen rondom de dienstverlening deed zich niet voor. Van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat werd eenmalig een bedrag van 0,6 miljoen euro ontvangen, waardoor het tarief van de 
Gezondheidsverklaring voor de klant ongewijzigd kon blijven. 
Vanuit de vorderingsprocedure werd een opbrengst gelijk aan gebudgetteerd gerealiseerd bij een 7 
procent lager volume aan ontvangen mededelingen van de politie en 10 procent minder genomen 
besluiten. De tariefstijging van 4 procent en de afhandeling van de (hogere) werkvoorraad uit 2019 
resulteerden desondanks toch in een realisatie van de begroting.  
De Toezichtactiviteiten van de divisie CCV genereerden een 0,5 miljoen euro lagere opbrengst dan 
voorzien. Vanwege de reisbeperkingen als gevolg van corona was de pleziervaart in trek, waardoor 
de omzet bij de categorie recreatievaart (nieuw per 2020) met ruim 21 procent steeg ten opzichte 
van begroot. De overige opbrengsten lagen iets onder begroting, met name door een grotere 
hoeveelheid restituties.  
 
Kosten 
De totale kosten bedroegen in het verslagjaar 2020 -rekening houdend met de ontvangen 
loonkostensubsidie (NOW-regeling) van 11,8 miljoen euro - 171,4 miljoen euro, een daling van 8,9 
miljoen euro (-4,9 procent) ten opzichte van 2019. Zonder de loonkostensubsidie bedragen de 
kosten 183,2 miljoen euro, 2,9 miljoen euro (+1,6 procent) hoger dan in 2019. Dit komt met name 
doordat met ingang van 2020 ten laste van de personeelskosten een voorziening is opgenomen van 
4,1 miljoen euro met betrekking tot de opbouw conform cao van rechten van medewerkers op 3-
maandsuitkeringen voor pensionering. Vanwege de noodzakelijke beschermingsmaatregelen tegen 
het coronavirus is voor 3,1 miljoen euro extra kosten gemaakt. Eenmalig werd van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag ontvangen van 1,1 miljoen euro ter compensatie van 
de crisiskosten in 2019 daar waar er sprake was van betrokkenheid van het departement. In 
onderstaande tabel is dit nader toegelicht. 
 

Kosten (in miljoenen euro’s) 2020 2019 verschil Verschil in % 
Kosten exclusief eenmalige posten 177,1 180,3 (3,2) (1,8) 

Bijdrage ministerie IenW crisiskosten 2019 (1,1) - (1,1) - 

Extra kosten vanwege bescherming corona 3,1 - 3,1 - 

Dotatie voorziening pensioen 3-maandsuitkeringen 4,1 - 4,1 - 

Totale kosten in verslagjaar regulier 183,2 180,3 2,9 1,6 

Ontvangen loonkostensubsidie (NOW) (11,8) - (11,8) - 

Totale kosten in verslagjaar 171,4 180,3 (8,9) (4,9) 
 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn in 2020 per saldo gedaald van 136,7 miljoen euro naar 125,0 miljoen euro, 
een daling van 11,7 miljoen euro (-8,5 procent) vrijwel volledig te verklaren door de ontvangen 
loonkostensubsidie. De operationele personeelskosten daalden met 4,2 miljoen euro (-3,1 procent), 
echter dit effect werd teniet gedaan door de dotatie in 2020 van 4,1 miljoen euro aan de voorziening 
3-maandsuitkeringen vanwege pensionering. In 2020 werd een eenmalige bate van 0,7 miljoen euro 
ontvangen vanwege compensatie door de overheid van eerder betaalde transitievergoedingen als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid. 
 

Personeelskosten (in miljoenen euro’s) 2020 2019 verschil Verschil in % 
Personeelskosten exclusief eenmalige posten 133,8 136,7 (2,9) (2,1) 

Effect dotatie / (vrijval) reorganisatievoorziening 0,1 - 0,1 - 

Effect dotatie voorziening pensioen 3-
maandsuitkeringen 

4,1 - 4,1 - 

Bijdrage ministerie IenW crisiskosten 2019 (0,5) - (0,5) - 

Effect ontvangen transitievergoedingen AO (0,7) - (0,7) - 

Totale personeelskosten in verslagjaar regulier 136,8 136,7 0,1 - 
Ontvangen loonkostensubsidie (NOW) (11,8) - (11,8) - 
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Totale personeelskosten in verslagjaar 125,0 136,7 (11,7) (8,5) 
 
De post ‘lonen en salarissen’ exclusief eenmalige posten steeg met 2,1 miljoen euro (+2,7 procent) 
ten opzichte van 2019. Begin 2020 wezen de leden van de vakorganisaties het bereikte 
onderhandelingsresultaat tussen CBR en vakorganisaties af. Daardoor, en mede vanwege de 
financiële gevolgen van de coronacrisis voor het CBR, is over 2020 géén cao-stijging geëffectueerd. 
De overloop van de cao-verhoging in 2019 naar 2020 bedroeg circa 0,5 procent. De gemiddelde 
personeelsbezetting in 2020 steeg met 2,6 procent en verklaart daarmee in belangrijke mate de 
toename van de post ‘lonen en salarissen’. In eerdere jaren betaalde transitievergoedingen vanwege 
arbeidsongeschiktheid konden vanwege een kabinetsbesluit in 2020 worden teruggevraagd. Het CBR 
heeft hierop eenmalig ruim 0,7 miljoen euro aan voor 2020 betaalde transitievergoedingen 
ontvangen. De benodigde aanvullende reservering aan verlofdagen was 0,3 miljoen euro hoger dan 
in 2019.  
 

Lonen en salarissen (in miljoenen euro’s) 2020 2019 verschil Verschil in % 
Lonen en salarissen exclusief eenmalige posten 78,5 76,4 2,1 +2,7 

Effect dotatie / (vrijval) reorganisatievoorziening 0,1 - 0,1 - 

Effect dotatie voorziening pensioen 3-
maandsuitkeringen 

4,1 - 4,1 - 

Effect ontvangen transitievergoedingen AO (0,7) - (0,7) - 

Totale lonen en salarissen in verslagjaar 82,0 76,4 5,6 +7,3 
 
In 2017 is een reorganisatievoorziening gevormd in verband met de aangekondigde reorganisatie 
van de divisie Rijgeschiktheid. De voorziening was in lijn met de gemaakte afspraken uit het Sociaal 
Plan, zoals overeengekomen met de vakorganisaties. De meest recente herijking in 2020 heeft 
geresulteerd in een dotatie van 107 duizend euro in de voorziening, waarmee de voorziening eind 
2020 nog 0,6 miljoen euro bedraagt. 
 
In 2020 is een voorziening gevormd van 4,1 miljoen euro met betrekking tot de opbouw conform cao 
van rechten van medewerkers op 3-maandsuitkeringen voor pensionering. 
  
De sociale lasten stegen in 2020 met 0,8 miljoen euro tot 11,8 miljoen euro, voornamelijk als gevolg 
van de hogere gemiddelde bezetting en een lichte verhoging van de werkgeverspremies sociale 
verzekeringen. 
 
De uiteindelijk door pensioenfonds ABP aangebrachte wijzigingen in 2020 waren beperkt. De premie 
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bleef ongewijzigd. Alleen de premie van het 
Arbeidsongeschiktheidspensioen steeg met 0,5 procentpunt. Wel stegen de franchisebedragen. Het 
aandeel van de werkgever in de pensioenpremie bedraagt 70 procent. De VPL-premie (voor de 
compensatie van de vervallen prepensioenregeling) bleef constant op 2,6 procent. Deze premie, 
waar geen rechten voor de CBR-medewerkers tegenover staan, wordt volledig door het CBR betaald.  
Als gevolg van de beperkte premiestijging, pensioengevend overwerk en de cao-verhoging van 2,55 
procent uit 2019, periodieken en de toename van de gemiddelde bezetting steeg de pensioenlast 
ABP hierdoor per saldo met 0,7 miljoen euro. De bijdrage van het CBR aan het Toeslagendepot, 
conform de in 2011 gemaakte afspraken met de vakorganisaties, steeg met 0,1 miljoen euro tot 
bijna 1,5 miljoen euro. De totale pensioenlasten bedragen hiermee 13,8 miljoen euro, 0,8 miljoen 
euro meer dan in 2019.   
 

Pensioenlasten (in miljoenen euro’s) 2020 2019 Verschil Verschil in % 
Pensioenlast ABP exclusief pensioenpremies werknemers 16,7 15,7 1,0 +6,2 

(af): inhouding pensioenpremies werknemers (4,4) (4,1) (0,3) +6,5 

Netto pensioenlast ABP 12,3 11,6 0,7 +6,2 
Storting CBR in Toeslagendepot 1,5 1,4 0,1 +5,0 
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Totale pensioenlasten in verslagjaar 13,8 13,0 0,8 +6,0 
 
De gemiddelde loonsom per medewerker in 2020 bedroeg 83.226 euro (2019: 82.507 euro). De 
gemiddelde loonsom bestaat uit bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, over- en 
meerwerk, sociale lasten en pensioenlasten. De toename van de gemiddelde loonsom met 0,9 
procent wordt met name veroorzaakt door het effect van de cao-verhoging in 2019 (effect in 2020 
0,5 procent). Ook de pensioenlasten namen toe in 2020, mede vanwege de cao-stijging in 2019. Het 
over- en meerwerk daarentegen nam af ten opzichte van 2019. 
 
De overige personeelskosten bestaan hoofdzakelijk uit de benodigde inzet van extern ingehuurde 
krachten. Over 2020 bedroegen deze kosten -inclusief een eenmalige bijdrage van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat van 0,5 miljoen euro in de crisiskosten 2019- 29,2 miljoen euro, 7,0 
miljoen euro minder dan in 2019. De inhuur was noodzakelijk in verband met de hogere dan 
verwachte vraag naar medische capaciteit (inclusief extra calls hierover bij de Klantenservice) en de 
inzet van noodzakelijke IT-capaciteit door het nazorg en transitietraject vanuit het programma 
‘Rijgeschiktheid aan het stuur’. Ook werden meer theoriemedewerkers ingezet als gevolg van de 
noodzakelijke 50 procent zaalbezetting vanwege de 1,5-meter maatregel (corona). Daarnaast 
werden vacatures waarvan voorzien was dat deze met vast personeel ingevuld zouden worden, in 
sommige gevallen langer gecontinueerd met tijdelijk personeel. De overige personeelskosten waren 
mede hierdoor 0,7 miljoen euro hoger dan begroot.  
 
Afschrijvingskosten 
 De afschrijvingslasten van immateriële vaste activa in 2020 bedroegen 1,9 miljoen euro, 0,2 miljoen 
euro meer dan in 2019. In 2020 zijn de afschrijvingskosten van immateriële vaste activa met name 
toegenomen als gevolg van (eerdere) investeringen in de ontwikkelde software van het IT-systeem 
van de divisie Rijgeschiktheid. De komende jaren zullen de afschrijvingslasten verder toenemen, 
onder andere het gevolg van de activering van de laatste fase (Mededelingen) van ‘Rijgeschiktheid 
aan het stuur’’ eind 2020. 
 
    
De afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2020 bedroegen 4,7 miljoen euro, 0,3 miljoen 
euro meer dan in 2019. In 2020 zijn de afschrijvingslasten van materiële vaste activa met name 
opgelopen als gevolg van de investeringen in het pand Rijswijk.  
  
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten in 2020 stegen met 2,3 miljoen euro ten opzichte van 2019. Eenmalig 
werd van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag ontvangen van 0,6 miljoen 
euro ter compensatie van de crisiskosten in 2019 daar waar er sprake was van betrokkenheid van 
het departement. Vanwege corona werd zo’n 3,1 miljoen euro aan extra kosten gemaakt vanwege 
alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen en de inzet van extra bewaking. De extra (corona) 
kosten werden met name gemaakt voor huisvesting (3,1 miljoen euro), kantoorkosten (0,3 miljoen 
euro) en automatiseringskosten (1,6 miljoen euro, o.a. kosten door vaker inloggen burgerportaal 
MijnCBR via DigiD en licenties). Aan werkzaamheden door derden (-1,1 miljoen euro; lagere externe 
advieskosten) en auto-, reis- en verblijfkosten (-1,2 miljoen euro; meer thuiswerken en geen 
dagvergoedingen vanwege de lockdownperiode) werd minder uitgegeven dan in 2019.  
 
De overige bedrijfskosten zijn 2,5 miljoen euro hoger dan begroot. Ook hier zijn de noodzakelijke 
onvoorziene kosten vanwege corona (3,1 miljoen euro) de voornaamste oorzaak. Daarnaast waren 
met name de automatiseringskosten hoger dan begroot (1,0 miljoen euro; met name DigiD). De 
overige kostencategorieën waren veelal lager dan begroot vanwege temporisering van een groot 
aantal geplande activiteiten.  
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Resultaat en eigen vermogen 
 
Het resultaat over 2020 bedraagt, inclusief de begrotingsbijdrage van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat van 18,8 miljoen euro vanwege de verplichte stopzetting van de 
examenactiviteiten vanwege corona, 2,4 miljoen euro negatief, tegenover 4,8 miljoen euro negatief 
in 2019. Het werkelijke resultaat over 2020 is daarmee gelijk aan het begrote resultaat. Het 
resultaat 2020 is ten laste gebracht van het eigen vermogen.  
 
