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Onderwerp: Stand van de uitvoering - knelpuntenbrief CBR 

Geachte heer Harbers, 

In de overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening 'Werk aan Uitvoering' is 
opgenomen dat de uitvoering meer in de schijnwerpers moet komen te staan. Onbekend maakt 
immers onbemind. Als gevolg daarvan wordt in 2022 een Staat van de Uitvoering opgesteld om 
een overheidsbreed en trendmatig beeld van de stand van zaken van de uitvoering te schetsen. 
Hierbij staan goede voorbeelden centraal, maar wordt ook gefocust op de slepende problematiek 
voorbij de waan van de dag. De standen van de uitvoering van de diverse uitvoeringsorganisaties, 
die inzicht geven in de knelpunten en dilemma's waar de professionals in de uitvoering mee 
worstelen, vormen hiervoor de basis. In deze brief informeren wij u over de stand van de 
uitvoering van het CBR. 

Het CBR in 2022 

Al 95 jaar levert het CBR een bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland. In de loop van de 
jaren zijn zowel het instituut als de taken die worden uitgevoerd getransformeerd. Van een 
privaatrechtelijke stichting bij de oprichting naar inmiddels een tariefgestuurd zelfstandig 
bestuursorgaan belast met het beoordelen van de rijvaardigheid en medische rijgeschiktheid van 
bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. De omvang en 
reikwijdte van de taken zijn relatief onbekend. Jaarlijks neemt het CBR zo'n 1,5 miljoen theorie
examens, praktijkexamens en toetsen af verspreid over 54 locaties door geheel Nederland. Dit 

zijn de bekende examens voor onder andere de personenauto, motor, bus en vrachtwagen, maar 
ook de minder bekende examens voor de recreatievaart, binnenvaart of luchtvaart. In totaal gaat 
het om meer dan 200 verschillende (deel)examens en toetsen. 

Daarnaast beoordeelt het CBR jaarlijks de medische rijgeschiktheid van meer dan 700.000 
bestuurders en legt het CBR jaarlijks aan 23.000 bestuurders cursussen of onderzoeken op omdat 
zij bij het CBR zijn gemeld door de politie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van gevaarlijk rijgedrag of 
het gebruik van alcohol in het verkeer. Verder houdt het CBR ook toezicht op de 
nascholingscursussen en praktijktoetsen voor beroepschauffeurs op de vrachtauto en bus die 
worden uitgevoerd door opleiders. Het CBR levert met deze inspanningen een belangrijke bijdrage 
aan de verkeersveiligheid in Nederland. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde en is 
daarmee een verantwoordelijkheid die het CBR zeer serieus neemt. 



 
    

     
              
             
               

              
               

     

             
               

             
               

                
      

               
             

             
                

   

     
            

                
           
              

          
             
  

                  
                

                 
            

            
             

                
              

             
                

           
     

    
              

             
               

                
    



 
    

               
               

 
              

         
              

      
              

                 
       

        

                 
               

          
              

            

              
              

                 
               

                
             

            
  

                
              

               
            

              
               

              
             

                  
    

                
              

              
               

               
             

               
        

                
                

 



 
    

           
              

                
            

               
               

            
               

        

                 
              

              
                

                 
               

             
             

               
             

             
 

                 
              

            
                 

                
         

         
               

            
               

             
             
               

                 
                

  

             
          

             
                

               
            

   

                
                 

               
     



 
    

              
   

             
            
               

              
             

            
                

              
             

                
      

           
               
              
               

              
                

                
          

      

             
                

            
               

 

        
               

             
                

            
               

               
            

               
             

              
             

         
      

               
              

                
              

              



 
    

                
               

   

         
                 

             
               

            
             
                

            
             

          
                

         

                
            
                 
               

              
        

          
              

             
             

           
             

           
            

              
              
            

             
  

               
              

            
                

             
                

                
                 

                
              

               
            

              
               

      



 
    

           
 

              
               

                  
               

               
                 

                 
             

 

          
            

               
             

             
              

              
               

                
              

              
              

              
       

      
           

             
                
           

              
             
 

            
         

               
                  

             
             

          
              

             
          
            

            

             
              

             
         



 
    

      
            

          
          

              
               

               
              

               
          

          
               

           
         

          
 

                
               

              
           

               
               

              
          

              
    

                 
              
  

       
              

              
            

             
              

            
            

           

                
              
             

               
           
              

             
              



 
    

             
               

              
              

              
             

               
              

          

            
                

               
                 
  

                
            

             
            

                
               

                
  

      
            

             
                

               
               

               
              
               

              

               
              

               
                  

              
                 

         

            
             

        



 
    

      

             
             

                 

     
             

              
              

              
               

               
          

              
            

                
             

          
                  

             
               
          

         
              

           
            

          
               

                 
                

            

            
           

           
           
            

               
           
   

   
              

          
            

            
              

                
     



 
    

               
             

            
              

               
            

               
            

            

          
            

            
              

            
            

              
            

              
             

              
  

        
             

             
            

              
                 

              
              

          
             

             
                 

 

          
                 

           
              

             
                
              

             
              

               
               

        



 
    

            
             

             
              

            
                  

     

               
                   

              
                
                 
               

              
            

              
            

                
 

 
                

            
                 
            
             

                
              

                 
                 

                
      

                
                

               
              

              
               
               
                

 




