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Betreft 	Goedkeuringsbrief jaarstukken 2019 

Geachte heer Schouten, geachte heer Bruin, 

Met deze brief reageer ik op de door u op 13 maart jl. digitaal toegezonden 
jaarverantwoording 2019. Het IBKI-jaarverslag is voorzien van een Assurance- 
rapport en is in overeenstemming met de op 5 december 2012 vastgestelde 
beleidsregels en onze brief van 4 februari 2014 (kenmerk IENM/BSK- 
2014/37348). Ik bericht u hierbij dat ik goedkeuring verleen aan uw besluit tot 
vaststelling van de jaarrekening. 

2019 stond voor u in het teken van de voorbereidingen op de wijziging van de Wet 
Rijonderricht Motorrijtuigen 1993. U heeft dit in goed overleg met het ministerie 
opgepakt en we danken u voor uw inzet in dit traject. De wijzigingen zijn sinds 
deze maand van kracht en zullen nog geruime tijd onze aandacht vragen. 

Verder hebben het ministerie en u afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de 
Rijksgecommitteerden die een belangrijke rol hebben bij het borgen van de 
kwaliteit van examens. Dit team is uitgebreid en qua leeftijdsopbouw beter in 
balans gebracht. Dit borgt de capaciteit van de Rijksgecommitteerden voor de 
komende periode. 

Over de jaarstukken is overleg geweest en onze vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Uit de jaarstukken blijkt dat u de aan u opgelegde wettelijke taken 
degelijk en nauwgezet uit heeft gevoerd. De jaarstukken geven een goed beeld 
van IBKI als professionele organisatie. Dit is een goede basis in deze uitdagende 
tijd waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt. Een uitzonderlijke 

Pagina 1 van 2 



situatie die ook ingrijpende gevoigen heeft voor IBKI. De komende periode zai 
blijken wat de effecten zijn van de genomen maatregelen ter voorkoming van 
verdere verspreiding van het virus. Graag blijf ik met u in overleg op welke manier 
uw organisatie zo snel als mogelijk, uiteraard met inachtneming van alle 
maatregelen, activiteiten kan hervatten. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
DE LOCO-SECRETARIS-GENERAAL, 

mr. ing. J.H. Dronkers 
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