In 2016 is een bestemmingsreserve CCV-fonds gevormd van 0,4 miljoen euro. Deze reserve dient te 
worden besteed aan het bevorderen van de vakbekwaamheid van beroepsgroepen op het terrein van 
goederen- en personenvervoer over de weg. In 2020 is uit deze reserve het resterende bedrag 
onttrokken van 121 duizend euro (2019: 47 duizend euro), waarmee deze reserve volledig is benut. 
 
Met ingang van 2018 is een egalisatiereserve begrotingsbijdragen ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat gevormd, in lijn met gemaakte afspraken met het ministerie hierover. Een eventueel 
overschot of tekort na afronding van opdrachten waarvoor een begrotingsbijdrage vanuit het 
ministerie is ontvangen wordt verantwoord middels de egalisatiereserve. Ontvangen 
begrotingsbijdragen van opdrachten die nog niet zijn afgerond, worden verantwoord onder ‘overige 
schulden’. Het tekort op de ontvangen begrotingsbijdragen van afgeronde opdrachten van het 
ministerie tot en met 2019 bedroeg 246 duizend euro en is in 2020 door het ministerie aan het CBR 
voldaan. Op de ontvangen begrotingsbijdragen van afgeronde opdrachten van het ministerie in 2020 
is een overschot ontstaan van 290 duizend euro. In de volgende paragraaf vindt u nadere informatie 
over de ontvangen begrotingsbijdragen alsmede afgeronde opdrachten van het ministerie in 2020. 
 
Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn in 2018 afspraken gemaakt over het 
gewenste eigen vermogen van het CBR. Als richtinggevend bedrag is daarbij afgesproken dat het 
beoogde doelvermogen 21 miljoen euro bedraagt, met een bandbreedte waarbinnen het eigen 
vermogen zich mag bewegen tussen een ondergrens van 14 miljoen euro en een bovengrens van 28 
miljoen euro. De bandbreedte hangt samen met de conjunctuurbewegingen. Het eigen vermogen 
bestaat  uit een structurele, conjuncturele en bestemmingsreserve. Ultimo 2020 bedraagt het eigen 
vermogen (inclusief een uitgave vanuit de bestemmingsreserve CCV-fonds en inclusief de 
egalisatiereserve) 6,3 miljoen euro positief, tegenover 8,3 miljoen euro in 2019. De ondergrens van 
het noodzakelijke eigen (weerstands)vermogen van 14 miljoen euro is daarmee verder uit zicht 
gekomen.  
 

Eigen vermogen (in 
duizenden euro’s)  

Overige 
reserves 

Bestemmings- 
Fonds (CCV) 

Egalisatie reserve 
begrotingsbijdragen 

Totaal 

Stand per ultimo 2019 8.425 121 (246) 8.300 

Mutatie wettelijke 
reserves (IVA) 

- - - - 

Mutatie bestemmings- 
fonds (CCV) 

- (121) - (121) 

Mutatie egalisatiereserve 
begrotingsbijdragen  

 - 536 536 

Resultaat boekjaar 2020 (2.362) - - (2.362) 

Totaal mutaties 2020 (2.362) (121) 536 (1.947) 

Stand per ultimo 2020 6.063 - 290 6.353 
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Voor 2021 wordt eveneens een negatief resultaat begroot (van 0,7 miljoen euro). Vanwege de 
lockdownperiode in 2021, in ieder geval tot in maart 2021, is het uitermate onzeker of dit resultaat 
kan worden behaald. Het CBR gaat hierover met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 
gesprek. Het vereiste herstel van het weerstandsvermogen wordt daarmee nog niet ingezet. 
 
Begrotingsbijdragen ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
Onderstaand een overzicht met de lopende en afgeronde opdrachten per eind 2020 waarvoor een 
begrotingsbijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ontvangen (in hele euro’s). 
Het ontstane tekort van afgeronde opdrachten tot en met eind 2019 van 246 duizend euro is in 2020 
door het ministerie aan het CBR voldaan: 
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Het vermelde bedrag aan gerealiseerde uitgaven in 2020 bij de opdracht ‘Opgelegde besluiten VMR 
(Medisch, Rijvaardigheid) incl. vrijwillige afstandsverklaringen’ is gebaseerd op onderstaande 
aantallen: 
 
Onderzoeken Rijvaardigheid en Medisch in 2019 en 2020 

 2020 2019 Mutatie 
Vrijwillig afstand gedaan van rijbewijs      491    651 -24,6% 

Opgelegd besluit onderzoek Medisch 1.766 2.011 -12,2% 

Opgelegd besluit onderzoek Rijvaardigheid    195      226 -13,7% 
 
Aanvullend is onderstaand vermeld waaraan de ontvangen begrotingsbijdragen van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat zijn of worden besteed: 

 
• Opgelegde besluiten VMR incl. vrijwillige afstandsverklaringen: in het kader van haar 

wettelijke taak zoals genoemd in de Wegenverkeerswet 1994 ontvangt het CBR met 
betrekking tot de onderzoeken Medisch en Rijvaardigheid jaarlijks een structurele 
begrotingsbijdrage voor 1) de verzending van afstandsverklaringsbrieven aan betrokkenen in 
het geval dat betrokkenen daadwerkelijk (vrijwillig) afzien van het verder doorlopen van de 
vorderingsprocedure en 2) de opleggingsbesluiten voor het ondergaan van een medisch of 
rijvaardigheidsonderzoek. De betreffende aantallen in 2020 staan vermeld in bovenstaande 
tabel. Een overschot van 187.068 euro ten opzichte van de ontvangen begrotingsbijdrage is 
verantwoord ten gunste van de egalisatiereserve in 2020. In 2020 zijn de besluiten van 16 
dossiers uit 2019 en 2018 ingetrokken. De vergelijkende cijfers 2019 zijn daarop aangepast. 
Het aantal ontvangen mededelingen van de politie was licht lager dan in 2019. De daling ten 
opzichte van 2019 kan met name worden verklaard door de oplegging van een andere mix 
aan maatregelen. 
 

• Communicatie medische RG en slagingspercentage/maximaal digitaal: In 2019 is een 
incidentele begrotingsbijdrage ontvangen ten behoeve van werkzaamheden in het kader van 
de campagne ‘maximaal digitaal’. Aanvullend hierop is in 2020 een bedrag van 445.000 euro 
ontvangen. De bijdrage ziet toe op het doen van bredere beleidscommunicatie en 
communicatie-activiteiten op het gebied van medisch en rijscholen/slagingspercentages 
waarbij geen of nog geen directe relatie met een klant is. De werkzaamheden beslaan de 
periode 1 januari t/m 31 december 2020, maar zijn vanwege corona nog niet afgerond. In 
2021 wordt de afloop hiervan verwacht. 
 

• Juridische kosten afbouw ASP: In september 2016 heeft de (toenmalige) minister van 
Infrastructuur en Milieu besloten om het alcoholslotprogramma (ASP) in Nederland 
ingevolgde de uitspraak van de Raad van State te beëindigen. Het CBR was met de 
uitvoering van het ASP namens de minister belast. In het kader van de beëindiging van het 
ASP hebben meerdere (ex-)deelnemers aan dit programma een juridische procedure 
aangespannen jegens het CBR. Het CBR laat zich in deze procedures bijstaan door de 
Landsadvocaat. Gezien de lange doorlooptijd van enkele rechtszaken heeft het CBR in 2020 
(opnieuw) juridische kosten moeten maken van 4.000 euro. Verwacht wordt dat nu nog 
slechts zeer beperkt juridische kosten ten aanzien van de afbouw van ASP gemaakt zullen 
worden en dat de begrotingsbijdrage in 2021 kan worden afgerond.  
 

• Uitvoeringstoets wetswijziging t.b.v. intrekken code 95: Dit betreft een in 2019 ontvangen 
begrotingsbijdrage ter invoering van de noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de 
uitvoeringstoets wetswijziging t.b.v. intrekken code 95 (vervallen vrijstelling). Deze 
werkzaamheden zijn in 2020 afgerond. Het batig saldo van 17.164 euro is verantwoord ten 
gunste van de egalisatiereserve. 
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• Uitvoeringstoets implementatie nieuwe Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders: Dit betreft 
een incidentele begrotingsbijdrage die in 2019 is ontvangen en toeziet op uitvoering van de 
noodzakelijke werkzaamheden inzake de implementatie van de nieuwe Richtlijn 
vakbekwaamheid bestuurders. De werkzaamheden waren eind 2020 nog niet afgerond. 
 

• Uitvoeringstoets verruimen tegemoetkomingen: Een in 2019 ontvangen incidentele 
begrotingsbijdrage gericht op de verruiming van de regeling voor compensatie van kosten 
van gedupeerden van het CBR die niet kunnen beschikken over een geldig rijbewijs als 
gevolg van de lange wachttijden in het medisch traject bij het CBR. De werkzaamheden zijn 
in 2020 afgerond. Het positieve saldo van 86.069 euro is verantwoord ten gunste van de 
egalisatiereserve.  
 

• Uitvoeringstoets bioptisch telescoop systeem in het donker: In 2019 is een incidentele 
begrotingsbijdrage ontvangen met het oog op de noodzakelijke werkzaamheden in het kader 
van de herziening van regelgeving voor het gebruik van een bioptisch telescoopsysteem in 
het donker. De werkzaamheden waren eind 2020 nog niet afgerond. 
 

• Crisiskosten 2019 en bijstelling tarief 2020 GV: In 2020 is een incidentele begrotingsbijdrage 
ontvangen van 1,765 miljoen euro als bijdrage in de crisiskosten over 2019 daar waar 
sprake was van betrokkenheid van het departement en een bijdrage in het dekkingstekort 
als gevolg van het niet stijgen van het tarief van de Gezondheidsverklaring. De 
werkzaamheden zijn afgerond in 2020. Er is geen tekort of overschot ontstaan ten opzichte 
van de ontvangen begrotingsbijdrage. 
 

• Uitvoeringstoets verlaging ondergrens alcohol: Voor de werkzaamheden in het kader van 
deze uitvoeringstoets betreffende de Mededelingsprocedure is in 2020 een incidenteel bedrag 
ontvangen van 172.000 euro. De werkzaamheden lopen nog door tot eind 2021. 
 

• Uitvoeringstoets nood-AMvB administratieve verlenging rijbewijzen: Hiervoor is in 2020 een 
incidentele begrotingsbijdrage ontvangen van 124.088 euro. Het betreft werkzaamheden 
voor de uitvoeringstoets inzake de consequenties van de nieuwe nood-AMvB voor de 
systemen van het CBR, evenals op de communicatie-activiteiten en belasting van de 
telefonische Klantenservice. De werkzaamheden lopen nog door in 2021. 
 

• Uitvoeringstoets herziening hoofdstuk 10 REG2000: Voor het implementeren van deze 
wijzigingen zal het CBR kosten moeten maken. In verband met de noodzakelijke 
uitvoeringstoets hierop heeft het CBR in 2020 een incidentele begrotingsbijdrage ontvangen 
van 74.000 euro. De werkzaamheden lopen nog door in 2021. 
 

• Uitvoeringstoets proeftuin beginnend bestuurder: Voor genoemde uitvoeringstoets is in 2020 
een incidentele begrotingsbijdrage ontvangen van 150.000 euro. Uitvoering vindt plaats tot 
en met eind 2021. 
 

• Uitvoeringstoets implementatie WRM 1993 praktijk trainer Nascholing: In 2020 is voor de 
werkzaamheden die gepaard gaan met deze uitvoeringstoets een incidentele 
begrotingsbijdrage ontvangen van 18.145 euro. De werkzaamheden zullen in 2021 worden 
uitgevoerd. 
 

• Innovatie werkprogramma CBR 2020-2024: Ter gezamenlijke invulling van de vernieuwing 
en innovatie van producten en diensten van het CBR in de periode tot en met 2023 heeft het 
ministerie een incidentele begrotingsbijdrage ter beschikking gesteld van 2 miljoen euro. De 
looptijd van deze bijdrage wordt voorzien tot en met eind 2023.  
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Investeringen  
 In 2020 zijn investeringen gedaan die onder immateriële vaste activa zijn opgenomen. Het betreft 
een bedrag van 1,9 miljoen euro voor de ontwikkelde software voor IT-infrastructuur en IT-
systemen voor ITEC (theorie-examens), ESB (middleware), TASCS (registratie nascholing), MIJNCBR 
(klantenportaal), VAMEX (vaarbewijzen) en Rijgeschiktheid. Een belangrijk deel van de investeringen 
betreft de ontwikkelde software voor de IT-infrastructuur van de divisie Rijgeschiktheid, bestaande 
uit een investering van 1,8 miljoen euro in 2020. Deze werd per 31 december 2020 volledig in 
gebruik genomen.  
 
De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 2,8 miljoen euro. Er was geen sprake van 
materiële vaste activa in aanbouw. Het pand in CBR-eigendom in Rijswijk werd in 2020 voor 0,8 
miljoen euro verbouwd in verband met de noodzakelijke herhuisvesting van met name de 
stafafdelingen als gevolg van het afstoten van het huurpand aan de S.W. Churchilllaan in Rijswijk 
per augustus 2020.  
De investeringen in 2020 met betrekking tot ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ betreffen nieuwe 
investeringen in de verbouwing van huurpanden (0,2 miljoen euro) en inventarissen (0,2 miljoen 
euro) in het kader van het locatiebeleid.  Daarnaast is voor circa 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in 
(de vervanging van) inventarissen en inrichting van examenlocaties, waaronder 
kantoorautomatisering.  

