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Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 28 april 2o2o een aanvraag ingediend voor een aanwijzing op grond van artikel 14 van deRegeling wegvervoer goederen.

op grond van artikel 14 van de Regeling wegvervoer goederen beslist de Minister op een aanvraag voor eenvergunning voor het ter beschikking stellen vàn werknéme(s) in het beroepsgoederenvervoer.

Besluit
lk heb besloten uw aanvraag voor de aanwijzing gelet op artikel 2.1'r vande wet wegvervoer goederen toete kennen.

Aan samenwerkt coöperatie U'A., te Harderwijk wordt numm er Kiwalp&y/2020-2gg7 toegekend en is metingang van 30 april2o2o aangewezen als instelling, voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel inhet beroeps goederenvervoer.

De aanwijzing heeft betrekking op het gebruik van de verklaring van tijdelijke terbeschikking-stelling. op deverklaring is ruimte voor het invullen van het registratienurr"i Het nummer dat voor u van toepassing is,staat onder "numme/'van de aanwijzing, d.w.z.2O2O_2gg7.

Reden van mijn besluit
De door u ingediende aanvraag voldoet aan de criteria bij de wet gesteld.

onder voorwaarde dat uw instelling bij uitzending aan de tijdelijk uitgezonden chauffeur een verklaring vantijdelijke terbeschikkingstelling meegeeÍt völgens-een ui1 oii ÉàJiuit behorend model. Uw instelling bewaartkopieë.n van de afgeg.even verklaringen en geeft daarin inzag" *"nn"", daarom door een door de Ministervan lnfrastructuur en waterstaat aangegeven persoon verzoekt.

via het ons bekende e-mailadres zal een digitale versie van een verklaring van ter beschikkingstelling
worden verstuurd. welwillen wij u erop attent maken dat wanneer er veranderingen plaatsvinden
betreÍÍende naam- of adreswijzigingen, u dit aan ons door dient te geven.

Te uwer inÍormatie, de.inlener wordt in beginsel als werkgever in de zin van het Arbeidstijdenbesluit vervoerbeschouwd' Hij verstrekt derhalve inzage In g"g"vens ten behoeve van de controle op de naleving vanvoornoemd besluit.
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Niet mee eens?
lndien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hieftegen, op grond van het bepaalde in de Algemenewet bestuursrecht, binnen zes weken na dagtekening van de-ze brief ichriÍtelijk bezwaar indienen.

Het bezwaarschriÍt moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:o Llw naam en adres;
. de datum van uw bezwaarschrift;

' een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt;. waarom u het niet met onze beslissing eens bent.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
lnspectie Leefomgeving en Transport
Bezwaar en Beroep
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

wilt u een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift meesturen?

Hoogachtend,

De minister van lnÍrastructuur en Waterstaat,
namens deze:

van de directie van Kiwa N.V.
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