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Aankondiging vervanging van uw bestuurderskaart
<dag verzending>
<oud kaartnummer>

Tel. 088 998 48 88
Fax 088 998 48 89
vergunningen@kiwa.nl
www.kiwaregister.nl

Geachte heer/mevrouw,
Kiwa Register heeft geconstateerd dat de foto op de aan u verstrekte bestuurderskaart met nummer
<nummer> niet voldoet aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden.
Uw huidige kaart zal daarom vervangen worden door een nieuwe bestuurderskaart. U hoeft hiervoor
geen nieuw aanvraagformulier en pasfoto aan te leveren. Aan de vervanging van uw kaart zijn voor u
geen kosten verbonden.
U ontvangt binnen 4 weken een nieuwe beschikking voorzien van een brief met informatie voor het
maken van een afspraak om uw nieuwe bestuurderskaart te laten bezorgen op een door u aan te
geven locatie en tijdstip.
Uw huidige kaart kunt u blijven gebruiken voor de registratie van uw rij- en rusttijden, totdat u uw
nieuwe kaart heeft ontvangen. Vanaf het moment dat u uw nieuwe kaart heeft ontvangen, moet u deze
nieuwe kaart gebruiken en mag de oude kaart niet meer in de tachograaf gebruikt worden.
Zodra u uw nieuwe kaart heeft ontvangen, dient u vanaf dat moment gedurende 28 werkdagen de
oude kaart bij u te dragen om daarmee uw rij-en rusttijden over de afgelopen 28 werkdagen te kunnen
verantwoorden.
LET OP ! In de nieuwe beschikking die u binnenkort ontvangt staat vermeld, dat u uw huidige kaart
dient in te leveren, bij ontvangst van de nieuwe kaart. Dit is echter niet het geval; u moet uw oude
kaart pas inleveren na 28 dagen na ontvangst van uw nieuwe kaart. De bezorger wordt hierover door
Kiwa Register op de hoogte gebracht en zal u niet vragen de oude kaart in te leveren.
Zodra uw nieuwe kaart is geproduceerd, ontvangt u alle benodigde informatie per brief, waaronder
een schriftelijke verklaring welke u tezamen met de oude kaart bij u dient te dragen ten behoeve van
eventuele handhavingscontroles.
Excuses voor het ongemak.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
Directeur Divisie Publieksdiensten & Vergunningen

J.P. Bijkerk
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