 
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 2020 bij het ministerie, mede als 
gevolg van de coronapandemie, een rekening-courantfaciliteit van 37,0 miljoen euro (2019: 10,0 
miljoen euro) tegen deze daggeldvergoeding. Het CBR maakt hiervan gebruik voor de financiering 
van zijn werkkapitaal. 
 
Daarnaast is in 2014 en in 2015 een separate leenfaciliteit afgesloten met het ministerie van 
Financiën voor een bedrag van respectievelijk 10,3 miljoen euro en 2,7 miljoen euro, waarvoor het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat garant staat. In 2016 is hier een aanvullende lening van 
5 miljoen euro bijgekomen. Met het ministerie is afgesproken dat deze leningen worden gebruikt ter 
financiering van de grotere investeringen (de projecten rond IT, Rijgeschiktheid, Theorie en 
locatiebeleid). Op de leningen vindt jaarlijks aflossing plaats. Het geleende bedrag is volledig besteed 
aan de genoemde projecten en deze 3 leningen zijn in 2020 allen volledig afgelost. 
 
Eind januari 2019 heeft het CBR vanuit de leenfaciliteit een aanvullende (vierde) lening ontvangen 
van 8 miljoen euro en per eind januari 2020 een (vijfde) lening van 4 miljoen euro. Er wordt 
voldoende 'cashflow' uit de exploitatie gegenereerd om de aflossingen te kunnen financieren. Ook in 
2021 is de ontvangst van een nieuwe lening (van 4 miljoen euro) voorzien ter financiering voor de 
grotere investeringen rondom IT en Rijgeschiktheid. 
 
Financiële instrumenten 
Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van reguliere financiële instrumenten die in 
de balans zijn opgenomen. 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 organisatie heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Deze instrumenten stellen de onderneming bloot aan kasstroom, rente en 
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liquiditeitsrisico’s. Het CBR handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en 
gedragslijnen om de omvang deze risico’s 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. 
 
Vooruitzichten voor 2021 
Vanwege de lockdown die door de overheid is afgekondigd tot in ieder geval in maart 2021 zal ook 
2021 financieel gezien volledig in het teken staan van corona. Onderstaand de ontwikkelingen vanuit 
het Financieel Meerjarenbeleidsplan 2021-2025, die is opgesteld voordat de nieuwe lockdown in 
2021 een feit was. 
 
Demografische en economische ontwikkelingen 
De coronacrisis heeft naar verwachting (grote) gevolgen voor de economische ontwikkelingen in 
Nederland en raakt derhalve de volumeontwikkeling van CBR producten en diensten. Met name de 
transport- en logistiekmarkt zal, volgens de uitkomsten van een extern onderzoek, een negatieve 
impact ervaren en om die reden ook de divisie CCV. Ook de particuliere markt zal geraakt worden, 
echter zal de vraag naar praktijkexamens naar verwachting worden verspreid over de komende 
jaren, waardoor de impact van de dalende conjunctuur in deze markt slechts beperkt voor het CBR 
merkbaar is in de volumebegroting vanaf 2021. Per saldo is de totale volumedaling in 2021 begroot 
op ruim 4 procent ten opzichte van de meerjarenbegroting van vorig jaar. Tot slot verwacht het CBR 
een aanzienlijke stijging van de kosten door inflatie (bijv. van pensioenlasten, zoals reeds is 
aangekondigd door het ABP). 
 
Klant en maatschappij 
De eerste opdracht voor het CBR op de korte termijn, is het op orde krijgen van alle 
bedrijfsprocessen, waardoor ten alle tijden een stabiele en kwalitatief goede dienstverlening aan de 
klant binnen de met de opdrachtgever overeengekomen prestatienormen plaatsvindt. In dit kader 
verloopt het afbouwen van de werkvoorraad medisch nader te beoordelen gezondheidsverklaringen 
goed en conform verwachting, zodat het verwerken van medische dossiers binnen de maximale 
reactietermijnen op korte termijn weer kan worden gerealiseerd. Helaas zijn er als gevolg van de 
corona crisis nieuwe problemen ontstaan door de totale lockdown van de examen-dienstverlening 
tussen medio maart en medio mei 2020. De wachttijden voor zowel theorie- als praktijkexamens zijn 
op dit moment nog erg lang, doordat de productiecapaciteit in combinatie met de door de regering 
gestelde kaders en de CBR doorvertaling hiervan een inhaalslag op korte termijn belemmeren. 
Hierdoor zal het op orde krijgen van de examen-dienstverlening nog mogelijk een groot deel van 
2021 in beslag nemen, afhankelijk van mogelijk nieuwe positieve of negatieve ontwikkelingen 
omtrent Covid-19.  
 
Omgeving: markt- en technologische ontwikkelingen 
Het thema verkeersveiligheid heeft brede maatschappelijke en politieke aandacht. Beleidsmatig 
wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stap voor stap verder invulling gegeven 
aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) en het bijbehorend Landelijk Actieplan 
2019-2021 (LAP) aangeboden aan de Kamer. Het CBR vervult daarbij een rol op de terreinen die 
haar uitvoering raken. Daarnaast vormt het LAP een belangrijk kader voor de vernieuwingsagenda 
van het CBR. Ter gezamenlijke invulling van de vernieuwing en innovatie van producten en diensten 
van het CBR in de periode tot en met 2023 heeft het ministerie een incidentele begrotingsbijdrage 
ter beschikking gesteld van 2 miljoen euro. 
 
De technologie blijft zich in razendsnel tempo ontwikkelen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op 
het gebied van zelfrijdende auto’s, de inzet van drones, ADAS, slimme wegen, maar ook de 
beschikbaarheid van steeds meer data. Hiermee verandert de aard van het verkeer en de rol van de 
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verkeersdeelnemer. Daarnaast hebben deze ontwikkelingen invloed op de toekomstige rol en 
taakuitvoering van het CBR. Bijvoorbeeld het examineren van zelfrijdende auto’s of de 
mogelijkheden van nieuwe systemen voor het registreren van rijgedrag, het evalueren, toetsen en 
monitoren van cursisten en jongeren of het monitoren van bestuurders met een medische 
aandoening. Ook deze ontwikkelingen hebben impact op de onderzoeks- en vernieuwingsagenda van 
het CBR.  
 
Voor wat betreft het huidige keuringsstelsel voor de medische rijgeschiktheid blijft er een 
aanhoudende druk vanuit de maatschappij en de politiek. Er is een sterke roep om de beoordeling 
van de huidige ziektebeelden te herzien. De procedure rond ADHD-keuringen wordt hierbij vaak als 
voorbeeld genoemd. In het afgelopen jaar heeft dit politiek veel aandacht gehad, wat heeft geleid tot 
een breed onderzoek door het SWOV naar mogelijke alternatieven voor het huidige stelsel. In dat 
verband heeft ook het CBR een eigen visie ontwikkeld op een toekomstig stelsel gebaseerd op haar 
eigen ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk. 
 
De kwaliteit van de rijschoolbranche heeft in 2020 steeds meer aandacht gekregen. De discussie 
hierover loopt al jaren, maar heeft in 2020 een impuls gekregen, mede door het initiatief van de 
alliantie Samen Sterk: een initiatief vanuit de branche om deze sterker, eensgezinder en 
innovatiever te maken en daarmee te kwaliteit te verhogen. Certificering, het vernieuwen van het 
examenmodel, het verbeteren van de kwaliteit van de rijinstructeur is een aantal voorstellen die de 
alliantie doet. Het CBR ondersteunt deze richting omdat zij op dagdagelijkse basis geconfronteerd 
wordt met het gebrek aan kwaliteit bij een deel van de rijscholen. Denk aan fraude bij theorie- en 
praktijkexamens, onjuiste voorlichting aan consumenten, maar ook de lage slagingspercentages. De 
minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een commissie ingesteld onder leiding van de heer 
Roemer om de mogelijkheden voor verdere certificering en kwaliteitsverbetering te onderzoeken. 
 
IT-ontwikkelingen 
Een toekomstbestendig, robuust en betaalbaar IT-landschap is de basis binnen de IT-strategie om 
‘Het huis op orde te brengen en te houden’. Tegelijkertijd zal de IT-strategie toekomstbestendig 
moeten zijn in relatie tot de visie van het CBR. Dit betekent onder andere dat het CBR ten aanzien 
van haar (IT-) dienstverlening voldoet aan de veranderende wensen en eisen van klanten, 
ketenpartners en opleiders en daarnaast compliant (o.a. security en privacy) is aan de steeds 
veranderende wet- en regelgeving. De afgelopen jaren is op het gebied van IT binnen het CBR veel 
aandacht uitgegaan naar de vervanging van de systemen van de divisie Rijgeschiktheid. Door de 
complexiteit van de processen en gekozen applicatie architectuur heeft dit langer geduurd dan 
verwacht. Het gevolg hiervan is een achterstand in de infrastructuur en de bestaande applicatie 
architectuur en daarmee het nog niet volledig compliant zijn van de dienstverlening. 
 
Op basis van de CBR-strategie en de hieruit volgende IT-strategie, zal er de komende jaren vooral 
geïnvesteerd worden in een betrouwbare infrastructuur en logische architectuur. De basis hiervoor 
vormt de vervanging van diverse infrastructuur, de ontvlechting van het oude landschap en de 
vervanging van diverse belangrijke generieke applicaties. 
 
FTE ontwikkeling 
Het gemiddeld begrote aantal FTE (interne + extern) daalt in 2021 ten opzichte van 2020 met zo’n 3 
procent. Dit komt overeen met gemiddeld 47 fte. Het effect van het op orde krijgen van de 
dienstverlening binnen de divisie Rijgeschiktheid is hierin zichtbaar (directe fte’s). Het aantal 
indirecte fte’s daalt als gevolg van een daling van de omvang van de projectorganisatie alsmede bij 
de afdeling Klantenservice nadat de dienstverlening op orde is. 
 
Tarieven en resultaat 2021 
De komende periode zullen vervangingsinvesteringen moeten worden gedaan en diverse 
investeringen die noodzakelijk zijn om een kwaliteitsimpuls aan de dienstverlening te geven. 
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Daarnaast zorgen exogene ontwikkelingen voor hogere kosten en lagere inkomsten. Dit alles leidt tot 
hogere kostprijzen. 
 
De tarieven van het CBR zullen in 2021 stijgen met gemiddeld 5,8 procent ten opzichte van de 
tarieven van 2020. 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 Waterstaat.  
 
Op basis van bovenstaande factoren wordt door de directie voor 2021 een negatief resultaat begroot 
van 0,7 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen eind 2021 zou daarmee 5,6 miljoen euro 
bedragen. Vanaf 2021 zal het eigen vermogen per jaar aanzienlijk toenemen als gevolg van het 
finaliseren van de reorganisatie binnen de divisie Rijgeschiktheid en de verwachte batenrealisatie na 
oplevering van het programma Rijgeschiktheid aan het Stuur. Het streven was om eind 2023 een 
eigen vermogen te hebben conform de structurele reserve en de conjuncturele reserve deels aan te 
vullen. De effecten van de nieuwe lockdownperiode in 2021 zijn hierin nog niet meegenomen. 
 
Qua saldo liquide middelen eind 2021 werd (voor de lockdown) een bedrag voorzien van 8,3 miljoen 
euro positief. De cashflow vanuit operationele activiteiten is positief. Aan investeringen is een bedrag 
van 6,2 miljoen euro voorzien. Rekening houdend met de (begin maart 2021 bekende) effecten 
vanwege de lockdown in 2021 wordt eind 2021 een beperkt positief saldo liquide middelen verwacht. 
Begin februari 2021 wordt er een nieuwe lening ontvangen van 4 miljoen euro. Daarentegen zal er in 
2021 voor een bedrag van 2,4 miljoen euro aan leningen worden afgelost. Indien noodzakelijk kan 
het CBR gebruik maken van de rekening-courant faciliteit van het schatkistbankieren van 37 miljoen 
euro, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede vanwege de huidige onzekere 
situatie zich garant heeft gesteld. 
 
Continuïteit 
Het stil leggen van de bedrijfsactiviteiten van het CBR begin 2021 als gevolg van de 
overheidsmaatregelen heeft net als in 2020 enorme impact op de financiële huishouding van het 
CBR. Eind 2020 heeft het CBR een (beperkt) vermogen van 6,3 miljoen euro. Met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat hebben gesprekken plaatsgevonden over het verstrekken van een 
begrotingsbijdrage om de impact voor het CBR te verkleinen. Het ministerie heeft mondeling laten 
weten dat zij ten behoeve van de interne besprekingen binnen IenW over de Voorjaarsnota een 
claim zullen indienen in verband met de financiële gevolgen voor het CBR in 2021. De omvang van 
de financiële impact is nog onzeker en hangt in belangrijke mate af van de looptijd van de 
beperkende overheidsmaatregelen van de lockdown. Het CBR en het ministerie blijven over dit 
onderwerp nader in gesprek. 
 
