
Groene kaart wordt wit 
Vanaf vandaag is het Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB, de ‘groene kaart’) uitsluitend als witte pdf 

verkrijgbaar. De variant waarin een kwart van de pagina groen is, is niet meer toegestaan. Een print van 
de voorkant op wit papier is voldoende bij grenscontrole. 

  

IVB zelf printen 

• Het Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) moet nog steeds geprint worden. Een PDF op 
een mobiele telefoon of ander (mobiel) apparaat wordt in veel landen nog niet als geldig 
IVB aangemerkt. 

• De print moet duidelijk zijn, zonder vegen of vage tekst en moet recht op kwalitatief goed 
papier geprint zijn. Voor het printen moet papier gebruikt worden dat aan 2 kanten wit is. 

• Het IVB heeft 2 kanten. De voorkant met onder andere het kenteken en merk van het 
verzekerde object en de achterkant met namen en webadressen van bureaus. Gaat u het 
IVB printen? Alleen de voorkant is nodig, de achterkant is niet meer verplicht. 

  

Term IVB vervangt Groene kaart 

Omdat de groene kleur niet meer verplicht is, is het toepasselijker om de term ‘Groene kaart’ te 
vervangen door de term ‘Internationaal Verzekeringsbewijs’ of ‘IVB’. Dit is feitelijk al de officiële naam 
van de groene kaart. 

  

Waarom deze wijziging? 

Verzekeraars willen op efficiëntere wijze verzekerden van informatie voorzien en het verzenden van de 
papieren groene kaart wordt daarbij steeds vaker ervaren als minder efficiënt. Het bleek juridisch een te 
grote stap om vanaf de huidige papieren groene kaart tot een volledig digitale oplossing te komen. Er is 
meer tijd en voorbereiding voor nodig om met alle aangesloten landen tot wettelijke overeenstemming 
te komen. De Council of Bureaux heeft dus gekozen voor een tussenoplossing. 

Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars heeft daarop besloten dat de groene kaart ook als 
witte pdf naar verzekerden gestuurd mag worden. Dit besluit is in overleg met het Verbond van 
Verzekeraars genomen. Ook de nationale overheden uit het groenekaartsysteem zijn betrokken en 
geïnformeerd in verband met de grenscontroles. 
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