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Geachte Voorzitter,  
 
Bij deze infomeer ik uw Kamer dat er momenteel een verkenning plaatsvindt van 
een mogelijke overdracht van taken rondom het afnemen en ontwikkelen van 
examens van Agentschap Telecom (AT) naar het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).  
 
De betreffende examens zijn staatsexamens, die door kandidaten moeten worden 
afgelegd alvorens zij communicatieapparatuur aan boord van schepen mogen 
bedienen (Marcom A en B, Basiscertificaat Marifonie) of om als radiozendamateur 
gebruik te mogen maken van frequentieruimte. Op jaarbasis gaat het om 
ongeveer 7.000 examens. 
 
Op dit moment is AT namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en afname van deze examens. Het feitelijk 
afnemen van deze examens is uitbesteed aan examinerende instellingen, die 
hiertoe op aanvraag door AT zijn aangewezen. AT staat nu voor de keuze om één 
miljoen euro te investeren in ICT ten behoeve van deze examentaken. Daarmee is 
dit een natuurlijk moment om te bezien of deze taak bij AT belegd moet blijven. 
 
De examentaken staan ver af van de kernactiviteiten van AT en vergen van AT 
disproportioneel veel tijd en geld. Daarenboven is de ICT-omgeving waarin de 
examens worden gemaakt verouderd en moet deze worden vervangen. Ook is het 
niet mogelijk om digitaal examen te doen; de dienstverlening is daarmee niet 
meer geheel van deze tijd. 
 
Tegen deze achtergrond is AT op zoek gegaan naar een partij die de examentaak 
zou kunnen overnemen op een manier die (kosten)efficiënt is en ten goede komt 
aan examenkandidaten. Uit de verkenning die door het AT is uitgevoerd is het 
CBR als een geschikte partij naar voren gekomen. Voor het CBR is het 
ontwikkelen en afnemen van examens een kernactiviteit. Momenteel vinden er 
tussen AT en het CBR gesprekken plaats over een mogelijke overdracht en de 
voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.  
 
Afhankelijk van de resultaten van de verkenning en de benodigde 
uitvoeringstoets, verwacht ik u na de zomer uitsluitsel te kunnen geven over een 
eventuele overdracht.  
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Hoogachtend,   
 
 
 
 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
 