 



           

Jaarrekening 2020       
 
 
CBR in cijfers 2016-2020 
(x € 1.000) 
        
 
  2020 2019 2018 2017 2016 
       
Eigen vermogen   6.353 8.300 13.402 13.469 16.416 
       
Opbrengsten  169.068 175.555 154.949 148.341 142.635 
       
Netto resultaat  (2.362) (4.795) 14 (2.811) 9.977 
       

 
(  ) = negatief 
 
 



 
Balans per 31 december 2020 
(x € 1.000) (na verwerking bestemming resultaat) 
 

Activa  Toelichting  31-dec-2020  31-dec-2019 
       
Vaste activa       
       
Immateriële vaste activa  1) 7.622  7.619  
Materiële vaste activa  2) 29.311  31.215  
   ______  ______  
    36.933  38.834 
       
Vlottende activa       
       
Vorderingen  3) 27.402  5.319  
Overlopende activa  4) 2.394  2.349  
Liquide middelen  5) -  4.272  
   ______  ______  
    29.796  11.940 
    ______  ______ 
       
Totaal activa    66.729  50.774 
       
Passiva  Toelichting  31-dec-2020  31-dec-2019 
       
Eigen vermogen  6)  6.353  8.300 
       
Voorzieningen  7)  7.388  2.717 
       
Langlopende schulden  8)  8.000  6.400 
       
Kortlopende schulden       
       
Vooruit ontvangen inschrijfgelden  9) 14.041  8.029  
Crediteuren   3.550  3.752  
Overige schulden  10) 7.011  7.081  
Overlopende passiva  11) 16.790  14.495  
Liquide middelen     12) 3.596  -  
   ______  ______  
    44.988  33.357 
    ______  ______ 
       
TOTAAL PASSIVA    66.729  50.774 

 
Resultatenrekening 2020 
(x € 1.000)     

  Toelichting  Realisatie 
2020 

Begroting 
2020* 

Realisatie 
2019 

       
Opbrengsten  13)  169.068 176.071 175.555 
       
Personeelskosten  14)  124.998 133.776 136.674 
Afschrijving immateriële vaste activa  15)  1.913 1.699 1.722 
Afschrijving materiële vaste activa  16)  4.697 5.674 4.425 
Overige bedrijfskosten  17)  39.816 37.278 37.510 
    ______ _______ ______ 
       
Kosten    171.424 178.427 180.331 
       
Bedrijfsresultaat    (2.356) (2.356) (4.776) 
       
Financiële baten en lasten  18)  (6) (6) (19) 
    ______ _______ ______ 
       
Netto resultaat    (2.362) (2.362) (4.795) 

 
(  ) = negatief 
 
* de begroting 2020 is opgesteld in lijn met de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde jaarlaag 2020 
uit het Financieel Meerjaren Beleidsplan 2020-2025. 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. 
 



 
Kasstroomoverzicht 
(x € 1.000) 
 
  Toelichting  2020  2019 
       
Netto resultaat   (2.362)  (4.795)  
Bij: Afschrijvingen  15, 16) 6.610  6.147  
Af/bij: mutatie voorzieningen  7) 4.671  (2.201)  
   ______  ______  
       
   8.919  (849)  
       
Mutatie vlottende activa  3, 4)  (22.128)  (1.251)  
Mutatie kortlopende schulden  9, 10, 11) 9.193  (592)  
   ______  ______  
       
Veranderingen in werkkapitaal   (12.935)  (1.843)  
   ______  ______  
       
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   (4.016)  (2.692)  
       
Af/bij: Onttrekking / ontvangst 
bestemmingsfonds (CCV-fonds) 

  (121)  (47)  

Af/bij: Onttrekking / ontvangst 
egalisatiereserve begrotingsbijdragen ministerie 
Infrastructuur en Waterstaat 

  536  (260)  

Betaalde interest   (6)  (19)  
   ______  ______  
       
Kasstroom uit operationele activiteiten    (3.607)  (3.018) 
       
Investeringen in immateriële vaste activa  1) (1.916)  (3.650)  
Investeringen in materiële vaste activa  2) (2.649)  (2.943)  
Desinvesteringen in immateriële vaste activa  1) -  -  
Desinvesteringen in materiële vaste activa  2) -  -  
   ______  ______  
       
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    (4.565)  (6.593) 
       
Opname langlopende schulden  8) 4.000  8.000  
Aflossing langlopende schulden  8) (3.696)  (3.100)  
Opname/(Aflossing) rekening-courant   -  -  
   ______  ______  
       
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    304  4.900 
    ______  ______ 
       
Netto kasstroom    (7.868)  (4.711) 
       
Stand liquide middelen begin                  4.272  8.983 
Stand liquide middelen eind    (3.596)  4.272 
    ______  ______ 
       
Mutatie liquide middelen    (7.868)  (4.711) 
       

 
(  ) = negatief 



 
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 
 
Algemeen 
CBR is met ingang van 1 januari 2013 een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, ressorterend onder 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en is belast met overheidstaken op het gebied van de 
verkeersveiligheid. Het CBR is gevestigd aan de Lange Kleiweg 30, 2288 GK te Rijswijk. De activa en 
passiva van de Stichting CBR zijn op 1 januari 2013 tegen boekwaarde ingebracht in de publiekrechtelijke 
rechtspersoon genaamd CBR. Deze 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 
Waterstaat, 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 WNT alsmede aan de Beleidsregels  WNT 
2020 en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
 
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. 
Het stil leggen van de bedrijfsactiviteiten van het CBR begin 2021 als gevolg van de overheidsmaatregelen heeft 
net als in 2020 enorme impact op de financiële huishouding van het CBR. Eind 2020 heeft het CBR een (beperkt) 
vermogen van € 6,3 miljoen. Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gesprekken 
plaatsgevonden over het verstrekken van een begrotingsbijdrage om de impact voor het CBR te verkleinen. Het 
ministerie heeft laten weten dat zij in de Voorjaarsnota een claim zullen indienen in verband met de financiële 
gevolgen voor het CBR in 2021. De omvang van de financiële impact is nog onzeker en hangt in belangrijke mate 
af van de looptijd van de beperkende overheidsmaatregelen van de lockdown. Het CBR en het ministerie blijven 
over dit onderwerp nader in gesprek. Indien noodzakelijk kan het CBR gebruik maken van de rekening-courant 
faciliteit van het schatkistbankieren van € 37 miljoen, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
zich mede vanwege de huidige onzekere situatie garant heeft gesteld. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
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 organisatie 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. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
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 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. 



 
 
Oordelen en 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 reorganisatie, jubileumuitkeringen, 3-maands uitkering bij pensionering en WW-ERD 
uitkeringen, het saldo bij gemeenten aanwezige voorraad Gezondheidsverklaringen en de verplichting 
verlofdagen medewerkers. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten 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 organisatie 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. De effectieve 
rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de resultatenrekening 
verwerkt. 
 
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. 
 
Foutenherstel 
 
Classificatie software 
In afwijking van voorgaand jaar is de geactiveerde software opgenomen onder de immateriële vaste activa 
in plaats van onder de materiële vaste activa. Nader onderzoek naar de aard van de geactiveerde uitgaven 
heeft het CBR tot het inzicht gebracht dat de materiële component binnen de kosten beperkt is, waardoor 
classificatie als immaterieel vast actief beter passend wordt geacht. De kosten bestaan grotendeels uit 
geactiveerde ontwikkelingskosten om aangekochte software aan te passen aan de specifieke behoeften van 
het CBR en te implementeren. Vanwege het karakter van het CBR is in afwijking van de vereisten vanuit 
BW2:T9 afgezien van de vorming van een wettelijke reserve. Immers het CBR kan als publiekrechtelijk 
zelfstandig bestuursorgaan haar reserves niet uitkeren en verricht zij een wettelijk voorgeschreven taak 
zonder winststreven. Het beklemmen van het vermogen dient derhalve geen doel en gaat naar de mening 
van het CBR ten koste van het inzicht dat de jaarrekening biedt. 
 
Het foutherstel heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de jaarrekening (in duizenden euro’s): 
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Balans:      
Immateriële vaste activa -  +7.619  7.619 
Materiële vaste activa -  -/-7.619  -7.619 
Eigen vermogen -  -  - 
      
Resultatenrekening:      
Afschrijvingen immateriële vaste activa 16  +1.706  1.722 
Afschrijvingen materiële vaste activa 6.131  -/-1.706  4.425 
 
Voorziening 3-maands uitkering bij pensionering 
In afwijking van voorgaand jaar is in het boekjaar een voorziening opgenomen voor de 3-maands 
uitkeringen waarop medewerkers op grond van de bepaling in de cao van het CBR onder voorwaarden recht 
hebben op de datum dat ze met pensioen gaan. Er is sprake van het herstel van een materiële fout die in 
afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (in afwijking van de bepalingen in RJ 150 
Foutherstel, dus zonder herrekening van het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar) 



 
is verwerkt in het jaarresultaat over 2020. De omvang van de voorziening (en daarmee de in dit jaar 
verwerkte kostenpost) bedraagt € 4,1 miljoen. Deze kosten zijn verwerkt in de personeelskosten en 
separaat toegelicht onder punt 14) Personeelskosten. 
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
 
Een financieel actief dat wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de 
resultatenrekening 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 organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie 
anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan.  
 
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de organisatie 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 organisatie 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 organisatieleiding 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 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 resultatenrekening.  
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 resultatenrekening. 
 
Saldering van financiële instrumenten 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een 
deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te 
wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te 
wikkelen. 
 
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in 
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet 
gesaldeerd. 
 
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 organisatie 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 
organisatie 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 wordt voldaan 
aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de resultatenrekening. 
 
Ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingen. 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. 



 
 
De volgende afschrijvingspercentage worden hierbij gehanteerd: 
 
• kosten van ontwikkeling software Enterprise Service Bus (architectuur software): 16,67 
• kosten van ontwikkeling software theorie-infrastructuur iTEC:   16,67 
• kosten van ontwikkeling software rijgeschiktheid aan het stuur:   16,67 
• kosten van ontwikkeling software Vamex:      25 
• kosten van ontwikkeling software TASCS (registratie steekproeven nascholing): 25 
• kosten van ontwikkeling software MijnCBR:      25 

 
 
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. 
 
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 indien van 
toepassing 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 kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen 
worden toegerekend aan de vervaardiging. 
 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 
van de economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 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 
• verbouwing gebouwen: 10 
• terreinen:   0 -   2,3 
• kantoorinventaris 10 - 33,33 
• verbouwing huurpanden: 10 
• computerapparatuur en netwerkfaciliteiten: 25 - 50,0 
• software: 20 - 33,33 
 
Onderhoudsuitgaven van groot onderhoud worden geactiveerd conform de componentenbenadering. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
 
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. 
 
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. 
 



 
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 juridische realiteit worden aangemerkt als 
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.  
 
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een financiële 
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking tot deze 
financiële instrumenten worden in de resultatenrekening verantwoord als kosten of opbrengsten. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn fondsen die door derden zijn geoormerkt voor een specifiek doel. Tussen het CBR 
en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld dat de gevolgen van demografische 
ontwikkelingen in een apart bestemmingsfonds worden meegenomen. Daarnaast is er aanvullend (nog) een 
bestemmingsfonds CCV-fonds. 
 
Egalisatiereserve 
In 2018 is een egalisatiereserve begrotingsbijdragen ministerie Infrastructuur en Waterstaat gevormd, in lijn met 
gemaakte afspraken met het ministerie hierover. De begrotingsbijdragen van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de bijbehorende gerealiseerde uitgaven in enig boekjaar worden rechtstreeks verwerkt in de 
egalisatiereserve, zonder verwerking in de resultatenrekening. In de jaarverantwoording wordt de door het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorgeschreven bijlage opgenomen met de stand van de tussentijds 
en structureel in dat jaar opgedragen werkzaamheden met begrotingsbijdragen.



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 worden gewaardeerd tegen contante waarde. Indien de looptijd van een voorziening 
korter is dan een jaar dan kan ook gekozen worden voor waardering tegen  de nominale waarde van de 
verwachte uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De 
jubileumvoorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de beste schatting van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De 
disconteringsvoet waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer. De actuele 
marktrente wordt bepaald op basis van het rendement op hoogwaardige ondernemingsobligaties op een 
liquide markt; indien de liquide markt ontbreekt wordt de actuele marktrente bepaald op basis van het 
rendement op staatsleningen. 
 
Reorganisatievoorziening 
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is 
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van 
uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een 
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de 
hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 
 
In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen 
die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. 
 
Voorziening jubileumuitkeringen 
De voorziening jubileumuitkeringen 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. 
 
Voorziening 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 24 maanden. De berekening is gebaseerd op de verwachte kans op een 
(nieuwe) baan en leeftijd.  
 
Voorziening 3-maands uitkering bij pensionering 
In de cao van het CBR is opgenomen dat medewerkers die op de datum dat ze met pensioen gaan, onder 
bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitkering van drie bruto maandsalarissen. Voor deze voorwaardelijke 
verplichting wordt een voorziening opgebouwd vanaf 12,5 jaar voor pensioendatum. In de opbouw van rechten 
wordt rekening gehouden met de verwachte salarisstijging tot aan pensionering en de blijfkans van medewerkers 
afhankelijk van de leeftijd van medewerkers.  
 
Langlopende en kortlopende schulden 
 
De waardering van de langlopende en kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofdstuk Financiële 
instrumenten. 
 
Opbrengstverantwoording 
 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde 
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding. Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de 
resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de prestatieverplichting aan 
het CBR zullen toevloeien, , de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 
worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 
de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 
 
Opbrengsten examens, opbrengsten toezichtactiviteiten en opbrengsten binnenvaart worden verantwoord in 
de resultatenrekening wanneer de examens zijn afgenomen. 
 
Opbrengsten Verklaringen van geschiktheid worden in de resultatenrekening opgenomen bij levering van de 
Gezondheidsverklaring aan de consument. 
 



 
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 
 
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in afwijking van Titel 9, BW2, worden 
ontvangen begrotingsbijdragen van het ministerie voor opdrachten die nog niet zijn afgerond, verantwoord 
onder overige schulden. Een eventueel overschot of tekort na afronding van opdrachten waarvoor een 
begrotingsbijdrage vanuit het ministerie is ontvangen wordt rechtstreeks verantwoord in de 
egalisatiereserve begrotingsbijdragen ministerie (onder het Eigen vermogen). 
 
Kostenverantwoording 
 
Kosten worden verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Personeelskosten 
 
Personeelsbeloningen 
 
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 
reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de organisatie. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 
wordt een voorziening opgenomen. 
 
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele 
afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 
 
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 
organisatie de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de 
organisatie zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Het CBR heeft een pensioenregeling bij pensioenuitvoerder ABP (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt 
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In 
deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de resultatenrekening 
verantwoord. 
 
Ontslagvergoedingen 
 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. 
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich 



 
aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel 
is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievoorziening. 
Zie hiervoor de grondslag onder de paragraaf Voorzieningen. 
 
Leasing 
 
Financiële lease: 
Leaseovereenkomsten waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom geheel of nagenoeg geheel door 
de lessee worden gedragen, worden aangemerkt als financiële leases. Bij financiële leases wordt het leaseobject 
en de daarmee samenhangende schuld bij aanvang van de leaseperiode verwerkt tegen de reële waarde van het 
leaseobject of de lagere contante waarde van de minimale leasebetalingen, waarbij discontering plaatsvindt op 
basis van de impliciete rentevoet. Na eerste verwerking worden de minimale leasebetalingen gesplitst in rente en 
aflossing. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig aan elke periode toegerekend dat dit 
resulteert in een constante periodieke rentevoet. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende 
gebruiksduur. 
 
Operationele lease: 
Leaseovereenkomsten die niet kwalificeren als financiële lease, worden aangemerkt als operationele lease. Bij 
operationele leases worden de leasebetalingen lineair over de looptijd van de lease ten laste van het resultaat 
verwerkt. 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten 
 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij 
behoren. 
 
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. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als 
gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
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. De 
disconteringsvoet waartegen contant wordt gemaakt geeft de actuele marktrente weer. 
 
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. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum 
van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van 
de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.



 
Toelichting behorende tot de jaarrekening 
 
Algemeen 
 
Alle bedragen die in de toelichting zijn opgenomen zijn in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven. 
 
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
Vaste activa 
 
1) Immateriële vaste activa 
      Kosten van 

ontwikkeling 
software 

Balans per 1 januari 2020       
       
Aanschafwaarde                         13.196   
Cumulatieve afschrijvingen      (5.577) 
      ______ 
Boekwaarde                            

7.619 
       
Mutaties in de boekwaarde       
       
Investeringen      1.916 
Desinvesteringen      - 
Afschrijvingen      (1.913) 
      ______ 
Totaal mutatie      3 
       
Balans per 31 december 2020       
       
Aanschafwaarde                         15.112 
Cumulatieve afschrijvingen      (7.490) 
      ______ 
Boekwaarde                            

7.622 
       

(  ) = negatief 
 
Onder immateriële vaste activa is opgenomen de ontwikkelde software voor IT-infrastructuur en IT-systemen voor 
ITEC (theorie-examens), ESB (middleware), TASCS (registratie nascholing), MIJNCBR (klantenportaal), VAMEX 
(vaarbewijzen) en Rijgeschiktheid. Een belangrijk deel van de investeringen betreft de ontwikkelde software voor 
de IT-infrastructuur van de divisie Rijgeschiktheid, bestaande uit een investering van € 1,8 miljoen in 2020. Deze 
werd per 31 december 2020 volledig in gebruik genomen. Het CBR is daarnaast in het bezit van immateriële vaste 
activa die in het verleden reeds volledig zijn afgeschreven. Het gaat hierbij om IT-infrastructuur en IT-systemen 
die nog in gebruik zijn.  
 
2) Materiële vaste activa 
  

 Gebouwen en 
terreinen 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

Materiële 
vaste activa in 

aanbouw 
Totaal 

Balans per 1 januari 2020       
       

Aanschafwaarde   38.080 50.414 - 88.494 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen   (17.714) (39.565) - (57.279) 

   ________ ________ ________ ________ 
Boekwaarde   20.366 10.849 - 31.215 
       
Mutaties in de boekwaarde       
       
Investeringen   834 1.959 - 2.793 
Inbreng vanuit materiële vaste activa in 
aanbouw   - - - - 

Desinvesteringen   - - - - 
Afschrijvingen   (1.234) (3.463) - (4.697) 
Bijzondere waardevermindering   - - - - 
   ________ ________ ________ ________ 
Totaal mutatie   (400) (1.505) - (1.905) 
       
Balans per 31 december 2020       
       
Aanschafwaarde   38.914 52.373 - 91.287 



 
Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen   (18.948) (43.028) - (61.976) 

   ________ ________ ________ ________ 
Boekwaarde   19.966 9.345 - 29.311 
       

(  ) = negatief 
 
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. Het CBR-pand in Rijswijk werd in 2019 voor € 1,5 miljoen verbouwd en in 2020 voor € 0,8 miljoen 
in verband met de noodzakelijke herhuisvesting van met name de stafafdelingen als gevolg van het geplande 
afstoten van het huurpand aan de S.W. Churchilllaan in Rijswijk per 1 augustus 2020. 
  
Onder de ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ zijn met name opgenomen kantoorinventaris, computerapparatuur, 
gekochte software en verbouwing van (huur)panden.  
De investeringen in 2020 met betrekking tot ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’ betreffen nieuwe investeringen in de 
verbouwing van huurpanden (€ 0,2 miljoen) en inventarissen (€ 0,2 miljoen) in het kader van het locatiebeleid. 
Daarnaast is voor circa € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van reeds afgeschreven activa.  
 
In 2020 zijn er geen investeringen in ‘materiële vaste activa in aanbouw’.  
 
Vlottende activa  
 
3) Vorderingen 
In de vorderingen op handelsdebiteuren is een bedrag begrepen van € 1,0 miljoen (2019: € 0,15 miljoen) met een 
looptijd langer dan 1 jaar. Alle overige vorderingen hebben een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar. 
 
De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van 
de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
     2020 2019 
       
Debiteuren     5.465 5.101 
Vordering op ministerie 
Infrastructuur en Waterstaat inzake 
Corona-begrotingsbijdrage 

    18.801 - 

Vordering op UWV inzake 
loonkostensubsidie NOW1 i.v.m. 
Corona 

    2.875 - 

Overige vorderingen     311 258 
Af : Voorziening wegens 
oninbaarheid     (50) (40) 

     ______ ______ 
       
Totaal     27.402 5.319 
       

(  ) = negatief 
 
Het saldo debiteuren heeft met name betrekking op gefactureerde onderzoeken en educatieve maatregelen in de 
Vorderingsprocedure en wordt verantwoord onder aftrek van het saldo dat is overgedragen aan het incassobureau. 
Het saldo ‘vordering op ministerie Infrastructuur en Waterstaat inzake Corona-begrotingsbijdrage’ betreft een 
toegezegde begrotingsbijdrage in verband met de impact van de door de overheid afgekondigde lockdown-periode 
op het CBR in 2020 ter bestrijding van de Corona-pandemie. 
Het saldo ‘vordering op UWV inzake loonkostensubsidie NOW1 i.v.m. Corona’ heeft betrekking op de slottermijn 
van de loonkostensubsidie NOW1 (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) die na de definitieve vaststelling 
van de subsidie in 2021 zal worden ontvangen. 
 
4) Overlopende activa 
     2020 2019 
       
Automatiseringskosten     1.829 1.419 
Huisvestingskosten     373 659 
Overige kosten     192 271 
     ______ ______ 
       
Totaal     2.394 2.349 
       

 
Bij de overlopende activa heeft € 0,6 miljoen van de ontvangen (vooruitbetaalde) facturen een looptijd langer dan 
1 jaar (2019: € 0,15 miljoen). 
 
 



 
 
 
5) Liquide middelen 
     2020 2019 
       
Rekening-courant ministerie van Financiën     - 4.271 
Kas     - 1 
     ______ ______ 
       
Totaal     - 4.272 
       

 
CBR neemt deel aan het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ (GMB) 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 2020 bedroeg de daggeldvergoeding ten aanzien van het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ nihil. 
 
Het CBR had per ultimo 2020, mede als gevolg van de coronapandemie, bij het ministerie van Financiën een 
rekening-courantfaciliteit van € 37,0 miljoen (2019: € 10,0 miljoen) tegen daggeldvergoeding (EONIA). Het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich hiervoor tegenover het ministerie van Financiën via een 
garantstellingsovereenkomst garant verklaard.  In 2021 zal de rekening-courantfaciliteit eveneens € 37,0 miljoen 
bedragen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het CBR. 
 
Het saldo liquide middelen op de rekening-courant bij het ministerie van Financiën eind 2020 bedraagt € 3,6 
miljoen negatief. Dit is verantwoord onder punt 12) Liquide middelen aan de passivazijde van de balans.  
 
 
6) Eigen vermogen 
   Wettelijke 

reserves 
Overige 

reserves 
Bestemmings 

fonds 
Egalisatie 

reserve 
begrotings 
bijdragen 

Totaal 

        
Stand per 1 januari 2019   16 13.204 168 14 13.402 
        
Mutatie wettelijke reserves 
(immateriële vaste activa) 

  (16) 16 - - - 

Mutatie bestemmingsfonds 
(CCV-fonds) 

  - - (47) - (47) 

Mutatie egalisatiereserve 
begrotings bijdragen ministerie 
Infrastructuur en Waterstaat 

  - - - (260) (260) 

Netto resultaat boekjaar   - (4.795) - - (4.795) 
   _________ ________ ________ _________ ________ 
Totaal mutaties 2019   (16) (4.779) (47) (260) (5.102) 
   _________ ________ ________ _________ _________ 
Stand per 31 december 2019   - 8.425 121 (246) 8.300 
        
Stand per 1 januari 2020   - 8.425 121 (246)       8.300             
        
Mutatie wettelijke reserves    - - - - - 
Mutatie bestemmingsfonds 
(CCV-fonds) 

  - - (121) - (121) 

Mutatie egalisatiereserve 
begrotings bijdragen ministerie 
Infrastructuur en Waterstaat 

  - - - 536 536 

Netto resultaat boekjaar   - (2.362) - - (2.362) 
   ________ ________ ________ _________ ________ 
Totaal mutaties 2020   - (2.362) (121) 536 (1.947) 
   ________ ________ ________ _________ ________ 
        
Stand per 31 december 2020   - 6.063) - 290 6.353 
        

(  ) = negatief 
 
In 2016 is een bedrag ontvangen van € 0,4 miljoen als gevolg van het opheffen van de Stichting CCV-fonds. Dit 
fonds, opgericht in 2001 door diverse werkgevers- en werknemersorganisatie, had als doel de vakbekwaamheid 
van beroepsgroepen op het terrein van goederen- en personenvervoer over de weg te bevorderen. Het vermogen 
van het fonds is in 2016 verdeeld onder de oprichters onder de voorwaarde dat deze gelden uitsluitend besteed 
mogen worden ten gunste van de realisatie van de genoemde doelstelling. Dit bedrag is als bestemmingsfonds 
opgenomen binnen het eigen vermogen. In 2020 is een bedrag van € 121 duizend uitgegeven ten laste van dit 
fonds, rekening houdend met de doelstelling. Het bestemmingsfonds is daarmee volledig benut. 
 



 
In 2018 is een egalisatiereserve begrotingsbijdragen ministerie Infrastructuur en Waterstaat gevormd, in lijn met 
gemaakte afspraken met het ministerie hierover. Een eventueel overschot of tekort na afronding van opdrachten 
waarvoor een begrotingsbijdrage vanuit het ministerie is ontvangen wordt verantwoord middels de 
egalisatiereserve. Ontvangen begrotingsbijdragen van opdrachten die nog niet zijn afgerond, worden verantwoord 
onder ‘overige schulden’. Het tekort op de ontvangen begrotingsbijdragen van afgeronde opdrachten van het 
ministerie tot en met 2019 bedroeg € 246 duizend. Dit bedrag is in 2020 door het ministerie aan het CBR betaald. 
Onderstaand een overzicht met de lopende en afgeronde opdrachten per eind 2020 waarvoor een 
begrotingsbijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ontvangen (in hele euro’s): 
 
 
 
SAP-nr. 
Begrotings 
bijdrage 

Korte 
beschrijving 
van 
onderwerp 
van opdracht 

Saldo nog 
niet 
afgeronde 
opdrachte
n per 31-
dec-2019 
(onder 
overige 
schulden) 

Opdracht 
afgerond 
per  
31-dec-
2020 
 J/N 

In 2020 
beschikbaar 
gesteld budget 
(kasontvangst) 

Gereali-
seerde 
uitgaven 
per 31-
dec-2020 

Saldo nog  
niet  
afgeronde 
opdrachten 
per 31-dec-
2020 (onder 
overige 
schulden) 

Saldo 
t.b.v. 
egalisatie 
reserve in 
2020  
 

 Saldo 
egalisatie 
reserve 2019 

     246.165 

        
 Ontvangst saldo 

egalisatie 
reserve 2019 

  (246.165)   - 

        
5000004227 Opgelegde 

besluiten VMR 
incl. vrijwillige 
afstandsverklari
ngen 

- J (1.213.158) 1.026.090 -    (187.068)             

5000003797 Communicatie 
medische RG + 
slagingsper-
centage / 
maximaal 
digitaal 

(181.283) N (445.000) 535.624 (90.659) - 

5000003822 Juridische 
kosten afbouw 
ASP 

27.910 J - 4.008 31.918 - 

5000004003 UVT wetswijzi-
ging t.b.v. 
intrekken code 
95 

(39.951) J - 22.787 - (17.164) 

5000004083 UVT 
implementatie 
nieuwe Richtlijn 
vakbekwaam-
heid 
bestuurders 

(27.761) N - 17.386 (10.375) - 

5000004143 UVT verruimen 
tegemoet-
komingen 

(359.596) J - 273.527  (86.069) 

5000004152 UVT bioptisch 
telescoop 
systeem in het 
donker 

(118.215) N - 24.140 (94.075) - 

5000004248 Crisiskosten 
2019 en 
bijstelling tarief 
2020 GV 

- J (1.765.000) 1.765.000 - - 

5000004285 UVT verlaging 
ondergrens 
alcohol 

- N (172.000) - (172.000) - 

5000004327 UVT nood AMvB 
adm. Verlenging 
rijbewijzen 

- N (124.088) 43.234 (80.854) - 

5000004384 UVT herziening 
hft 10 REG2000 

- N (74.000) - (74.000) - 

5000004435 UVT proeftuin 
beginnend 
bestuurder 

- N (150.000) - (150.000) - 

5000004545 UVT implemen-
tatie WRM 1993 
praktijk trainer 

- N (18.145) - (18.145) - 



 
5000004636 Innovatie 

werkprogramma 
CBR 2020-2024 

- N (2.000.000) - (2.000.000) - 

  ________  ________ ________ ________ ________ 
 Mutaties 2020 -  (5.961.391) 3.711.796 (2.658.190) (290.301) 
  ________  ________ ________ ________ ________ 
        
Totaal Saldo 

egalisatie 
reserve 2020 

(698.896)  (5.961.391) 3.711.796 (2.658.190) (290.301) 

        
(  ) = saldo ontvangst begrotingsbijdrage 
 
Voorstel resultaatbestemming 
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is 
het resultaat over 2020 ten laste van de overige reserves gebracht. 
 
 
7) Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen gedurende het boekjaar 2020: 
   Balans per  

01-jan-20 
Dotatie Onttrekking Vrijval ten 

gunste van 
resultaat 2020 

Balans per 31-dec-20 

        
Reorganisatievoorziening   483 116 - - 599 
        
Voorziening jubileumuitkeringen   1.741 427 (161) - 2.007 
        
Voorziening 3-maands  
uitkering bij pensionering 

  - 4.451 (335) - 4.116 

        
Voorziening WW-ERD 
uitkeringen 

  493 807 (480) (154) 666 

   ________ _______ ________ ________ ________ 
        
        
Totaal   2.717 5.801 (976) (154) 7.388 
        

(  ) = negatief 
 
Looptijd voorzieningen: 
  Korter dan 

1 jaar 
Tussen  

1 en 5 jaar 
Langer dan  

5 jaar 
Totaal per 
31-dec-20 

Totaal per  
31-dec-19 

       
Reorganisatievoorziening  599 - - 599 483 
Voorziening jubileumuitkeringen  366 1.250 391 2.007 1.741 
Voorziening 3-maands  uitkering bij 
pensionering 
Voorziening WW-ERD uitkeringen 

 124 
 

604 

1.672 
 

62 

2.320 
 

- 

4.116 
 

666 

- 
 

493 
  ________ ________ ________ ________ ________ 
       
Totaal  1.693 2.984 2.711 7.388 2.717 
       

 
Reorganisatie 
De reorganisatievoorziening betreft een voorziening voor toekomstige verplichtingen in het kader van de 
reorganisatie van de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. De opbouw van deze voorziening is in lijn met de gedane 
toezeggingen in het Sociaal Plan, zoals overeengekomen met de vakorganisaties.  
 
Jubileumuitkeringen 
Deze voorziening wordt aangehouden voor toekomstig uit te betalen jubileumuitkeringen en -dagen. De 
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.  
 
De volgende disconteringsvoet is hierbij gehanteerd: 
     2020 2019 
       
Disconteringsvoet     1,00% 1,24% 
       

 
De disconteringsvoet is in 2020 aangepast naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden op de financiële 
markten. Het effect van de gewijzigde disconteringsvoet in 2020 op de hoogte van de voorziening 
jubileumuitkeringen bedraagt € 35 duizend. 
   
 



 
3-maands uitkering bij pensionering 
Deze voorziening wordt aangehouden op grond van de bepaling in de cao van het CBR dat medewerkers die op de 
datum dat ze met pensioen gaan, onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitkering van drie bruto 
maandsalarissen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.  
 
De volgende disconteringsvoet is hierbij gehanteerd: 
     2020  
       
Disconteringsvoet     1,00%  
       

 
 
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 24 maanden. De berekening is gebaseerd op de verwachte kans op een 
(nieuwe) baan en leeftijd. 
 
Langlopende schulden 
 
Onder de langlopende schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 5 jaar. 
De boekwaarde van de langlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de 
opgenomen posten. 
 
8) Lening ministerie van financiën  
     2020 2019 
       
Leningen ministerie van Financiën     30.000 26.000 
Afgelost op leningen ministerie van Financiën     (19.600) (15.904) 
     ______ ______ 
Openstaand saldo leningen ministerie van Financiën     10.400 10.096 
       
Kortlopend deel van deze lening     (2.400) (3.696) 
     ______ ______ 
Lening ministerie van Financiën     8.000 6.400 
       

 
Het CBR heeft 5 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. 
 
De eerste lening kent een hoofdsom van € 10,326 miljoen en een interestpercentage van 0,85 procent. De lening, 
met een looptijd van 6 jaar en 9 maanden, is op 31 december 2020 volledig afgelost conform een met het 
ministerie afgesproken aflossingsschema. De aflossing in 2020 bedroeg € 0,71 miljoen. 
 
De tweede lening kent een hoofdsom van € 2,674 miljoen en een interestpercentage van 0,02 procent. De lening 
had een looptijd van 5 jaar en is op 31 maart 2020 volledig afgelost conform een met het ministerie afgesproken 
aflossingsschema. De aflossing in 2020 bedroeg € 0,13 miljoen.  
 
De derde lening kent een hoofdsom van € 5,0 miljoen en een interestpercentage van 0,00 procent. De lening had 
een looptijd van 4 jaar en is op 31 maart 2020 volledig afgelost conform een met het ministerie afgesproken 
aflossingsschema. De aflossing in 2020 bedroeg € 1,25 miljoen.  
 
De vierde lening is ontvangen op 31 januari 2019 en kent een hoofdsom van € 8,0 miljoen en een 
interestpercentage van 0,00 procent. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en zal op 31 januari 2024 volledig 
zijn afgelost conform een met het ministerie afgesproken aflossingsschema. Op deze lening is in 2020 een bedrag 
van € 1,6 miljoen afgelost.  
 
De vijfde lening is ontvangen op 31 januari 2020 en kent een hoofdsom van € 4,0 miljoen en een 
interestpercentage van 0,00 procent. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en zal op 31 januari 2025 volledig 
zijn afgelost conform een met het ministerie afgesproken aflossingsschema. Op deze lening is in 2020 niet 
afgelost. 
 
Op 1 februari 2021 zal een bedrag van € 2,4 miljoen worden afgelost op de resterende twee leningen.  
Deze aflossingen zijn onder de kortlopende overige schulden verantwoord. 
 
 
 
 
 
 



 
Het verloop van de langlopende schulden is als volgt weer te geven: 
 
     Schuld aan 

ministerie van 
Financiën 

Totaal 

       
Boekwaarde per 1 januari 2020     10.096 10.096 
       
Nieuwe financiering     4.000 4.000 
Aflossingen     (3.696) (3.696) 
     _______ _______ 
Boekwaarde per 31 december 2020     10.400 10.400 
     ====== ====== 
Kortlopend deel per 31 december 2020 1)     2.400 2.400 
     ________ ________ 
Langlopend deel per 31 december 2020     8.000 8.000 
     ====== ====== 
       
Waarvan : resterende looptijd < 1 jaar     2.400 2.400 
Waarvan : resterende looptijd >= 1 jaar en <= 5 jaar     5.600 5.600 

 
1) Het kortlopend deel van de langlopende lening van € 2,4 miljoen is verantwoord onder de kortlopende 

schulden. 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
 
Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. 
De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de 
opgenomen posten. 
 
9) Vooruit ontvangen inschrijfgelden 
     2020 2019 
       
Vooruit ontvangen inschrijfgelden     14.041 8.029 
       

 
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 Gezondheidsverklaringen. Vanwege de lockdown-periode vanaf 
15 december 2020 (zeker tot in maart 2021) vanwege Corona is de post vooruit ontvangen inschrijfgelden hoger 
dan gebruikelijk.  
 
10) Overige schulden 
 
In het saldo ‘nog niet afgeronde opdrachten begrotingsbijdrage ministerie Infrastructuur en Waterstaat’ is een 
bedrag begrepen van € 2,0 miljoen (2019: nihil) met een looptijd langer dan 1 jaar. Alle overige schulden hebben 
een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar. 
 
     2020 2019 
       
Kortlopend deel van de langlopende lening GMB     2.400 3.696 
Schulden ter zake van pensioenen     1.391 1.311 
Saldo nog niet afgeronde opdrachten begrotings- 
bijdragen ministerie Infrastructuur en Waterstaat 

    2.658 699 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     117 533 
Toeslagendepot     127 119 
Overige schulden     318 723 
     ______ ______ 
Totaal     7.011 7.081 
       

 
Met ingang van 2012 neemt het CBR deel aan de pensioenregeling bij het ABP. Met de vakbonden zijn in 2011 
afspraken gemaakt ten aanzien van stortingen door het CBR in een toeslagendepot.   
 
De posten ‘schulden ter zake van pensioenen’ 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 in 
het kader van het Geïntegreerd Middelen Beheer op de langlopende lening in 2021 respectievelijk 2020. In 2021 
zal in totaliteit voor een bedrag van € 2,4 miljoen worden afgelost. 
 
De post ‘Belastingen en premies sociale verzekeringen’ betreft nog te betalen loonbelasting en premies sociale 
verzekeringen over 2020 respectievelijk 2019. 



 
 
De post ‘Saldo nog niet afgeronde opdrachten begrotingsbijdragen ministerie Infrastructuur en Waterstaat’ is 
nader gespecificeerd onder punt 6) Eigen vermogen. 
 
11) Overlopende passiva     
 
     2020 2019 
       
Lopende verplichting divisie Vorderingen     7.715 6.191 
Verplichting verlofdagen medewerkers     4.544 3.935 
Te betalen i.v.m. reorganisatievoorziening     - 966 
Nog te betalen kosten     4.531 3.403 
     ______ ______ 
Totaal     16.790 14.495 
       

 
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) 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. In 2020 is in deze post tevens opgenomen een vooruitontvangen begrotingsbijdrage 
van € 1,1 miljoen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake de af te handelen Medische 
dossiers in de Vorderingsprocedure in 2021. 
  
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. 
 
Het bedrag dat staat vermeld onder ‘te betalen i.v.m. reorganisatievoorziening’ in 2019 betreft reeds toegezegde 
persoonlijke budgetten die begin 2020 betaald zijn. In de eindstand 2019 van de reorganisatie voorziening op de 
balans was hiermee reeds rekening gehouden. In 2020 zijn er geen lopende toezeggingen. 
 
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. 
 
12) Liquide middelen 
     2020 2019 
       
Rekening-courant ministerie van Financiën     3.597 - 
Kas     (1) - 
     ______ ______ 
       
Totaal     3.596 - 
       

 
CBR neemt deel aan het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ (GMB) 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 2020 bedroeg de daggeldvergoeding ten aanzien van het ‘Geïntegreerd Middelen Beheer’ nihil. 
 
Het CBR had per ultimo 2020, mede als gevolg van de coronapandemie, bij het ministerie van Financiën een 
rekening-courantfaciliteit van € 37,0 miljoen (2019: € 10,0 miljoen) tegen daggeldvergoeding (EONIA). Het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich hiervoor tegenover het ministerie van Financiën via een 
garantstellingsovereenkomst garant verklaard.  In 2021 zal de rekening-courantfaciliteit eveneens € 37,0 miljoen 
bedragen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het CBR. 
 
Het saldo liquide middelen op de rekening-courant bij het ministerie van Financiën eind 2020 bedraagt € 3,6 
miljoen negatief. Met ingang van 15 december 2020 is voor de tweede keer een lockdown door de overheid 
afgekondigd, waardoor het CBR geen theorie- en praktijkexamens meer kan afnemen tot in ieder geval 3 maart 
2021. Dit heeft een forse impact gehad op de financiële huishouding van het CBR aangezien de ontvangst van 
(vooruitontvangen) examengelden daarmee stagneerde terwijl de uitgaven onverminderd doorliepen. 
 
 
Financiële instrumenten 
 
Algemeen 
Het CBR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
organisatie blootstellen aan krediet-, kasstroom-, 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 organisatie 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. Zie ook het onderdeel ‘Vorderingen’ in de Toelichting behorende bij de 
jaarrekening 2020. 
 
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 organisatie 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 organisatie steeds voldoende liquiditeiten 
beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast beschikt de organisatie 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. 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
  Korter dan 

1 jaar 
Tussen  

1 en 5 jaar 
Langer dan  

5 jaar 
Totaal per 
31-dec-20 

Totaal per  
31-dec-19 

       
Huur gebouwen  2.526 5.076 331 7.933 9.046 
Leasecontracten auto’s  5.809 9.092 - 14.901 16.399 
Telecommunicatie, computer hard- 
en software en onderhoud 

 2.345 4.855 - 7.200 3.534 

  ________ ________ ________ ________ ________ 
       
Totaal  10.680 19.023 331 30.034 28.979 
       

 
Leaseverplichtingen 
Het CBR heeft een operationele leaseovereenkomst met Leaseplan Nederland B.V. inzake leaseauto’s. Bij deze 
operationele leases worden de leasebetalingen lineair op factuurbasis over de looptijd van de lease ten laste van 
het resultaat verwerkt. De looptijd van de lease is doorgaans 5 jaar. De leaseauto’s worden op naam van het CBR 
gesteld. 
 
Garantieverplichtingen 
 
Er zijn geen bankgaranties afgegeven. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toelichting op de onderscheiden posten van de resultatenrekening 
 
13) Opbrengsten 
 
 Realisatie 

(W) 2020 
Begroting 
(B) 2020 

Verschil  
W-B in % 

Realisatie (W) 
2019 

Verschil 2020 
-2019 in % 

      
Praktijkexamens 68.775 90.635 (24,1) 87.971 (21,8) 
Theorie-examens 30.983 35.409 (12,5) 33.451 (7,4) 
Gezondheidsverklaringen-regulier 25.582 25.251 +1,3 29.276 (12,6) 
Gezondheidsverklaringen-compensatie 622 - - - - 
Vorderingsprocedure 18.846 18.840 +0,0 19.208 (1,9) 
Toezichtactiviteiten 4.516 4.999 (9,7) 4.868 (7,2) 
Binnenvaart 493 406 +21,4 227 +117,2 
Overige opbrengsten 450 531 (15,3) 554 (18,8) 
 ______ _______ _______ ______ _______ 
      
Opbrengsten regulier 150.267 176.071 (14,7) 175.555 (14,4) 
Overige opbrengsten Corona (begr.bijdr) 18.801 - - - - 
 ______ _______ _______ ______ _______ 
Opbrengsten totaal 169.068 176.071 (4,0) 175.555 (3,7) 
      

(  ) = negatief 
 
De overige opbrengsten bestaan grotendeels uit ontvangen bijdragen voor administratiekosten, entreegelden 
rijscholen en de jaarlijkse contributie voor rijscholen. De ‘overige opbrengsten Corona’ betreft een toegezegde 
begrotingsbijdrage in verband met de impact van de door de overheid afgekondigde lockdown-periode op het CBR 
in 2020 ter bestrijding van de Corona-pandemie. 
 
De tariefstijging in 2020 bedroeg gemiddeld 3,5 procent. De tariefstijging varieerde per examensoort.  
 
Opbrengstvergelijking met 2019 
De opbrengstvergelijking van 2020 met 2019 (en de begroting) wordt in belangrijke mate geraakt door de impact 
van de Corona-pandemie op (met name) de examenactiviteiten van het CBR. De CBR-dienstverlening heeft 
hierdoor in 2020 zo’n 12 weken stilgelegen. Vrijwel alle onderstaande examenactiviteiten werden hierdoor 
geraakt. Het CBR zal hiervoor inzake 2020 een begrotingsbijdrage ontvangen van € 18,8 miljoen. 
 
Praktijkexamens 
De totale opbrengsten praktijkexamens daalden met 21,8 procent ten opzichte van 2019. Het examenvolume bij 
particulieren nam af met 23,9 procent, bij een gemiddelde tariefstijging in dit cluster van 4,2 procent. Het aantal 
afgenomen praktijkexamens in de beroepssector daalde met 23,5 procent ten opzichte van 2019, bij een 
tariefstijging van 3,6 procent.  
 
Theorie-examens 
De totale opbrengst uit theorie-examens in 2020 daalde met 7,4 procent ten opzichte van 2019. De tarieven van 
de reguliere theorie-examens van particulieren stegen met gemiddeld 4,4 procent. De totale vraag naar theorie-
examens van particulieren (exclusief de onbenutte blokken) daalde met 16,7 procent. De totale vraag naar 
theorie-examens vanuit de beroepssector nam in 2020 af met gemiddeld 18,9 procent (exclusief recreatievaart), 
bij een gemiddelde tariefstijging van 3,6 procent. De in 2020 van VAMEX overgenomen theorie-examens voor 
recreatievaart droegen als nieuw onderdeel voor € 1,9 miljoen bij aan de omzet theorie-examens.   
 
Verklaringen medische geschiktheid 
De opbrengst van de verkochte Gezondheidsverklaringen daalde in totaliteit met 10,5 procent ten opzichte van 
2019. In 2020 is het tarief van de Gezondheidsverklaringen voor de klant ongewijzigd gebleven. Van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd ter compensatie hiervoor eenmalig een bedrag van 0,6 miljoen 
euro ontvangen. Het aantal verkochte Gezondheidsverklaringen nam af met zo’n 12,6 procent en er werden bijna 
14 procent minder aanvragen voor een Gezondheidsverklaring in behandeling genomen, mede het gevolg van 
minder examenaanvragen vanwege Corona.   
 
Vorderingsprocedure 
Een gemiddeld 4,0% hoger tarief in combinatie met ‘slechts’ 1 procent minder ingezonden mededelingen van de 
politie, waarmee een vorderingsprocedure wordt gestart, en een andere mix van opgelegde en afgesloten 
cursussen en onderzoeken, resulteerde in een bijna 2 procent lagere omzet in 2020 van in totaliteit € 18,8 
miljoen. 
 
Toezichtactiviteiten 
De omzet van de toezichtactiviteiten binnen de divisie CCV daalde met € 0,35 miljoen (-7,2 procent) bij een 
tariefstijging van 3,8 procent. De volumedaling bedroeg 8,9 procent aan praktijktrainingsdagen en 10,6 procent 
aan theorietrainingsdagen. 
 
 
       



 
Binnenvaart 
De omzet van binnenvaartdocumenten en recreatievaart vaarbewijzen (overgenomen van VAMEX per 1 januari 
2020) steeg met ruim 117 procent ten opzichte van 2019. De toename wordt vrijwel geheel verklaard door de 
(nieuwe) recreatievaart vaarbewijzen. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten zijn 18,8% procent lager dan in 2019. Dit komt met name vanwege het hogere aantal 
verstrekte restituties aan betaalde examengelden vanwege de coronapandemie. 
 
Opbrengstvergelijking met begroot 
De totale opbrengsten (exclusief de begrotingsbijdrage vanwege Corona) in 2020 zijn € 25,8 miljoen lager dan 
begroot; vanwege de lockdown werden er gedurende zo’n 12 weken in 2020 geen examens afgenomen. De 
theorieopbrengsten zijn € 4,4 miljoen lager, de totale opbrengsten van de praktijkexamens daalden met € 21,9 
miljoen ten opzichte van begroot. De impact van de Corona was bij de praktijkexamens het sterkst voelbaar. De 
opbrengsten van de verkochte verklaringen medische geschiktheid stegen met € 0,3 miljoen wél ten opzichte van 
begroot. De voorziene volumedaling van 13 procent vanwege de problemen rondom de dienstverlening deed zich 
niet voor. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd eenmalig een bedrag van 0,6 miljoen euro 
ontvangen, waardoor het tarief van de Gezondheidsverklaring voor de klant ongewijzigd kon blijven. De omzet van 
de toezichtactiviteiten genereerden een € 0,5 miljoen lagere opbrengst dan voorzien. De opbrengsten vanuit de 
Vorderingsprocedure waren gelijk aan het begrote niveau. Het aantal voorziene uitgebrachte mededelingen door 
de politie werd nagenoeg behaald. Vanwege de reisbeperkingen als gevolg van Corona was de pleziervaart in trek, 
waardoor de omzet bij de categorie recreatievaart (mede vanwege overname van de activiteiten van VAMEX) met 
ruim 21 procent steeg ten opzichte van begroot. De overige opbrengsten waren wat lager dan de begroting, met 
name door een grotere hoeveelheid restituties. 
 
 
14) Personeelskosten 
    Realisatie 

2020 
Begroting 

2020 * 
Realisatie 

2019 
       
Lonen en salarissen    78.523 79.632 76.399 
Dotatie / (vrijval) reorganisatievoorziening *    107 - 42 
Ontvangen transitievergoedingen i.vm. 
arbeidsongeschiktheid UWV 2015-2019 ** 

   (738) - - 

Dotatie voorziening pensioen 3-maandsuitkeringen    4.116 - - 
Sociale lasten    11.793 11.998 11.023 
Pensioenlasten    13.748 13.697 12.967 
Overige personeelskosten    29.210 28.449 36.243 
    ______ _______ ______ 
       
Personeelskosten regulier    136.759 133.776 136.674 
Loonkostensubsidie UWV NOW1 i.v.m. Corona **    (11.761) - - 
    ______ _______ ______ 
Personeelskosten totaal    124.998 133.776 136.674 
       

* betreft een reorganisatievoorziening binnen de divisie Rijgeschiktheid.  
** betreft een bijdrage van het UWV in verband met een aanvraag tot loonkostensubsidie Corona (NOW1). 
(  ) = positief 
 
Ten aanzien van de post ‘lonen en salarissen’ stegen de kosten met € 2,1 miljoen (+2,8 procent) ten opzichte van 
2019. Begin 2020 wezen de leden van de vakorganisaties het bereikte onderhandelingsresultaat tussen CBR en 
vakorganisaties af. Daardoor, en mede vanwege de financiële gevolgen van de Corona crisis voor het CBR, is over 
2020 géén cao-stijging geëffectueerd. De overloop van de cao-stijging in 2019 naar 2020 bedroeg circa 0,5 
procent. De gemiddelde personeelsbezetting in 2020 was 2,6% hoger dan in 2019 en verklaart daarmee in 
belangrijke mate de toename van de post ‘lonen en salarissen’. In eerdere jaren betaalde transitievergoedingen 
vanwege arbeidsongeschiktheid konden vanwege een kabinetsbesluit in 2020 worden teruggevraagd. Het CBR 
heeft hierop eenmalig ruim € 0,7 miljoen aan voor 2020 betaalde transitievergoedingen ontvangen.  De benodigde 
aanvullende reservering aan verlofdagen was € 0,3 miljoen hoger dan in 2019.  
 
In 2017 is een reorganisatievoorziening gevormd in verband met de aangekondigde reorganisatie van de divisie 
Rijgeschiktheid. De voorziening was in lijn met de gemaakte afspraken uit het Sociaal Plan, zoals overeengekomen 
met de vakorganisaties. De meest recente herijking in 2020 heeft geresulteerd in een dotatie van € 107 duizend 
(2019: € 42 duizend) in de voorziening, waarmee de voorziening eind 2020 nog € 0,6 miljoen bedraagt. 
 
In 2020 is een voorziening gevormd op grond van de bepaling in de cao van het CBR dat medewerkers die op de 
datum dat ze met pensioen gaan, onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitkering van drie bruto 
maandsalarissen. De dotatie in 2020 aan deze voorziening bedroeg € 4,1 miljoen. 
 
De sociale lasten stegen in 2020 met € 0,8 miljoen tot € 11,8 miljoen, voornamelijk als gevolg van de hogere 
gemiddelde bezetting en een lichte verhoging van de werkgeverspremies sociale verzekeringen.   
 



 
De door pensioenfonds ABP aangebrachte wijzigingen in 2020 waren beperkt. De premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen bleef ongewijzigd. Alleen de premie van het Arbeidsongeschiktheidspensioen steeg met 0,5 
procentpunt. Wel stegen de franchisebedragen. Het aandeel van de werkgever in de pensioenpremie bedraagt 70 
procent. De VPL-premie bleef constant op 2,6 procent. Deze premie, waar geen rechten voor de CBR-medewerkers 
tegenover staan, wordt volledig door het CBR betaald. Als gevolg van de beperkte premiestijging, pensioengevend 
overwerk en de cao-verhoging van 2,55 procent uit 2019, periodieken en de toename van de gemiddelde 
bezetting steeg de pensioenlast ABP hierdoor per saldo met € 0,7 miljoen. De bijdrage van het CBR aan het 
Toeslagendepot, conform de in 2011 gemaakte afspraken met de vakorganisaties, steeg met € 0,1 miljoen tot 
bijna € 1,5 miljoen. De totale pensioenlasten bedragen hiermee € 13,8 miljoen, € 0,8 miljoen meer dan in 2019.    
 
De overige personeelskosten bestaan hoofdzakelijk uit de benodigde inzet van extern ingehuurde krachten. Over 
2020 bedroegen deze kosten -inclusief een eenmalige bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
van € 0,5 miljoen in de crisiskosten 2019- € 29,2 miljoen, € 7,0 miljoen minder dan in 2019, maar € 0,8 miljoen 
hoger dan begroot. De inhuur was noodzakelijk in verband met de hogere dan verwachte vraag naar medische 
capaciteit (inclusief extra calls hierover bij de Klantenservice) en de inzet van noodzakelijke IT-capaciteit door het 
nazorg en transitietraject vanuit het programma ‘Rijgeschiktheid aan het stuur’. Ook werden meer 
theoriemedewerkers ingezet als gevolg van de noodzakelijke 50 procent zaalbezetting vanwege de 1,5-meter 
maatregel (corona). Daarnaast werden vacatures waarvan voorzien was dat deze met vast personeel ingevuld 
zouden worden, in sommige gevallen langer gecontinueerd met tijdelijk personeel.  
 
Pensioenlasten 
 
2020 
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 2020 was de actuele dekkingsgraad van het ABP 93,8 procent en de beleidsdekkingsgraad 
(gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) 87,6 procent. CBR heeft geen verplichting tot het doen 
van een additionele bijdrage op basis van tekorten van het ABP; wel kan de financiële situatie van het ABP leiden 
tot een toekomstige premieverhoging. De eind 2011 bij de verzekeringsmaatschappij achtergebleven 
pensioenrechten en aanspraken worden verhoogd uit een daartoe gevormd Toeslagendepot bij de 
verzekeringsmaatschappij. Dit depot is in aanvang gevuld vanuit de vrije reserve en indexatiereserve van de 
Stichting Pensioenfonds CBR en een eenmalige storting door het CBR in 2011.  
 
Met de vakbonden is afgesproken dat het CBR in de jaren 2012 tot en met 2021 jaarlijks 2 procent van de som 
van de pensioengevende inkomens in het Toeslagendepot zal storten. De afspraak om daarnaast in de jaren 2012 
tot en met 2016 1,75 procent van de som van de pensioengevende inkomens in het Toeslagendepot te storten is 
inmiddels uitgevoerd en afgerond. In 2020 heeft het CBR € 1,5 miljoen gestort in het Toeslagendepot. Dit wordt 
verantwoord onder de pensioenkosten. Per 1 november 2017 zijn de opgebouwde rechten van de deelnemers in 
het fonds voor het eerst opgehoogd met 1 procent. Een tweede indexatie van 1 procent is toegekend per 1 april 
2020. Verwacht wordt dat in 2021, rekening houdend met de opgebouwde rechten van de deelgerechtigden, een 
besluit zal worden genomen omtrent de beëindiging (en verdeling) van het Toeslagdepot in 2022, nadat het CBR 
aan haar verplichtingen heeft voldaan. Het vermogen van het Toeslagendepot eind 2020 bedroeg € 22,0 miljoen. 
 
Aantal werkzame personen 
De personele bezetting (in fte’s): 
  Ultimo  Jaar Gemiddeld  Jaar 
  Realisat

ie 2020 
Begrotin
g 2020 

Realisati
e 2019 

   Realisatie                                                    
2020 

Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

        
Directie         2,0        2,0        2,0        2,0        2,0        1,8 
Examinatoren     571,3    571,8    581,6    580,9    582,7    587,0 
Overige medewerkers     644,1    598,6    612,4    631,3    620,3    593,9 
  ______ ______ ______         ______         ______         ______ 
        
Personele bezetting intern  1.217,4 1.172,4 1.196,0 1.214,2 1.205,0 1.182,7 
        
Inhuur tijdelijk personeel     249,0    135,0    305,7    268,2    234,8    384,1 
        

 
Het aantal fte examinatoren nam licht af ten opzichte van 2019. Ook de werving van nieuwe examinatoren werd 
geraakt door de Coronacrisis. Het aantal fte overige medewerkers, zowel begroot als ten opzichte van 2019, nam 
wel toe. Vanwege de opschaling van de dienstverlening na de lockdown was er meer personeel (o.a. bij Theorie en 
Klantenservice) nodig. 
 
Beloning directie, Raad van Toezicht en overige functionarissen                                                                                                         
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (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 2020 voor CBR is € 201.000. 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. 



 
Uitzondering 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.   
 
Binnen de WNT wordt bij de vaststelling van het bezoldigingsmaximum geen rekening gehouden met een 
eventuele fiscale bijtelling in verband met het privégebruik van de dienstauto. Indien hiervan sprake is, dan is dit 
bedrag vermeld 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 onbelaste onkostenvergoedingen behoren niet tot de bezoldiging en vallen 
derhalve niet onder de WNT-norm. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 
Bedragen x € 1 Drs. A.  Pechtold Drs. J.J.  Huizing 
Jaar 2020 2019 2020 2019 
Functie(s) Algemeen 

directeur 
Algemeen 
directeur 

Directeur 
bedrijfsvoering 

Directeur 
bedrijfsvoering 

Aanvang en ende 
functievervulling 

01/01 – 31/12 01/11 – 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja Ja 
     
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

170.382 28.398  168.419    171.096 

Beloning betaalbaar op termijn 22.175 3.548   21.963   20.877 
     
Subtotaal 192.557 31.946 190.382 191.973 
     
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

201.000 32.422 201.000 194.000 

     
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag 

                  n.v.t.              n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

     
Bezoldiging 192.557 31.946 190.382 191.973 
     
Onbelaste 
onkostenvergoedingen 

3.386 600 3.386 3.600 

     
 
 
Toezichthoudende topfunctionarissen 
Bedragen x € 1 Ir. J.H.J. 

Mengelers  
Ir. J.H.J. 

Mengelers 
 

Drs. C.F. 
Hamster RA  

Drs. C.F. 
Hamster RA  

Drs. H. 
Vossebeld 

Drs. H. 
Vossebeld 

Jaar 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Functie(s) Voorzitter 

Raad van 
Toezicht 

Voorzitter 
Raad van 
Toezicht 

Lid Raad van 
Toezicht, 

voorzitter audit- 
en risico-

commissie 

Lid Raad van 
Toezicht, 
voorzitter 
audit- en 

risico-
commissie 

Lid Raad van 
Toezicht, lid 

audit- en 
risico-

commissie 

Lid Raad van 
Toezicht, lid 

audit- en 
risico-

commissie 

Aanvang en einde 
functievervulling 

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

       
Bezoldiging       
Bezoldiging 22.000   22.000   15.000 15.000 15.000 15.000 
Individueel 
toepasselijke 
bezoldigingsmaxim
um 

            
30.150 

            
29.100 

20.100 19.400 20.100 19.400 

-/- Onverschuldigd 
betaald en nog niet 
terugontvangen 
bedrag 

            n.v.t.             n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       
Bezoldiging   22.000   22.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
       
Onbelaste 
onkosten-
vergoedingen 

    1.812     1.812 1.361 1.361 1.361 1.361 

 
 



 
Bedragen x € 1 Prof. Dr. M.P. 

Hagenzieker 
Prof. Dr. M.P. 
Hagenzieker 

Drs. A.G.M. 
Loomans 

Drs. A.G.M. 
Loomans 

Jaar 2020 2019 2020 2019 
Functie(s) Lid Raad van 

Toezicht 
Lid Raad van 

Toezicht 
Lid Raad van 

Toezicht 
Lid Raad van 

Toezicht 
Aanvang en einde 
functievervulling 

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 15/02 – 31/12 

     
Bezoldiging     
Bezoldiging   15.000    15.000  15.000 13.125 
Individueel 
toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

            
20.100 

            
19.400 

            
20.100 

            
17.008 

-/- Onverschuldigd 
betaald en nog niet 
terugontvangen 
bedrag 

            n.v.t.             n.v.t.             n.v.t.             n.v.t. 

     
Bezoldiging   15.000   15.000   15.000   13.125 
     
Onbelaste 
onkostenvergoedingen 

    1.361     1.361 1.361 1.191 

     
     

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging 
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond 
van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan 
overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
 
15) Afschrijving immateriële vaste activa 
 
    Realisatie 

2020 
Begroting 

2020 
Realisatie 

2019 
       
Afschrijving kosten van ontwikkeling    - - 16 
Afschrijving kosten van ontwikkeling software    1.913 1.699 1.706 
    ______ _______ ______ 
       
Afschrijving immateriële vaste activa    1.913 1.699 1.722 
       

 
De werkelijke afschrijvingskosten zijn hoger dan de begrote afschrijvingskosten. 
De afschrijvingslasten van immateriële vaste activa in 2020 bedroegen € 1,9 miljoen, € 0,2 miljoen meer dan in 
2019. In 2020 zijn de afschrijvingskosten van immateriële vaste activa met name toegenomen als gevolg van 
(eerdere) investeringen in de ontwikkelde software van het IT-systeem van de divisie Rijgeschiktheid. 
 
16) Afschrijving materiële vaste activa 
 
    Realisatie 

2020 
Begroting 

2020 
Realisatie 

2019 
       
Afschrijving gebouwen en terreinen    1.234 1.576 1.078 
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen    3.463 4.098 3.347 
    ______ _______ ______ 
       
Afschrijving materiële vaste activa    4.697 5.674 4.425 
       

 
De werkelijke afschrijvingskosten zijn lager dan de begrote afschrijvingskosten. 
De afschrijvingslasten van materiële vaste activa in 2020 bedroegen € 4,7 miljoen, € 0,3 miljoen meer dan in 
2019. In 2020 zijn de afschrijvingslasten van materiële vaste activa met name opgelopen als gevolg van de 
investeringen in het pand Rijswijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17) Overige bedrijfskosten 
 
    Realisatie 

2020 
Begroting 

2020 
Realisatie 

2019 
       
Huisvestingskosten    11.748 8.225 8.617 
Kantoorkosten    2.697 2.414 2.396 
Automatiseringskosten    7.949 6.982 6.295 
Auto-, reis- en verblijfkosten    6.660 7.989 7.843 
Communicatiekosten    269 499 328 
Werkzaamheden door derden    7.493 7.900 8.652 
Kosten van training    1.343 1.418 1.662 
Overige bedrijfskosten    1.657 1.851 1.717 
    ______ _______ ______ 
       
Overige bedrijfskosten    39.816 37.278 37.510 
       

 
De totale overige bedrijfskosten in 2020 stegen met € 2,3 miljoen ten opzichte van 2019. Eenmalig werd van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bedrag ontvangen van € 0,6 miljoen euro ter compensatie van de 
crisiskosten in 2019 daar waar er sprake was van betrokkenheid van het departement. Vanwege Corona werd zo’n 
€ 3,1 miljoen aan extra kosten gemaakt vanwege alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen en de inzet van 
extra bewaking. De extra (Corona) kosten werden met name gemaakt voor huisvesting (€ 3,1 miljoen), 
kantoorkosten (€ 0,3 miljoen) en automatiseringskosten (€ 1,6 miljoen, o.a. hogere kosten door vaker inloggen 
burgerportaal MijnCBR via DigiD en licenties). Aan werkzaamheden door derden (-€ 1,1 miljoen; o.a. lagere 
externe advieskosten) en auto-, reis- en verblijfkosten (-€ 1,2 miljoen; meer thuiswerken en geen 
dagvergoedingen vanwege de lockdownperiode) werd minder uitgegeven dan in 2019.  
 
De werkelijke overige bedrijfskosten zijn € 2,5 miljoen hoger dan begroot. Ook hier zijn de noodzakelijke 
onvoorziene kosten vanwege Corona (€ 3,1 miljoen) de voornaamste oorzaak. Daarnaast waren met name de 
automatiseringskosten hoger dan begroot (€ 1,0 miljoen; m.n. DigiD). Naast de ontvangst van de crisisbijdrage 
van € 0,6 miljoen waren de overige kostencategorieën veelal lager dan begroot vanwege temporisering van een 
groot aantal geplande activiteiten.   
 
Honoraria van de accountant 
De volgende honoraria van Deloitte Accountants N.V. en het overige Deloitte netwerk zijn ten laste gebracht van 
het CBR, zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. In het boekjaar 2019 was KPMG Accountants N.V. de controlerend 
huisaccountant van het CBR. 
 
     2020 2019 
       
Honoraria onderzoek van de jaarrekening     133 178 
Honoraria overige controleopdrachten     30 - 
Honoraria overige niet-controleopdrachten     - 216 
     ______ ______ 
       
Kosten huisaccountant Deloitte  
(in 2019 :KPMG) 

    163 394 

       
 
De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de 
totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al 
gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht. De honoraria voor de overige controleopdrachten in 2020 zien 
toe op de controle van de aangevraagde loonkostensubsidie NOW1 naar aanleiding van de Corona-pandemie. 
  
18) Financiële baten en lasten 
 
    Realisatie 

2020 
Begroting 

2020 
Realisatie 

2019 
       
Ontvangen interest    - - - 
Betaalde interest    (6) (6) (19) 
    ______ _______ ______ 
       
Financiële baten en lasten    (6) (6) (19) 
       

 (  ) = negatief 
 
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 leden van de Raad van Toezicht is opgenomen onder punt 13. 
 
Overige toelichtingen 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Met ingang van 15 december 2020 is voor de tweede keer een lockdown door de overheid afgekondigd, waardoor 
het CBR geen theorie- en praktijkexamens meer kan afnemen tot in ieder geval in maart 2021. Dit heeft een forse 
impact op de verantwoording van de opbrengst en de financiële huishouding van het CBR. Net als in 2020 heeft 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mondeling toegezegd het CBR hierbij te zullen steunen. 
 
 
 
Directie Raad van Toezicht 
Rijswijk, 15 maart 2021 Rijswijk, 15 maart 2021 
 
A. Pechtold (algemeen directeur) J.H.J. Mengelers (voorzitter, aftredend) 
J.J. Huizing (directeur bedrijfsvoering)  C.F. Hamster (voorzitter audit- en risicocommissie) 
 H. Vossebeld (lid audit- en risicocommissie) 
 M.P. Hagenzieker 
 A.G.M. Loomans  
 




